
MANIFESTEER JE DROOMLEVEN

Bewust zijn van waar je naartoe wilt
Visualiseren en écht voelen dat je er al bent, dat je dit al hebt in je leven op dit
moment (Dit zorgt ervoor dat je in de juiste energie zit, en de juiste dingen letterlijk aan gaat
trekken in je leven. Stap 1 zorgt ervoor dat je die kansen ook opmerkt en ze aan kunt grijpen.)
 Actie ondernemen: kansen grijpen, stappen zetten, doelen bereiken (met alleen achterover
leunen kom je er niet. Het Universum gaat je helpen maar je moet het wel zelf aanpakken).

Wat wil ik uit vandaag halen? 
Hoe wil ik mij vandaag voelen?

In module 4 heb je jouw droomleven gevisualiseerd. In de bijbehorende opdracht heb je
dit helemaal voor jezelf uitgewerkt. Je hebt misschien nieuwe inzichten gekregen over

jouw visie van de toekomst en jouw droomleven.
Nu is het tijd om stappen te gaan zetten in die richting. 

 
Want het gaat in deze volgorde:

 
1.
2.

3.

 
Stap 1 en 2 hebben we al deels gedaan. Stap 2 mag je zo vaak als je kunt gaan herhalen. Neem een

moment voor jezelf waarin je visualiseert hoe je je leven wilt leven.
 

Dat kan zijn aan het begin van de dag: als onderdeel van je ochtendritueel. 5
minuutjes is genoeg om een moment in jezelf te keren.

 
Je kunt beginnen met een intentie voor die dag: 

 
Aan het eind van de dag reflecteer je hierop terug. —> Ik heb een extra blad bijgevoegd waarop je dit
voor jezelf een tijdje kunt bijhouden. Je kunt het ook zonder template doen, als je dat fijner vindt.

 

OPDRACHT 7. MAAK VAN JE DROOMLEVEN REALITEIT!

O P D R A C H T  7  -  B E W U S T  L E V E N

DATUM:



MANIFESTEER JE DROOMLEVEN

 
Aan het eind van de dag werkt ook goed:

 
Je kunt een momentje nemen, bijvoorbeeld voor het slapengaan, voor dankbaarheid. Je kunt dit

opschrijven of niet, maar het belangrijkste is dat je het VOELT in je lichaam.
 

Je kunt terugblikken op de doelen en/of intenties die je hebt gezet, waarna je je inbeeldt
(visualiseert), en écht VOELT dat het zover is, dat je dit doel al bereikt hebt. 

Hoe vaker je kunt voelen dat dit op dit moment al aanwezig is in jouw leven, dat je het al hebt, hoe
sneller je zult zien dat je het manifesteert in de wereld.

 
Iedere nieuwe maan is een goed moment voor het zetten van intenties voor de komende

maand. Dat kan voor jou ook een mooi moment zijn om dit te doen, als je het niet iedere dag wilt
doen. Tijdens volle maan kun je dan mooi reflecteren op hoe het is gegaan.

 
Het werkt het beste als je er een gewoonte van maakt. Genoeg herhaling zorgt uiteindelijk voor

een nieuwe gewoonte (er worden dan letterlijk nieuwe verbindingen aangemaakt in je hersenen). 
Daarom raad ik je aan het iedere dag te doen.

OPDRACHT 7. MAAK VAN JE DROOMLEVEN REALITEIT!

O P D R A C H T  7  -  B E W U S T  L E V E N

DATUM:

VOORBEELD: DANKBAARHEIDS OEFENING VOOR HET SLAPENGAAN
SCHRIJF DIT VOOR JEZELF OP IN EEN MOOI SCHRIFT

VANDAAG BEN IK DANKBAAR VOOR... 
DIT GING GOED VANDAAG...
DIT IS ER GEBEURD WAAR IK BLIJ MEE BEN...



MANIFESTEER JE DROOMLEVEN

Dit werkblad kun je gebruiken om een aantal dagen voor jezelf bij te houden wat
je intentie is aan het begin van de dag, en wat je reflectie hierop is, 

aan het eind van de dag.

WERKBLAD: INTENTIE & REFLECTIE

O P D R A C H T  7  -  B E W U S T  L E V E N

DATUM INTENTIE VAN VANDAAG REFLECTIE HIEROP
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