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2022
Welkom in jouw
droomjaar.



YES! Wát ben ik blij dat je dit werkboek voor je hebt! Het werkboek
waarmee wij, samen, ervoor gaan zorgen dat we in 2022 gaan knallen.
Met de aanschaf van deze cursus heb jij een enorme investering in
jezelf gedaan. Jij hebt besloten dat 2022 jouw jaar wordt én je hebt
daar actie op ondernomen. 

Je hebt besloten dat je jouw droomjaar wilt gaan manifesteren. Dat
betekent dat jij jouw gedachten over 2022 om wilt zetten in materie.
Want dat is precies wat manifesteren is: het is de stap tussen het
hebben van een droom en die droom verwezenlijken. Het tastbaar
maken van jouw gedachten en gevoelens. 

Ik vind het heel bijzonder dat we deze reis samen gaan doormaken met
een groep fantastische mensen. Ik krijg kippenvel van het besef dat dit
nu mijn werk is. Ik voel nu nog meer enthousiasme door mijn lijf
gieren als ik denk aan de stappen die ik wil zetten voor 2022. Dat
gevoel ga jij ook krijgen in de komende weken. Ik heb er onwijs veel
zin in, op naar een fantastisch jaar! 

Liefs,
 Jess

Lieve jij,
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Uit j
e comfortzone, in jouw

droomleven.



Wat we gaan doen 
in deze cursus

Ontdek de wetenschap
achter manifesteren en
doelen stellen

Sta stil bij 2021

NieuwemaanEerste nieuwemaanritueel
van 2022

Maak contact met je
onderbewustzijn

Vergaar zelfkennis 



Vind je ambitie voor 2022 

Laat los wat je niet meer dient

Nieuwemaan
Voel dankbaarheid

Manifesteer jouw
jaardoelen

Maak van manifesteren
een levenswijze

Blijf toegewijd aan jouw
jaardoelen



Hoe werkt de cursus?
De cursus is opgebouwd uit acht verschillende modules. Iedere module
heeft een deel met opdrachten en een live masterclass op het
bijbehorende Instagram-account: @2022manifestaties. De meeste
modules hebben daarnaast ook een deel theorie.

Op Instagram kun je de begeleidende posts bij de cursusinhoud, de
planning per module, de live masterclasses en de meditaties vinden. Op
het account begeleid ik je door de cursusinhoud en vind je alle
informatie over wat wanneer gebeurt. Je kunt het beste de volgorde van
de Instagramposts aanhouden en dit boek erbij pakken wanneer dit
aangegeven wordt op Instagram. 

Iedere module duurt ongeveer twee á drie dagen. In die tijd heb je een
livesessie die je bij kunt wonen en een aantal korte opdrachten. Het
huiswerk per module kost je maximaal drie uurtjes, verspreid over twee
of drie dagen. 

Natuurlijk houd ik ook rekening met jouw planning. Daarom heb ik de
livesessies in de avond of in het weekend gepland, zodat je de cursus
ook kan combineren met een baan. Kun je een keertje niet tijdens de
livesessie? Geen enkel probleem. Alles wordt opgeslagen en is terug te
kijken op Instagram. Heb je geen tijd gehad om de opdrachten van een
module te doen en is de les van de volgende module al begonnen? Dan
raad ik je aan om eerst de opdrachten af te maken voordat je aan een
nieuwe module begint. 
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Verder ga ik, als je daar behoefte aan hebt, je opdrachten nakijken. Heb
je het digitale werkboek, dan kun je de opdrachten in een Google Drive
document naar me e-mailen. Dan zal ik comments achterlaten in je
Drive-bestand. Heb je het fysieke boek? Dan kun je foto’s van de
ingevulde opdrachtpagina’s maken en die in een Google Drive
document zetten en met me delen. Zet in het onderwerp van de mail
altijd je naam + ‘nakijken cursus’. Dan weet ik zeker dat je mail niet
verdwijnt in de inbox. Het e-mailadres voor het nakijken is
jessica@attractit.nl. 

Heb je tussendoor nog vragen? Dan kan dat via Instagram DM op
@2022manifestaties. 

Ik kijk ernaar uit om je te verwelkomen op Instagram!
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Module 1
Happy new year



Een nieuw jaar begint
met afsluiten.
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Een nieuw begin

18

Ik vind het heerlijk, de symboliek van oud & nieuw. Op bijna geen enkel
ander moment is de grens tussen het oude en het nieuwe zo tastbaar.
Misschien omdat iedereen tegelijkertijd aftelt richting het nieuwe jaar.
Misschien door de champagne die in overvloed wordt geschonken.
Misschien heeft het ook te maken met het vieren van het nieuwe jaar met de
mensen die je liefhebt. Hoe dan ook, ik ga er lekker op. 

Vandaar dat deze cursus begint op 31 december. De laatste dag van het
oude jaar. Omdat we eerst mogen stilstaan, reflecteren en vooral: voelen.
Daarna kunnen we pas ruimte maken voor 2022. 

Geen zorgen dus, want in deze eerste module is er weinig huiswerk. Nu is
het tijd om te genieten. Voor mij betekent dit een avond en nacht vol
champagne, vrienden, harde muziek en vooral heel veel liefde. 

Bij deze module horen twee opdrachten: een terugblik op 2021, die je
tussen ontvangst van dit werkboek en 2 januari mag doen, en het
nieuwemaanritueel. 

Welkom in dit mooie nieuwe jaar. 

intro



Inhoud module 1
op een rij

Intro tot manifesteren
Even back to basics.

Reflectie
We gaan stilstaan bij het afgelopen jaar.

Wetenschap
Wat blijkt nou daadwerkelijk uit
onderzoek over manifesteren?

Nieuwemaan
Het eerste ritueel van 2022,

Reflectie
We gaan stilstaan bij het afgelopen jaar.

Live masterclass
Het eerste nieuwemaanritueel
van 2022.



Introductie tot
manifesteren

Manifesteren. Wat
is het nou concreet
en hoe doe je het?

m o d .  0 1 2 0 2 2  m a n i f e s t a t i e s

theorie
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Je hebt jezelf natuurlijk deze cursus cadeau gedaan, dus je hebt ergens
vast een gevoel bij wat manifesteren is. Heel concreet is manifesteren
het tastbaar maken van jouw gedachten en gevoelens. Het is het
omzetten van wat er in jouw hoofd afspeelt naar wat je voor je neus
hebt in de echte wereld. 

Het mooie is, dat jij al lang manifesteert. Iedere handeling, iedere
gedachte, ieder gevoel is een manifestatie. Je manifesteert al, de hele
dag door. Het is een natuurlijk proces. Je hoeft je alleen nog maar
bewust te worden van wat en hoe je manifesteert. Dan kun je leren hoe
je dit natuurlijke proces naar eigen hand zet. Jouw jaardoelen voor
2022, om maar wat te noemen. 

Manifesteren gaat om het in één lijn brengen van jouw gedachten,
gevoelens, overtuigingen, verwachtingen, houding en gedrag. Jouw
staat van zijn in lijn brengen met datgene wat jij wilt bereiken in de
toekomst. Kortom, als je manifesteert moet je nu al denken, voelen en
je gedragen zoals je zou doen als je doel is bereikt. Als je een gedachte
vaak herhaalt en het echt voelt, wordt dat een overtuiging. Als je die
overtuiging gelooft, wordt dat jouw verwachting. Wat jij verwacht,
bepaalt jouw houding. Je houding heeft weer invloed op hoe jij je uit,
wat resulteert in jouw gedrag. Dit is hoe je manifesteert. Van gedachte
naar gedrag, van gevoel naar tastbare manifestatie.



Manifestatie

gedachte

overtuiging

verwachting

houding

gedrag
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Nu komt er meer kijken bij manifesteren dan alleen technieken als
visualisatie beoefenen. Dat ontdekte ik zelf ook toen ik aan de slag
ging met mijn doelen manifesteren: met alleen affirmaties
opdreunenmaak je je doelen niet tastbaar. Daarom heb ik geprobeerd
om al die elementen, inclusief het manifesteren zelf, samen te vatten in
een formule. 

Ambitie + Loslaten + Dankbaarheid + Manifesteren = Magie

Ik zag namelijk in dat manifesteren zonder actie (ambitie) niets is en
dat je vanuit zelfkennis kunt ontdekken wat je ambitie überhaupt is.
Dankbaarheid versterkte mijn manifestatiekracht, omdat ik vanuit
dankbaarheid meer van datzelfde fantastische gevoel kon aantrekken.
Het laatste element dat ontbrak is loslaten. Want ondanks dat ik
manifesteerde, hard werkte om mijn doelen te bereiken en
dankbaarheid beoefende, kwam ik nog steeds ellende tegen op mijn
pad. Toen zag ik in dat er blokkades zijn die ons tegen kunnen houden
bij het verwezenlijken van onze dromen. Ons eigen onderbewustzijn,
vol opgeslagen gedachten, patronen en overtuigingen, kan zo'n
blokkade zijn. 



Wetenschap

Om te kunnen
manifesteren, moet
je weten hoe het
werkt.

m o d .  0 1 2 0 2 2  m a n i f e s t a t i e s

theorie
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Manifesteren vanuit een wetenschappelijke basis is exact het hoekje
wat ik ontzettend interessant vindt. Voor mij heeft manifesteren niet zo
veel te maken met zweverigheid of een blind vertrouwen op het
universum. Dat wij in staat zijn om ons leven zelf te veranderen, is
namelijk een feit. 

Geloven in het universum is een fijne en waardevolle bonus voor mij,
maar niet nodig om te kunnen manifesteren. Astrologie vind ik een
hele fijne spirituele tool om zelfkennis te verkrijgen en het maakt mijn
formule planbaar: ik koppel de cyclus van de maan aan mijn formule,
zodat ik elke week aan een van de vier elementen kan werken. Ik val
misschien in herhaling, maar ik vind beide invalshoeken even
belangrijk. De wetenschap vertelt me hoe manifesteren werkt en als ik
begrijp hoe het werkt, kan ik mijn manifestatiekracht beter inzetten.
Mijn geloof in het universum aan de andere kant helpt me vertrouwen
hebben, rust houden en het vergroot mijn verbeeldingskracht. 

Nu is er een hoop pseudowetenschap over manifesteren in omloop.
Hoewel ik ook houd van interessante theorieën en dus geloof in de
kracht van het universum, is dat geen harde wetenschap. Ik heb daarom
wederom in deze cursus onderscheid gemaakt tussen wetenschap,
theorie en geloof. In dit deel gaan we het vooral over de eerste
categorie hebben.

Ik geef je een heldere samenvatting van, naar mijn mening, de meest
interessante onderzoeken over onze manifestatiekracht. Daarnaast wil
ik je ook meenemen in de wetenschap achter het stellen van doelen.
Hoe kijken wetenschappers daarnaar?
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Laat ik gelijk beginnen met mijn favoriete tak van wetenschap wat
betreft manifesteren: neurologie. Als puber las ik met veel plezier de
boeken van Dick Swaab, waarin hij uiteenzet hoe groot de invloed van
ons brein is op al ons handelen. Bijzonder hoe die interesse van tien
jaar geleden nu als een boemerang terugkomt naar me. 

Eén van de meest interessante neurologische onderzoeken naar
manifesteren komt van de hand van Tara Swart. In mijn eigen boek
(Attract It) heb ik haar boek ook al benoemd. Volgens haar is
manifesteren eigenlijk een andere manier om te zeggen dat je iets gaat
laten gebeuren. 

Een korte samenvatting van haar research: de wet van
aantrekkingskracht bestaat echt en vindt plaats in onze eigen hersenen
aan de hand van drie cognitieve patronen. De eerste is selectieve
filtering, waarbij onze hersenen al die prikkels die we op een dag te
verduren krijgen, filteren op relevantie. De tweede is selectieve
aandacht, een proces waardoor je hersenen meer focus hebben voor
datgene wat jij belangrijk maakt. De laatste is waardeherkenning, onze
manier om gedachten op volgorde van belangrijkheid te zetten. Als je
jouw doel eenmaal hebt, wordt het werkelijkheid door het telkens weer
voor de geest te blijven halen. Daarmee geef je je brein een seintje dat
dit doel belangrijk is (waardeherkenning) en voorkom je dat je
hersenen relevante prikkels voor dat doel eruit filteren (selectieve
filtering). Zodra je je doel hebt, houd je je ogen open voor kansen die
met die manifestatie te maken hebben (selectieve aandacht).

Manifestatie
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Nu is Tara recentelijk geïnterviewd over haar kijk op manifesteren en
daar is een interessant stappenplan voor manifestatie uitgekomen. De
eerste stap is denken vanuit overvloed. 

Leven vanuit een mindset van overvloed betekent dat je gelooft dat er
genoeg is voor iedereen en dat je, door je eigen doelen na te streven,
zelf ook een bijdrage levert aan het creëren van meer
groeimogelijkheden voor anderen. Dat is makkelijker gezegd dan
gedaan, want we zijn sneller geneigd om te denken vanuit angst of
schaarste. Daarmee richt je je op tekortkomingen en laat je je hersenen
herinneringen aan mislukkingen en angsten naar boven brengen. Door
te focussen op angst, laten je hersenen meer angst aan je zien. Een
negatieve spiraal. Gelukkig is het tegenovergestelde ook waar: een
focus op overvloed creëert meer overvloed. Het veranderen van deze
mindset behandelen we in module zes.

Stap twee heeft alles te maken met jouw ambitie. Je manifestatie
afstemmen op wat jij daadwerkelijk wilt. Niet wat je ouders, de
maatschappij of Instagram van je verwachten. Behoud je je baan louter
vanwege financiële zekerheid, terwijl je liever je droom achterna gaat?
Dan levert die situatie je waarschijnlijk meer stress en onrust op op de
lange termijn. Dat leidt volgens Swart tot de aanmaak van
stresshormoon cortisol, wat weer een effect heeft op ons
immuunsysteem. Cortisol laat de bloedsuikerspiegel stijgen, je
stofwisseling versnellen en onderdrukt het immuunsysteem. Zo zorgt
het hormoon ervoor dat je lichaam in vecht- of vluchtmodus te komen:
het stelt je in staat om snel te kunnen reageren bij dreiging van gevaar.
Op dat moment is het tegenhouden van ziekmakers minder belangrijk:
je lichaam is druk met vechten of vluchten. Daardoor zit je sneller niet
zo lekker in je vel en presteer je minder goed. Wederom: een vicieuze
cirkel. Zoals ik wel vaker zeg: je intentie is het sterkst als deze dichtbij
jouw unieke persoonlijkheid ligt. Daarmee bedoel ik jouw unieke 
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talenten, visie en vaardigheden. Hier gaan we dieper op in in module
vier. Stap drie van het model van Tara komt eigenlijk neer op het
neurologische proces wat ze eerder noemde: selectieve aandacht. Die
ken je vast zelf ook al uit de praktijk. Jij wilt een rode auto en opeens
zie je overal rode auto's. Dat is geen toeval, maar selectieve aandacht.

De conclusie van Swart: "Pas zodra we inzien dat onze hersenen
informatie selecteert om ons handelen te beïnvloeden, beginnen we te
bevatten hoeveel onopgemerkte gebeurtenissen er zijn die misschien
wel heel belangrijk zouden kunnen zijn voor onze intenties, mits ons
bewuste brein ervan op de hoogte was."

Een psychologiewetenschapper, Tchiki Davis, verklaart het bestaan
van onze manifestatiekracht uit een aantal termen uit de psychologie,
zoals de self fulfilling prophecy. Dit zijn werkelijkheden die je creëert
met je gedrag. Je bent bijvoorbeeld aan het solliciteren, komt een fijne
baan tegen, maar je bent ervan overtuigd dat je die baan niet krijgt. Met
die houding solliciteer je toch, maar straal je waarschijnlijk niet de
meest positieve energie uit gedurende het gesprek. Je komt misschien
onzeker over of het lijkt alsof je helemaal niet enthousiast bent over de
baan. Gevolg: je wordt niet aangenomen. Laten we deze situatie nu
eens omdraaien. Je bent er heilig van overtuigd dat dit je droombaan is.
Misschien voldoe je nog niet volledig aan de vereisten, maar je bent
ervan overtuigd dat je die vaardigheden kunt leren. Dat vertel je ook
vol overtuiging en met enthousiasme tijdens het sollicitatiegesprek. De
kans dat je nu wordt aangenomen is veel groter. 

Uit onderzoek blijkt dat onze verwachtingen meestal werkelijkheid
worden. Op basis daarvan kun je zeggen dat als wij verwachten ons
doel te bereiken, de kans groter is dat we dat ook doen. We zetten zelf
eerder stappen om dat doel te bereiken en stralen dit ook uit naar de
wereld. Dit is een interessante theorie, omdat je hieruit ook kunt 
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opmaken dat je wel een doel moet hebben wat jij haalbaar acht. Anders
wordt het lastig om een positieve uitkomst te verwachten. 

Positieve of negatieve bias ken je misschien nog wel van je scriptie of
onderzoeksvakken. In de psychologische context houdt het in dat je
bepaalde vooringenomenheid, eigenlijk een vooroordeel, hebt. Dit kun
je ook hebben als het gaat om het behalen van je doel. Iemand met een
negatieve bias legt de focus op wat hij of zij nog niet behaald heeft,
terwijl een positieve bias het tegenovergestelde effect heeft, wat hem of
haar motiveert om verder te gaan. Door te (geloven in) manifesteren,
zal je sneller geneigd zijn om een positieve bias ten aanzien van jouw
doel te hebben. 

Overigens betekent dit naar mijn mening niet dat je geen negatieve
gedachten mag hebben, of dat er geen obstakels op je pad mogen
komen als je manifesteert. Manifesteren is niet alleen maar dromen. Je
zult het ook moeten doen en obstakels moeten overwinnen. Het zij je
eigen overtuigingen, het zij een tegenvaller door een factor die buiten
jouw invloed ligt. 

Een ander onderzoek dat Davis aanhaalt gaat over opwaartse spiralen
van positieve emoties. Dit zou het succes van manifestatie kunnen
verklaren, omdat volgens dit onderzoek geluk leidt tot succes en niet
andersom. Als we wederom dat voorbeeld van het enthousiaste
sollicitatiegesprek erbij pakken zie je hetzelfde gebeuren. Een positieve
houding inspireert anderen, wat weer resulteert in positieve uitkomsten.
Een ander inzicht is dat als wij geloven dat we iets kunnen bereiken,
we ook bereid zijn om te werken om dat doel te behalen. 
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Het laatste onderzoek dat Davis aanhaalt gaat over een fixed en growth
mindset. Een fixed mindset houdt in dat je ervanuit gaat dat je niet in
staat bent om te veranderen, terwijl je met een growth mindset altijd
gelooft dat je je verder kunt ontwikkelen. Manifesteren zou een growth
mindset creëren. Zo'n houding houdt in dat mensen die geloven dat zij
succes gaan behalen, vaker in staat zijn om dat succes ook echt te
behalen. Een growth mindset helpt jou manifesteren. Uit het onderzoek
blijkt dat in jezelf geloven ervoor zorgt dat de kans dat jij je doel
behaalt groter wordt. Ons zelfbeeld, onze overtuigingen op het vlak
van hoe we leren, groeien en succes behalen, hebben een groot effect
op hoe wij manifesteren. 

Kers op de taart van al deze kennis over onze hersenen en psychologie
is dat onze hersenen ook nog eens in staat zijn om te veranderen.
Dankzij neuroplasticiteit zijn wij in staat om nieuwe neurologische
verbindingen aan te maken. Je zou kunnen zeggen dat je jezelf (deels)
kan herprogrammeren. Nieuwe gedachtes die je herhaalt, leiden tot
nieuwe hersenverbindingen. Die zorgen voor nieuwe overtuigingen en
drie keer raden wat jouw gedrag bepaalt? Die overtuigingen onder
andere. 

De wetenschap achter manifesteren is gebaseerd op de invloed van
positieve gedachten op positieve actie en het belang van gewoontes,
routines en acties voor onze doelen. Dat kan in de vorm van
visualiseren en schrijven, maar ook in de eerste stappen die jij zet
richting jouw doel. Jouw overtuigingen zijn maakbaar. Eigenlijk
schuilt jouw manifestatiekracht ook daar, in jouw brein. 

Verander je brein, verander je leven.



Mindset
g r o w t h  v s  f i x e d

Ik ben er goed/slecht in.
 

Als ik faal, ben ik niet goed
genoeg.

 
Ik wil mezelf niet uitdagen.

 
Feedback is persoonlijk.

 
Fouten maak ik liever niet.

 
Jouw succes voelt voor mij

bedreigend.
 

Ik geef het op als het
moeilijk wordt.

 
Mijn capaciteiten bepalen

de uitkomst.

Ik kan alles leren.

Ik mag experimenteren en
fouten maken.

Ik daag mezelf uit.

Feedback is welkom.

Ik leer van mijn fouten.

Ik raak geïnspireerd door
het succes van anderen.

Ik overkom alles, ook als ik
gefrustreerd ben.

Mijn houding en inspanning
bepalen de uitkomst.
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Deze cursus gaat over manifesteren, maar natuurlijk ook over doelen.
Jaardoelen om specifiek te zijn. Jouw droomjaar manifesteren lukt
alleen als we jouw jaardoelen ook scherp krijgen. Maar waarom werkt
dat zo goed eigenlijk? Wat is het belang van die doelen? 

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: mensen die doelen stellen
zijn vaak succesvoller. Dat geldt niet alleen voor de rijken der aarde.
Uit onderzoek blijkt dat studenten 250% sneller leren als zij doelen
stellen of als er doelen worden gesteld voor hen. Doelen stellen heeft
op ieder mens een effect. Dat komt mede dankzij het feit dat zodra wij
doelen stellen, we investeren in die doelen alsof we ze al bereikt
hebben. 

Een deel van ons brein gelooft dat het gewenste resultaat, wat wij
willen manifesteren, een essentieel onderdeel is van ons zijn. Daardoor
gaan onze hersenen ervoor zorgen dat we stappen zetten om dat doel te
manifesteren. Overigens hoeft een doel niet alleen op werk te beslaan.
Doelen kun je ook prima zetten voor je persoonlijke ontwikkeling, voor
wat je wilt leren en zelfs voor je gevoelens. Doelen stellen geeft ons
meer motivatie, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid en zelfstandigheid.
Manifesteren begint voor mij bij het vinden van een doel. Alleen al met
die stap kom je verder dan je denkt.

Doelen



33

De beste manier om een doel te stellen en te behalen - volgens de
wetenschap - heeft te maken met vier pijlers. Ten eerste zou je doelen
moeten stellen die echt van waarde zijn en een betekenis voor je
hebben. Doelen die je inspireren om te veranderen. Dat betekent dat je
de diepte in mag om jouw doelen te vinden. Sta jezelf toe om de tijd te
nemen bij het formuleren van je doelen en wat je wilt meemaken dit
jaar. Een fijne manier om dit te doen is om, zodra je een idee hebt voor
een jaardoel, je af te vragen waarom je dit wilt. Wat is de
onderliggende motivatie? Past het bij een waarde die jij heel belangrijk
vindt in je leven, zoals vrijheid of innerlijke rust? 

Daarnaast is het volgens de wetenschap waardevoller om je focus te
leggen op het proces en niet op de uitkomst. Lastig punt, zeker als het
gaat om manifesteren. Immers ben je al aan het visualiseren hoe het
gaat zijn als je je doel bereikt, de uitkomst. Maar wat hier eigenlijk aan
ten grondslag ligt, is je doel stap voor stap bereiken. Beginnen met een
eerste kleine stap die je zelf kunt zetten. Dagelijkse kleine stapjes die je
consistent maakt, zorgen ervoor dat je uiteindelijk je doel manifesteert. 

De derde pijler is er één die je waarschijnlijk al kent als het gaat om
manifesteren en dat is om je doelen positief te omschrijven. Focus op
wat je aan wilt trekken, niet op wat je wilt vermijden. Je wilt meer rust,
niet minder stress bijvoorbeeld. Wees lief voor jezelf, want dat werkt.
De laatste tip die de wetenschap voor je heeft, is om voor te bereiden
op falen. De kans is aanwezig dat je een moment van falen ervaart op
weg naar je doel. Echter zit de kunst in niet meteen je doel opgeven
wanneer je angst of twijfels voelt. Als je wederom meer rust wilt, maar
je toch ja hebt gezegd tegen een groot project, dan hoef je je jaardoel
niet meteen uit het raam te gooien.

Laten we realistisch zijn. Je zult waarschijnlijk op een moment komend
jaar je doelen loslaten. Of je nu even de motivatie verliest of iets doet 
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wat niet bij jouw doel past; dat maakt niet uit. Het is echt heel
menselijk om dit soort moment tegen te komen. Jouw taak is niet om
die momenten te vermijden, maar om ermee om te leren gaan. Je kunt
zelfs deze momenten plannen. Als jij inderdaad geneigd bent om te
snel ja te zeggen tegen extra werk en je daardoor vaak in deadlinestress
komt, maak daar een plan voor. Leer jezelf aan om niet meteen ja te
zeggen, maar om er eerst een nacht over te slapen en daarna pas te
reageren op die e-mail. 

Wanneer je de motivatie verliest, is het tijd om vanuit discipline toch
aan je doelen te blijven werken. Niet makkelijk, dat weet ik. Accepteer
wat er gebeurd is en dat je even afgeleid was. Bekijk waar het misging,
stuur eventueel bij waar nodig en pak de draad weer op. Als het nodig
is doe je dat in een rustiger tempo dan voorheen of splits je je doel op
in kleinere stappen, zodat het behapbaar aanvoelt. Wanneer het je toch
niet gelukt is om voor rust te kiezen, herinner jezelf dan aan je doel en
vooral waarom je voor dat doel gekozen hebt. Dit motiveert je om
dichtbij dat doel te blijven en ondanks de kleine omweg, toch op het
pad richting je doel te blijven wandelen. 

Nu je weet hoe het werkt, is het tijd om de materie in de praktijk te
gaan brengen. We starten daarmee door eerst meer kennis over onszelf
te vergaren. Daar ligt mijns inziens de sleutel tot jouw jaardoelen en
wat en hoe jij het beste kunt manifesteren. Vanuit daar lopen we stap
voor stap mijn formule door.



Reflectie

Laten we eerst
stilstaan bij het
afgelopen jaar.

m o d .  0 1 2 0 2 2  m a n i f e s t a t i e s

praktijk



Reflectievragen

Wat is het beste wat je is overkomen in 2021?

Waar haalde je het meeste plezier uit in 2021?

Wat was de beste beslissing die je hebt gemaakt in 2021?



Wat is de meest belangrijke les die je hebt geleerd in 2021?

Welke uitdagingen heb je overwonnen in 2021?

Voor wat in 2021 voel je dankbaarheid? 

Wat heeft jou doen groeien in 2021?



Startpunt
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We starten met het in kaart brengen van jouw huidige situatie. Dit doen
we als eerste met een 'wheel of life'. Met deze visuele weergave kun je
straks in één oogopslag zien welk cijfer jij koppelt aan een onderdeel
van jouw leven. 

Voor deze opdracht ga je eerst brainstormen over acht categorieën in
jouw leven die je belangrijk vindt. Je kunt denken aan de verschillende
rollen die je hebt (vriendin, collega, teamlid et cetera) of delen van
jouw leven die je belangrijk vindt (bijvoorbeeld creatieve expressie, je
werk, educatie, persoonlijke ontwikkeling, financiële vrijheid). Als je
er niet uitkomt, kun je ook mijn zeven categorieën gebruiken: sociaal,
spiritueel, carrière, mentaal, financieel, creatief en fysiek. Dan hoef je
er zelf nog maar één toe te voegen. Deze categorieën vul je in op de
lijnen rondom de cirkel.

Daarna ga je ieder deel een cijfer geven. Zet een stip binnen de
categorie op de cirkel die correspondeert met jouw cijfer. Als je dat
voor alle acht hebt gedaan, kun je de stippen gaan verbinden. Zie
Instagram voor een voorbeeld.



Wheel of life
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Wat valt je op? Zou je iets je willen verbeteren?



Wheel of life
Hoeveel aandacht geef je aan iedere categorie? Kleur de energiemeters
in met hoeveel aandacht jij geeft aan iedere categorie. Een volle meter
betekent dat je de aandacht geeft die je wilt geven. Wellicht heb je de
categorie mentaal gekozen en voel je dat je veel meer aandacht aan je
mentale gezondheid wilt geven dan je nu doet. Je schat in dat je nu
50% van de energie geeft die je wilt geven. Dan kleur je de helft van
het balkje in.



Current me
Op deze pagina heb je alle ruimte om een schets te maken van je
huidige ik. Je mag dit tekenen, opschrijven, een mindmap of vision
board maken of het op jouw eigen manier invullen. Zie het voorbeeld
op Instagram voor inspiratie.



De eerste
nieuwemaan

De eerste
nieuwemaan is een
doelmatige, met
dank aan het teken
Steenbok waarin
de maan dan staat.
Tijd om jouw
ambitie te
ontdekken.

m o d .  0 1 2 0 2 2  m a n i f e s t a t i e s

praktijk



Op 2 januari 2022 vindt de eerste nieuwemaan van het jaar plaats.
Nieuwemaan zet ik altijd in om te manifesteren en dat is precies wat
we nu ook gaan doen. 

Als je in de afgelopen dagen al een concrete ambitie gevonden hebt
voor jouw jaar, voel je dan vrij om dat te gaan manifesteren gedurende
je ritueel. Maar waarschijnlijk is het beeld van jouw droomjaar nog niet
volledig scherp. 

Heb je nog helemaal geen beeld van jouw jaardoelen? Geen zorgen, we
gaan in module 3 meer zelfkennis vergaren en in module 4 gaan we
nog veel dieper in op het element ambitie. In dat geval kun je deze
nieuwemaan ook inzetten om meer steun bij het vinden van je ambitie
te manifesteren. 

In de tutorial en bijbehorende post op het Instagram-account vind je
alle informatie over een nieuwemaanritueel. De benodigdheden, uitleg
over hoe je zo'n ritueel uitvoert en hoe je daadwerkelijk manifesteert
kun je daar vinden. De bijbehorende schrijfopdrachten staan op de
volgende pagina’s in dit werkboek.

Ik raad je aan om eerst de tutorial te bekijken, zodat je weet welke tools
je nodig hebt voor je ritueel. Bekijk daarna de live masterclass op 2
januari 2022, waarin ik uitleg ga geven over manifesteren met
nieuwemaan. Daarna heb je alle tijd om zelf je nieuwemaanritueel te
doen. Dat mag op 2 januari, de exacte datum van deze nieuwemaan,
maar het mag ook in de dagen daarna. Doe vooral wat goed voelt voor
jou.

43Bij dit onderdeel hoort de video
en live masterclass 1 op Instagram



Notes masterclass



Nieuwemaan

in Steenbok



Nieuwemaan 
in Steenbok

Welke elementen van jouw dag maken jou gelukkig?

Zijn er nieuwe toevoegingen aan je leven (ontmoetingen,
samenwerkingen of juist tastbare zaken zoals een fijne financiële
meevaller of de nieuwe plant in de woonkamer) waar je blij van wordt?
Schrijf ze hieronder op.

Waar werd je gelukkig van in 2021?



Wat voel je als je denkt aan 2022?

Zijn er al doelen voor 2022 die je voor je ziet?

Jouw manifestaties:



Module 2
Onderbewustzijn



Jouw ambitie bestaat
al, in jouw
onderbewustzijn

2



Jouw onderbewustzijn

50

In deze module gaan we vooral jouw onderbewustzijn aan het werk
zetten. We gaan je onderbewustzijn alvast laten mijmeren over jouw
droomjaar, zodat we dat later tastbaar kunnen gaan maken. 

Om dat te kunnen doen duiken we eerst in de wetenschap achter ons
bewustzijn en onderbewustzijn. Wat is het verschil en wat kan jij met
je onderbewustzijn doen? Vervolgens krijg je een begeleide meditatie,
waarmee we contact gaan maken met jouw ambitie.

Jouw jaardoelen bestaan namelijk al - diep van binnen - in jouw
onderbewustzijn. Die gaan we naar de oppervlakte laten komen.

intro



Inhoud module 2
op een rij

Live masterclass
Manifestatiemisvattingen.

Meditatie
Het eerste contact met jouw ambitie.

Onderbewustzijn
Hoe we jouw brein primen voor 2022.



Jouw
onderbewustzijn

Jouw jaardoelen
bestaan al - diep
van binnen - in
jouw
onderbewustzijn.
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Het onderbewustzijn ken je misschien als term van de theorieën van
Freud. Het onderbewustzijn omvat de geestelijke processen (gedachten
en gevoelens) die niet, of niet meteen, voor het bewustzijn toegankelijk
zijn. Deze onbewuste processen zijn echter wel van grote invloed op
ons gedrag. Het bewustzijn omvat de gedachten die wij dagelijks op
onszelf afvuren. Van de boodschappenlijstjes die we mentaal opmaken
tot affirmaties die je bewust herhaalt; dat is je bewustzijn. Het
onderbewustzijn gaat veelal over verborgen gedachteprocessen,
patronen en overtuigingen.

Dat je onderbewustzijn een hoop regeert is duidelijk. Het is dan ook
een no-brainer dat het een belangrijk onderdeel is van manifesteren. Je
onderbewustzijn regeert zo'n groot deel van jouw gedachten, gevoelens
en gedrag, dat manifesteren zonder je onderbewustzijn eigenlijk niet
kan. 

Grappig eigenlijk, want veel mensen (ik ook) realiseren zich dit
helemaal niet. We zijn hoofden op pootjes die de hele dag door bewust
nadenken over van alles en nog wat. Denken we. Maar onze
daadwerkelijke drijfveren die ons tot handelen brengen, zijn vaak
onbewust

Het gezegde "slaap er een nachtje over" heb je vast eens eerder
gehoord. Die zin wordt niet voor niets gebruikt. Eigenlijk bedoelen we
daarmee te zeggen dat het antwoord al verscholen ligt in ons
onderbewustzijn. Die antwoorden komen naar boven wanneer het
bewustzijn rust, bijvoorbeeld wanneer je slaapt. Dan pakt je
onderbewustzijn de controle over. Dat onderbewustzijn rust namelijk
nooit, het is altijd actief. Wanneer het jou lukt om je bewuste
gedachten tot rust te laten komen, kan je onderbewustzijn de overhand
nemen en heb je toegang tot een ander soort denkvermogen. Sommige
wetenschappers beweren zelfs dat je dan de meest geniale inzichten 
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krijgt. Zo deed Einstein regelmatig een dutje met een sleutel in zijn
hand. Viel hij in slaap, dan viel de sleutel, schrok hij wakker en had hij
zijn brein op scherp gezet. Om vervolgens meteen verder te werken aan
waar hij mee bezig was, met de inzichten die hij vanuit zijn
onderbewustzijn naar boven had gehaald.

Je onderbewustzijn zoekt altijd naar oplossingen, maar deze komen
naar de oppervlakte wanneer jij geen gebruik maakt van het bewuste
deel van je brein. Als jij even geen taken doet die een hoog cognitief
denkvermogen vragen, kan je onderbewustzijn aan de slag. De naam
die je vanmiddag nog vergat komt opeens bovendrijven terwijl je de
was staat op te vouwen. Dat is je onderbewustzijn aan het werk, op
zoek naar de oplossing. 

Er zijn namelijk allerlei momenten waarop we meer in contact zijn met
ons onderbewustzijn dan met ons bewustzijn. Tijdens mediteren
bijvoorbeeld, vlak voordat we in slaap vallen of mijn persoonlijke
favoriet: als we klaarkomen. 

Al deze onbewuste momenten hebben een overeenkomst: het type
hersengolven die we op dat moment uitzenden. Hersengolven zijn
meetbare elektrische stromen die onze hersenen uitzenden. Die hebben
we allemaal. Alleen de hoeveelheid trillingen die onze hersenen per
seconde uitzenden verschilt per moment. Grofweg zijn er vijf
verschillende categorieën hersengolven. Van hoog naar laag hebben we
gamma-, bèta-, alpha-, thèta- en deltagolven. Wanneer je actief aan het
leren bent, zendt je brein de zogenaamde gammahersengolven uit.
Wanneer je in een creatieve flow zit, mediteert of visualiseert, verkeert
je brein in thètastaat. Zit je in diepe slaap, dan komen de deltagolven.
Vanaf de thètagolven wordt het analytische brein, je bewustzijn,
rustiger. Dan komen oplossingen, gevoelens of patronen vanuit je
onderbewustzijn gemakkelijker naar de oppervlakte. Daar gaan we in
deze module eens goed gebruik van maken.



Notes masterclass



Notes masterclass



2022 meditatie

We gaan jouw
dromen oproepen.
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praktijk
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Met de 2022 meditatie, die je in het Instagram-account vindt, gaan we
jouw onderbewustzijn alvast laten dromen over je doelen voor het
komende jaar. Dat doen we door jouw brein in thètastaat te krijgen. 
Om dat te doen, leiden we het bewustzijn af met een simpele taak: het
luisteren naar muziek gedurende de meditatie. Vandaar dat de
meditatie gebruikmaakt van achtergrondmuziek. We gaan zo proberen
onze constante reeks van gedachten wat stiller te krijgen. Met de
nadruk op proberen. Het is namelijk heel normaal dat gedurende
meditaties er allerlei gedachten voorbij komen.. Wanneer dit gebeurt,
merk je het op en laat je de gedachte weer gaan.

De bedoeling is dat we jouw hersenen in staat brengen om
verbindingen te gaan maken tussen wat er nu speelt in je leven en wat
je wilt dat er gaat spelen in je leven. Kansen spotten dus, door draden
aan elkaar te knopen.

Je hoeft nu nog niet je jaardoelen te formuleren. Ook niet tijdens de
meditatie. Deze meditatie gaat vooral om voelen en jezelf openstellen.
We gaan je onderbewustzijn alvast triggeren om aan de slag te gaan
met het vinden van je ambitie. Daar hoeft jouw bewustzijn zich nu nog
niet mee te bemoeien,

Als je tijdens de meditatie beelden te zien krijgt van jouw ideale 2022
is dat geweldig. Laat het vooral gebeuren, maar weet dat je het nu nog
niet specifiek hoeft te maken.Er komt later nog een hele mooie
visualisatie waarin we dat wél gaan doen.

Deze meditatie kun je als losse opdracht doen, maar je mag het ook
gebruiken als onderdeel van je nieuwemaanritueel op 2 januari.

Bij deze module hoort de 2022
meditatie op Instagram
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Na de meditatie heb ik twee relatief gemakkelijke opdrachten voor je.
De eerste is een goede nachtrust pakken. Tijdens onze slaap worden
nieuwe verbindingen gevormd en oude verbindingen opgeruimd.
Hierdoor stellen we ons in staat om nieuwe patronen en verbindingen
te zien, wat heel heilzaam gaat zijn voor het voelen van jouw ambitie
voor komend jaar. Wie weet droom je zelfs over jouw ideale jaar. 

Ten tweede wil ik je vragen om de komende dagen je ogen open te
houden. Voor kansen die je spot, nieuwe mensen die op je pad komen
en de gevoelens die je hebt. Alle nieuwe zaken die je aantrekt de
komende dagen, kunnen een teken vormen voor jouw doelen. Op de
bladzijden hiernaast kun je eventueel je bevindingen kwijt. Een
techniek die mij enorm helpt bij het spotten van patronen is om een
korte brain dump te doen. Hierbij schrijf je voor vijf tot vijftien
minuten alles op dat in je opkomt. Het liefst in de ochtend, net nadat je
wakker bent. Niet nadenken, gewoon iedere gedachte opschrijven.
Overigens is het heil van deze techniek ook wetenschappelijk bewezen:
het bevordert productiviteit, creativiteit en zingeving. Absoluut het
proberen waard dus!



Attract It
- 2022 MEDITATIE -

te beluisteren op instagram
@2022manifestaties



Notes



Notes



New things
ontmoetingen:

gevoelens, 
gedachten en 
patronen:

materialistische
zaken (geld,
spullen bijv.), en
projecten:

kansen die ik 
spot en 
verbindingen 
die ik zie:



Module 3
Zelfkennis



Tijd om in de spiegel
te kijken.

3



Manifesteren vanuit 
jouw unieke

persoonlijkheid

66

Iedereen is uniek. Iedereen heeft andere talenten, andere skills en
manifesteert anders. Je ziet het aan het uiterlijk van de mens, aan
geboortehoroscopen en aan hoe men reageert op eenzelfde situatie: tien
mensen, tien verschillende persoonlijkheden. Ditzelfde geldt voor onze
manifestatiekracht en onze ambitie. 

Jouw jaardoelen zullen waarschijnlijk afwijken van de mijne en dat is
hartstikke mooi. Om die jaardoelen te vinden ga je eerst ontdekken hoe
jij in elkaar steekt en wat jouw unieke persoonlijkheid is. In deze
module gaan we dat doen aan de hand van een aantal
persoonlijkheidstesten, astrologie, Human Design en
zelfreflectievragen. Van spiritueel tot hartstikke nuchter, we zetten alle
tools in. 

Jouw jaardoelen vinden begint bij zelfkennis. Weten wie jij het
afgelopen jaar bent geweest en wie je nu bent, zodat je kunt gaan
ontdekken wie je wilt zijn in 2022.

intro



Inhoud module 3
op een rij

Zelfkennis 
Aan de hand van verschillende tools
gaan we op zoek naar informatie over
onszelf

Live masterclass
Over de energie van 2022 en de
tools die ik fijn vind om
zelfkennis te verkrijgen.



Zelfkennis

Jouw doelen zi jn
het sterkst als ze
dichtbij jouw
unieke
persoonli jkheid
liggen.
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16 personalities

1

We beginnen met een persoonlijkheidsquiz. De 16 personalities zijn
ontwikkeld op basis van de onderzoeken van Carl Gustav Jung, ook
wel de vader van de analytische psychologie. Dit is tevens de
allereerste 'serieuze' persoonlijkheidsquiz die ik ooit deed. Nu nog
steeds grijp ik regelmatig terug op mijn eigen type (INFJ). Om achter
jouw type te komen, doe je de test op www.16personalities.com. 
Vul daarna onderstaande vragen in:

Jouw type:

De belangrijkste kenmerken van jouw type:

Sterke en zwakke punten van jouw type:



Human Design
Human Design is een systeem gebaseerd op onder andere astrologie, de
chakra's en natuurkunde. Het is een systeem dat niet gestoeld is op
wetenschap, maar één die ik wel heel interessant vind. Juist door de
combinatie van de verschillende theorieën waarop het gebaseerd is,
geeft Human Design je een vrij gedetailleerd beeld van hoe jij werkt.
Daarnaast zit er specifieke informatie in jouw Human Design die
aangeeft hoe jij het beste kunt manifesteren: specifiek of niet-specifiek.
Dat houdt in dat je of je manifestatie heel gedetailleerd mag maken, of
dat je juist beter met globale doelstellingen werkt. Bij het opvragen van
je Human Design chart (www.myhumandesign.com) krijg je een
heleboel informatie. Wij gaan ons voor nu alleen focussen op
onderstaande informatie. 

Jouw type:

De belangrijkste kenmerken van jouw type:



Human Design

Andere dingen die je opvallen aan jouw chart:

In je chart zie je vier pijlen. Welke kant staan jouw onderste zwarte pijl
op gericht? Links betekent specifiek manifesteren, rechts niet-specifiek.



Astrologie
Astrologie is voor mij een ontzettend behulpzame tool die ik tevens
inzet gedurende mijn maanrituelen. Daarnaast zet ik het ook in om te
voorspellen hoe mijn jaar zich gaat ontwikkelen. Dit doe ik door te
kijken naar transits. Wat je daarmee doet, is de huidige stand van de
planeten over jouw geboortekaart leggen. Zo kun je bijvoorbeeld zien
in welk astrologisch huis de huidige stand van de maan valt. Volgens
de astrologie schijnt de maan haar licht dan op dat huis en dat huis
geeft dan bepaalde thema’s aan. In de live masterclass vertel ik meer
hierover. In deze module gaan we specifiek ontdekken wat de invloed
van deze transits op jouw geboortehoroscoop zijn.

Ik kan me voorstellen dat als je nog niet zo bekend bent met astrologie
dit als heel veel voelt. Daarom heb ik een fijne bonusmodule op
Instagram gezet met de basis van astrologie.

Als je je exacte geboortehoroscoop nog niet hebt, kun je die het beste
via www.astro.com opvragen met je geboortetijd, -datum en -plaats.
Op de pagina hiernaast vind je een geboorteradix, waar je jouw tekens
met corresponderende huizen mag invullen. 

Daarna mag je de transits die ik bespreek in de masterclass invullen in
de huizen. Zo vertel ik over de verplaatsing van Jupiter van het teken
Waterman naar Vissen. Deze transit mag je invullen in het huis dat
volgens jouw geboortehoroscoop hoort bij Vissen. Op Instagram vind
je ook een overzicht met de betekenissen van de tekens, plaatsingen en
huizen, zodat je een interpretatie kunt geven aan de belangrijkste
transits voor 2022.



Wat valt je op? Zie je verbanden tussen de transits en jouw visie voor 2022?



Notes



Zelfkennis vragen
Reflectievragen al schrijvend beantwoorden kan je ook inzichten geven
over jezelf. Ook daar ligt wetenschap aan ten grondslag. Schrijven
zorgt ervoor dat onze hersenen informatie beter opnemen, verwerken
en onthouden. Daarnaast zien we door schrijven gemakkelijker
verbanden tussen de informatie die we tot ons nemen. Neem de tijd om
de volgende vragen te beantwoorden.

Omschrijf jezelf in maximaal tien woorden:

Hoe ziet jouw ideale dag eruit?



Wat zijn jouw kernwaarden?

Waar ben je goed in?

Wat zijn jouw passies?

Wat zijn jouw motivaties?



Hoe ziet succes voor jou eruit?

Wat zou jij anderen willen meegeven?

Wat zijn je grootste dromen?

Een fantastisch 2022 ziet er zo uit:



Module 4
Ambitie



Recht op je doel af.

4



Jouw jaardoelen 
vinden

82

We hebben de wetenschappelijke theorie over doelen stellen en
manifesteren gehad. Al die kennis gaan we gebruiken om jouw
jaardoelen voor 2022 te vinden en te formuleren.

Manifesteren begint namelijk bij weten wat je wilt manifesteren,
oftewel je ambitie. Ambitie is een veelomvattend woord. Het gaat wat
mij betreft namelijk niet alleen om het zetten van stappen, maar het
gaat ook om het weten waar je überhaupt naartoe wilt. 

Om jouw jaardoelen te vinden gaan we opzoek naar welke doelen in
lijn liggen met wie jij bent. Jouw unieke talenten, stem en skills. Nu
hebben we in de vorige module daarvoor zelfkennis opgebouwd. Die
kennis gaan we nu inzetten om jouw unieke persoonlijkheid en huidige
situatie door te vertalen naar jaardoelen voor 2022.

Dat doen we door eerst uit jouw comfortzone te gaan. Ambitie voelt
zich niet thuis in dat gebied namelijk. Zodra je uit de comfortzone
stapt, ben je in staat om groter te dromen en verder te groeien. Dat is
precies waar jouw ambitie voor het nieuwe jaar ook ligt.

Richt je pijlen, focus en schiet.

intro



Inhoud module 4
op een rij

Visualisatie
Jouw droomjaar voor de geest halen.

Intuïtie en ambitie
Het eerste element van mijn formule.

Live masterclass
Hoe vind je nou jouw eigen unieke
ambitie?

Jouw ambitie voor 2022
Jouw ambitie vinden aan de hand
van vragen en opdrachten.



Intuïtie en ambitie

De wetenschap
achter het vinden
van jouw doelen

m o d .  0 4 2 0 2 2  m a n i f e s t a t i e s

theorie



85

Voor mij begint manifesteren met ambitie, tevens het eerste element
van mijn formule. Jouw unieke gaven, talenten en specialiteiten zijn
uniek voor jou. Dus natuurlijk is jouw ambitie dat ook. 

Het vinden van jouw ambitie, jouw jaardoelen in dit geval, is niet per
se een spiritueel proces. Spirituele tools zet ik graag in voor het
vergaren van meer zelfkennis, maar dat vervolgens vertalen naar
doelen is vrij pragmatisch. Manifesteren gaat om doelen stellen en
doelen behalen. Net als bedrijven doen met jaarcijfers en
kwartaalprognoses. 

Het hebben van een doel heeft een positief effect op ons, dat blijkt uit
wetenschappelijke onderzoeken. Maar hoe je die ambitie nou vindt, is
niet iets waar een wetenschappelijk stappenplan voor ontwikkeld is tot
op heden.

Wel geloof ik dat het antwoord op deze doelenkwestie al in onszelf ligt
en te vinden is met onze intuïtie. Eerder deelde ik onderzoeken naar
ons onderbewustzijn met je. Onze intuïtie en onderbewustzijn houden
verband met elkaar. Ons bewust denkvermogen juist niet. Ik denk
daarom dat het vinden van onze ambitie vooral te maken heeft met het
onderbewustzijn en dat onderbuikgevoel dat we allemaal hebben. Met
het bewustzijn kunnen we die ambitie later vertalen naar jaardoelen,
praktische to do's en plannen. Maar eerst is voelen vanuit ons
onderbuikgevoel aan de beurt.

Jouw visie
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De wetenschap begint te erkennen dat er iets als intuïtie bestaat en dat
we het allemaal van nature bezitten. Intuïtie gebruikt het totaal aan
ervaringen dat we eerder hebben gehad en kan zo enorm snel, sneller
dan ons bewustzijn, een beslissing maken of een uitkomst 'aanvoelen'. 

Mensen die meer open staan voor nieuwe ervaringen (herinner je de
growth mindset nog?) hebben vaak daarom een sterkere intuïtie.
Daarnaast draagt empathie en het herkennen van emoties ook bij aan
een sterk ontwikkeld onderbuikgevoel.

Het onderbuikgevoel wordt ook gekoppeld aan de term 'buikbrein'.
Onze darmen hebben namelijk een eigen zenuwstelsel dat
communiceert met onze darmflora. Het begint er steeds meer op te
lijken dat onze intuïtie eigenlijk een tweede brein is dat zich in onze
buik bevindt.

Ook in ons hart zijn er soortgelijke neurale netwerken. Het hart is veel
meer dan een orgaan dat bloed rondpompt, het is ook een plek van
informatie, net als het buikbrein en onze hersenen.

De informatie die in ons lichaam wordt rondgestuurd, komt niet alleen
vanuit de hersenen. Ons brein communiceert met ons lijf, maar dat
geldt ook andersom. Daarom kan yoga, beweging en sport onze
stemming direct beïnvloeden. Ons lichaam communiceert met onze
hersenen, waar het brein weer op reageert door bijvoorbeeld hormonen
aan te maken.

Of je nu doorgaans vooral denkt vanuit je hoofd, hart of buik: in alle
drie zit wijsheid verscholen. Al helemaal als het om jouw ambitie gaat.



De Comfortzone
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We hebben het allemaal: een
veilige zone waarin we ons thuis
voelen, maar waarin we niet echt
ambitieus zijn. Volgens de
psychologie is de comfortzone
een staat van zijn waarin een
persoon opereert vanuit een
stressneutrale situatie. Hij of zij
gebruikt een gelimiteerd aantal
gedragingen om een prima
resultaat te behalen zonder risico.
Het werkt, maar het is wel een
beetje saai in die comfortzone.
Die zone en ambitie spreken
elkaar daarom een beetje tegen
naar mijn mening. Vanuit de
psychologie is dit samengevat in
het groeizone model.

Zoals de diagram hierboven laat zien heb je wel dapperheid nodig om uit
die comfortzone te stappen en richting de groeizone te bewegen. De eerste
stap vanuit de comfortzone is niet de makkelijkste. Maar na een periode van
leren, creëer je een nieuwe comfortzone voor jezelf: de leerzone. Vanuit die
plek kun je je uiteindelijk naar de groeizone ontwikkelen. Daar kun je
gemakkelijk doelen stellen, groots dromen en je ambitie vinden.

comfort angst leer groei

veiligheid,
controle

gevoelig

excuusjes

onzeker

problemen
oplossen

nieuwe
skills

nieuwe
comfortzone

dromen
leven

missie
vinden

nieuwe 
doelen



Notes masterclass



Visualisatie

Een blik in de
toekomst.
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Attract It
- 2022 VISUALISATIE -

te beluisteren op instagram
@2022manifestaties
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De volgende stap richting jouw jaardoelen vinden is de visualisatie.
Deze vind je wederom in het besloten Instagram-account. Als je het
Overvloed pakket hebt, heb je de meditaties ook als mp3 download per
mail ontvangen. Met deze begeleide visualisatie gaan we een beeld
schetsen van jouw ideale jaar. Dat doen we niet zomaar. 

Je hersenen kennen weinig verschil tussen de werkelijkheid die jij voor
jezelf creëert en de echte werkelijkheid. Een dagdroom voelt voor jouw
brein net zo realistisch als het echte leven. Er zijn talloze onderzoeken
gedaan naar visualisatie en de resultaten zijn bizar. Zo is er een
experiment gedaan naar het kweken van spiermassa met behulp van
visualisatie. Een psycholoog verdeelde zijn deelnemers onder drie
groepen: sporters, mensen die alleen dachten aan sporten en een
controlegroep die niets deed. De sporters kweekte in de
onderzoeksperiode 30% meer spiermassa. De mensen die alleen
dachten aan sporten verkregen 13,5% meer spiermassa. Meer spieren
door alleen maar te denken? Beste sportschool ooit.

Nu gaan wij niet per se aan de slag met spiermassa kweken, maar met
jouw ambitie visualiseren voor 2022. Voor sommigen zal het heel
makkelijk gaan om een gedetailleerd beeld te krijgen. Als dat bij jou
niet lukt, maakt dat echt niets uit. Je intentie, gevoelens en inzet is veel
belangrijker dan wat je ziet. Als je geen beeld te zien krijgt, focus dan
op wat je voelt of een van de andere zintuigen. Ook dat kan je
uiteindelijk een beeld geven. Ik raad je aan om na de visualisatie je
ervaring op te schrijven op de notitiepagina hierna. 

Lekker dagdromen



Notes visualisatie



Jouw ambitie voor
2022

Jouw doelen zi jn
het sterkst als ze 
dichtbij jezelf
l iggen.
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Uit je comfortzone

Hoe ziet jouw comfortzone eruit?

Wil je (deels) uit die comfortzone en zo ja, waarom?



Uit je comfortzone

Wat gebeurt er als je in de comfortzone blijft? Hoe ziet je leven er dan
uit over 1, 5 of 10 jaar?

Wil je (deels) uit die comfortzone en zo ja, waarom?Wat gaat er gebeuren als je wel uit die comfortzone stapt? Hoe ziet jouw 
leven er dan uit over 1, 5 of 10 jaar?



Hoofd - Hart - Buik
Langzaam maar zeker krijg je een beeld van jouw ambitie voor 2022. We
gaan nu nog wat dieper graven. Daarvoor doen we een interne analyse op
drie niveaus: hoofd, hart en buik. We spenderen de meeste tijd in ons hoofd.
Als ik aan jouw vraag van wat je jaardoelen zijn, zul je misschien snel
geneigd zijn om een antwoord vanuit je hoofd te geven. Dat is helemaal
oké, maar je hoofd is slechts één van de drie krachten die in jouw lijf zitten.
Ook in je hart en in je buik zit wijsheid die we gaan gebruiken. Als we
vervolgens de inzichten uit alle drie combineren, krijgen we een compleet
plaatje van jouw ambitie. We beginnen met het hoofd.

Met welk van jouw talenten wil je dit jaar aan de slag?

Waar irriteer jij je aan en zou je dat willen verbeteren in de wereld?

Hoe zou je deze punten kunnen omzetten in een jaardoel?



Dan gaan we nu door naar het tweede niveau: je hart. Waar gaat jouw hart
nou echt sneller van kloppen? 

Deze waardes zijn als het goed is heel belangrijk voor je en kunnen de
richting van jouw jaardoelen bepalen. Ze zijn de meetlat waar je alles en
iedereen tegenaan kan houden. Ook jouw jaardoelen.

Wat zou je doen als je vandaag 8 miljoen krijgt gestort op je rekening?

In welke kernwaarden kun je deze wensen samenvatten? Vrijheid, 
onafhankelijkheid of verbinding bijvoorbeeld?



Het laatste niveau wat we afgaan is je buik, of eigenlijk je onderbuik moet
ik zeggen. We gaan contact maken met je intuïtie. Even voelen, minder
focus op het nadenken. 

Er zit namelijk een bepaalde schoonheid in heel af en toe de logica loslaten.
Want pas als je vóélt ‘dit is het!’, dan weet je dat je jouw doel gevonden
hebt. 

Lees deze korte opdracht uit en ga daarna lekker aan de slag met deze
intuïtie-oefening.

Zet je telefoon op stil (of nog liever, uit) en doe hetzelfde met alle andere
media. Ga rustig zitten en leg je handen op je onderbuik. Adem een paar
keer diep in en uit en sluit je ogen. Blijf lekker bij je eigen ademtempo. Als
je er klaar voor bent mag je één voor één wat verschillende (concept)
jaardoelen, ideeën voor je doelen of kernwaarden voorbij laten komen.
Doelen waarvan je zeker weet dat je ze wilt gaan doen, maar ook doelen die
als een optie of een mogelijkheid voelen mogen voorbijkomen. Alle opties
mag je de revue laten passeren. Swipe door alle opties zoals je op een
datingapp ook zou doen. Na je slideshow, mag je de opties nog eens voorbij
laten komen. Nu ga je bij elke optie voelen. Welke emotie voel je bij doel
A? En wat voel je in je lichaam bij optie B? Het is helemaal oké als
gedachten ook voorbijkomen, maar kies er nu voor om je focus te leggen op
je gevoel. 

Als je iedere optie aangevoeld hebt, mag je je ogen openen en je
bevindingen op de volgende pagina opschrijven. 



Notes



Mijn thema voor 2022

De volgende opdrachten hebben te maken met het maken van een vision
board en het opstellen van concrete jaardoelen. Ik vind zelf deze volgorde
het fijnst: eerst visueel en wat algemener (een sfeer, een gevoel vastleggen
met beeld) en daarna concreet en specifiek. Voel je vrij om deze volgorde
om te draaien als dat voor jou beter voelt. Houd ook in gedachten dat ik
vanuit mijn Human Design vrij specifiek mag manifesteren, maar
misschien is dat voor jou helemaal niet aan de hand. 

Schrijf in het roze vak hierboven jouw jaarthema op. Dit is een woord of
zin die representeert wat jij wilt aantrekken in het nieuwejaar, waar jij je
focus op legt. Vat het samen in een aantal kernwoorden of een affirmatie.
Denk bijvoorbeeld aan "balans, positiviteit en zelfverzekerdheid" of "Ik
voel me in 2022 zelfverzekerd".

Wat kan ik nu al doen om mijn jaarthema te gaan voelen? Wat is de
eerste stap die je kan zetten om het te voelen?



2022 visie
Pak de acht levenscategorieën uit module 1 er nog eens bij en schrijf ze
op in de roze vakjes. Schrijf daarna onder iedere categorie op hoe jij
wilt dat dit onderdeel van jouw leven zich ontwikkelt in 2022. Dat mag
nu nog wat algemener zijn, het mag een gevoel omschrijven. Je hoeft
nog geen specifieke doelen te formuleren nu. 



Vision board
Nu mag je aan de slag met jouw thema visueel maken aan de hand van
een vision board. Dat is een fysiek bord of papieren vel met daarop
allerlei knipsels en woorden geplakt die te maken hebben met jouw
doelen. Het is een collage van alles wat je wilt manifesteren. Ik heb er
ruimte voor gemaakt in dit werkboek, maar ik kan me zo voorstellen
dat jouw droomjaar meer ruimte vereist dan een A5-formaat. Je mag de
bladzijde hiernaast ook gebruiken voor een eerste brain dump: een
verzameling van gedachten en onderwerpen die jij op je vision board
wilt zien. Voel je vrij om je vision board groot(s) te maken!





Jouw ambitie voor 2022
Nu je een beeld hebt van jouw jaardoelen en de waarden die belangrijk
zijn voor jou, is het tijd om dat te gaan concretiseren. Na neurologisch
onderzoek weten wetenschappers nu dat, om te krijgen wat we willen,
we eerst duidelijk moeten zijn in wat we precies willen. Zodra we onze
doelen helder hebben, werkt ons brein mee om onze dromen te
realiseren. Dat is precies wat we nu gaan doen. 

Een paar tips bij het opstellen van je doelen:
- Creëer heldere en specifieke doelen. Neem erin mee wanneer, waar
en met wie je het doel behaalt.
- Schrijf je doelen op in de tegenwoordige tijd, dus alsof je ze al
behaald hebt.
- Een doel mag natuurlijk over materiële zaken gaan, maar je mag ook
doelstellingen formuleren voor hoe je je wilt voelen. Beiden zijn
belangrijk.
- Maak het ambitieus, maar ook haalbaar. Zie de live masterclass uit
module 2 over manifestatie misvattingen.
- Blader nog eens door de opdrachten voor inzichten. Wat wilde je in
2021 laten en waar werd je gelukkig van? Welke zelfkennis heb je
opgedaan in module 3? Welke acht categorieën had je geformuleerd?

Vragen die je jezelf nog kunt stellen om je doelen te formuleren zijn
bijvoorbeeld: "Wat wil je bereiken?", "Wat wil je ervaren?", "Wat wil
je verwerven?" en "Wie wil je zijn?".

Op de volgende bladzijde heb je alle ruimte om je jaardoelen
specifieker te formuleren. Je kunt ze eventueel weer koppelen aan de
acht categorieën van eerder, maar dat hoeft niet.



Jouw ambitie voor 2022



Module 5
Loslaten



Een raket kan ook
niet opstijgen met te
veel ballast.

5



Loslaten wat jou 
niet meer dient
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Het is tijd om los te laten. Niet alleen het oude jaar dient losgelaten te
worden, maar ook datgene wat nu nog in de weg staat tussen jou en
jouw ambitie. Nu je jouw jaardoel(en) gevonden hebt, zijn er misschien
ook zaken die niet meer passen bij die doelen. Misschien zijn er
bepaalde onzekerheden die het veld dienen te ruimen voordat jij je doel
kan behalen. Of misschien vereist jouw doel wel een verandering in
mindset.

Hoe dat precies voor jou zit gaan we ontdekken in de module.
Vervolgens reik ik je een aantal verschillende technieken aan om dit
daadwerkelijk los te laten en laat ik je loslaatritueel zien op Instagram

In de refelectieopdrachten over 2021 ben je wellicht al wat zaken
tegengekomen die je los wilt laten. We gaan daar nu dieper op in en we
gaan ook onze focus verbreden naar onze eigen patronen,
overtuigingen en gedachtes.

We associëren loslaten vaak met iets negatiefs, wat heel begrijpelijk is.
Wat we los willen laten zijn vaak niet de leukste onderdelen van het
leven. Loslaten vinden we moeilijk. Toch schuilt er iets heel moois is
loslaten, omdat het de brug kan vormen naar het manifesteren van jouw
doel.

Loslaten betekent ruimte creëren.

intro



Inhoud module 5
op een rij

Live masterclass
Ik neem je bezwaren tegen loslaten weg.

Nieuwemaan
Het eerste ritueel van 2022,

Loslaattechnieken
Ruimte maken voor jouw doelen.

Patronen & overtuigingen
Blokkades die je gaat overwinnen.

Nieuwemaan
Het eerste ritueel van 2022,

Visualisatie
Liefdevol loslaten.



Patronen &
overtuiginen

Blokkades leren
kennen en
herkennen
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Laat ik beginnen met je nogmaals op het hart drukken dat hoe goed je
ook bent in manifesteren, de kans nog steeds bestaat dat er dingen in je
leven gebeuren die niet fijn zijn. Als ik het even heel hard mag
formuleren: mensen overlijden nog steeds, of jij nu wel of niet
manifesteert.

Dat is misschien een gekke boodschap om te horen van mij. Immers
geloof ik dat we wel doelen en dromen kunnen manifesteren en dat we
meer aantrekken van wat we voelen, dus waar zit dat verschil 'm dan
in?

Ik heb zelf een burn-out meegemaakt en ik geloof niet dat ik dat zelf
heb gemanifesteerd. Een burn-out is een behoorlijk ellendige situatie
kan ik je uit ervaring vertellen en tegen iemand zeggen die dat heeft
meegemaakt (of een andere traumatische situatie) dat hij of zij dat zelf
heeft gemanifesteerd vind ik een absolute no-go. 

Je zou kunnen beweren dat ik mijn burn-out manifesteerde door niet
goed voor mezelf te zorgen. Echter is dat maar een klein stukje van de
gehele puzzel. Er gebeurde zoveel meer wat uiteindelijke leidde tot
mijn burn-out, ook zaken waar ik geen enkele invloed op had kunnen
hebben. 

Daarnaast is niemand perfect. Als ik toen alle zelfkennis had die ik nu
heb, was ik waarschijnlijk geeneens voor een werkgever gaan werken
en had ik mijn burn-out kunnen voorkomen. Maar daarmee ga je uit
van de perfecte situatie, van de perfecte mens zelfs. De perfecte mens

Over tegenslagen



die alles over zichzelf weet, overal controle op heeft en geen
belemmerende overtuigingen heeft. Dat is gewoonweg niet de situatie
waar we in zitten. Jouw leven is daarom niet alleen het resultaat van
jouw manifestaties. 

Ja, je kan specifieke situaties en doelen bewust leren manifesteren.
Nee, ik geloof niet dat je alles wat er gebeurt in je leven zelf
manifesteert. Soms is een situatie gewoon ronduit kut. Soms ben je
slachtoffer van een situatie die buiten jouw bewuste invloed ligt.
Tegenslagen horen bij het leven. 

Ergens is manifesteren daarom ook een privilege. Als we kijken naar
de klassieke behoeftepiramide van psycholoog Maslow, zie je dat
persoonlijke ontwikkeling (waar ik manifesteren ook onder schaar)
bovenaan staat. Zit je tegen of in een burn-out, dan ben je bezig met de
lagen daaronder en is er (nog) geen ruimte voor zelfontwikkeling (lees:
manifesteren).

Waar we meer invloed op hebben, is hoe we omgaan met tegenslagen
en het aanpassen van onze gedachten, patronen en overtuigingen. Dat
vereist overigens wel tijd, aandacht en toewijding. Maar een deel ligt
wel binnen onze eigen invloed. Dat is het deel waar we het over gaan
hebben in deze module.
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ademen, eten, drinken, seks, slaap, beweging

veiligheid, orde, gezondheid,
stabiliteit, bescherming

liefde, vriendschap,
genegenheid

status, succes,
zelfwaardering

studie, creativiteit,
zelfbewustzijn

fysiologische behoeften

zekerheid

sociale acceptatie

waardering

zelfontplooiing
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Een overtuiging is iets wat jij gelooft dat waar is. Die overtuigingen
zijn het resultaat van een levenslange input aan gedachten, ideeën en
opvattingen. Zowel van jou als van anderen. Onze overtuigingen
vormen onze manier van denken. Een overtuiging is eigenlijk een
gedachte die je blijft denken, opnieuw en opnieuw tot dat je het een
ingesleten pad in je brein is geworden. In de wetenschap wordt dit een
neuraal pad genoemd. Het is een automatische reactie van jouw
hersenen en dat maakt het tegelijkertijd lastiger om te herkennen. 

Overigens zijn onze overtuigingen niet alleen maar vervelend. Heel
veel van onze overtuigingen zijn er juist om het leven makkelijker te
maken, zodat je niet over elke keuze een dag hoeft na te denken. Echter
zijn er ook beperkende overtuigingen. Die kunnen jou juist
tegenhouden.

Overtuigingen zijn heel belangrijk voor jouw manifestatiekracht. Ze
kunnen je tegenwerken of meewerken aan het behalen van jouw
doelen. Stel je hebt als doel om je zelfverzekerd te voelen over je werk.
Dat doel behaal je, als je de onzekere overtuiging die je had kan
herprogrammeren.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek op het gebied van epi-
genetica toont aan dat onze overtuigingen een grote invloed heeft op
ons gedrag. Epi-genetica is een vakgebied dat de invloed van
ervaringen en omgeving op onze genen bestudeert. Volgens onderzoek
van onder andere Bruce Lipton heeft de omgeving van onze cellen
invloed op onze fysiologie en welzijn. Hij ontdekte dat een cel 

Overtuigingen
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voornamelijk reageert op signalen uit de omgeving en minder op onze
genen dan eerder werd aangenomen. Stress is een voorbeeld van een
'omgeving' dat een aangetoonde invloed heeft op onze genen. Daar
komt bovenop dat onze cellen zich bijzonder snel vernieuwen: alle
cellen in ons lichaam zijn binnen enkele maanden vervangen door
nieuwe cellen. 

Natuurlijk kun je niet je cellen genezen met alleen positief denken.
Maar het is wel heel waardevol om onze overtuigingen te onderzoeken:
zijn ze eigenlijk wel waar? Want die overtuigingen hebben ook een
invloed op onze cellen.

Als je een overtuiging hebt gevonden die je belemmert, kan het proces
van het veranderen beginnen. Dit heeft alles te maken met
neuroplasticiteit: het veranderen van onze neuronen. Elke keer als je
iets nieuws leert wordt er een nieuwe connectie gemaakt door je
neuronen: een neuraal pad. Wanneer je dezelfde gedachten, emoties of
bewegingen regelmatig herhaald, worden deze connecties versterkt en
in je geheugen gegrift. De kunst van het veranderen van overtuigingen
is dus herhaling. 

Wat het herprogrammeren van belemmerende overtuigingen lastig
maakt, is dat deze vaak verscholen liggen in het onderbewustzijn. Dat
onderbewustzijn leert ook anders dan de bewuste geest. Je bewustzijn
kan een boek lezen en zo nieuwe dingen leren, maar voor je
onderbewustzijn werkt het anders. Jij leest een boek en doet allerlei
inzichten op. Toch kom je later tot de conclusie dat er niets verandert is
nadat je het boek hebt gelezen. Je bewustzijn heeft nieuwe dingen
geleerd, maar je onderbewustzijn nog niet en daarom is er vrij weinig
veranderd. 
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Het onderbewustzijn leert door gewoonten. Vandaar dat we in module
8 er samen voor gaan zorgen dat manifesteren een routine wordt voor
je. De kracht van manifesteren zit namelijk in herhaling. Dat komt
omdat je op die manier ook je onderbewustzijn leert te manifesteren. 

Daarnaast is er een tweede methodiek die je gaat helpen bij
herprogrammeren van overtuigingen in je onderbewustzijn en die heeft
alles te maken met de thèta-staat die ik eerder omschreef in module 2.
In thèta zijn verbeelding en werkelijkheid als het ware identiek. Op
deze resonantie kun je visualiseren en daarmee langzaam maar zeker je
overtuiging veranderen. Dat houdt overigens nog steeds in dat je
overtuiging niet op magische wijze na een visualisatie verandert, want
herhaling kost tijd. 

Als je bijvoorbeeld net ontwaakt en nog een beetje suf bent, zit je in die
thèta-staat. Alles wat je dan hoort, ziet of denkt wordt vermengd met
de droom waaruit je net bent ontwaakt. Ga je aan het eind van de dag
weer naar bed, dan maak je via thèta de overgang naar de delta-staat:
de diepe slaap. Elke dag wanneer je naar bed gaat of wanneer je
wakker wordt, ga je door een zone van thèta-golven. In deze staat van
zijn kun je mediteren of je nieuwe overtuiging visualiseren. Eigenlijk
manifesteer je door middel van visualisatie dat je je oude overtuiging
loslaat. Je herhaalt het door jou gekozen nieuwe programma keer op
keer tot het een gewoonte is geworden. Je hoeft er dan niet meer over
na te denken, want het gaat automatisch. 

Vergelijk het met een nieuwe sportroutine. In het begin is het moeilijk
om jezelf keer op keer naar de sportschool te slepen. Maar op een
gegeven moment verandert dat: het wordt routine. Je denkt er niet meer
over na. Ook deze routine is het herprogrammeren van je
onderbewustzijn. Je onderbewustzijn neem de nieuwe routine over en
jij gebruikt dat om dat wat je wilt manifesteren werkelijkheid te laten
worden. 



Loslaattechnieken

Zeg gedag tegen
oude patronen
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Mindset check
Je doelen behalen begint met je mindset. Als je die kan veranderen, en
dat kan je, kun je je leven veranderen. Laten we beginnen met kijken
waar je nu staat.

Ik neem de verantwoordelijkheid voor hoe ik me voel en mijn leven.

ONEENS EENS

Ik heb alles in me om succes te behalen.

ONEENS EENS

Ik geloof dat ik genoeg ben.

ONEENS EENS

Ik hou van mezelf.

ONEENS EENS

Ik zorg voor mezelf.

ONEENS EENS



Mindset check
Reflecteer op je antwoorden. Op welke punten zou je willen verbeteren
en op welke manier? Kun je een eerste stap formuleren?



Twijfel dagboek
Houd een dag of een aantal dagen bij hoe vaak je twijfelt of stress
ervaart. Dit dagboek helpt je om inzicht te krijgen in datgene waar je je
onzeker over voelt of wat je stress geeft. Dat kan een indicatie zijn voor
wat je wilt loslaten.

date + time situatie

level van
twijfel
0-100

gevoelens +
gedachten



comfort angst leer groei

veiligheid,
controle

gevoelig

excuusjes

onzeker

problemen
oplossen

nieuwe
skills

nieuwe
comfortzone

dromen
leven

missie
vinden

nieuwe 
doelen

The fear zone

We gaan ontdekken wat er zich in jouw fear zone bevindt. Dit is de
zone op weg naar groei, waar je doorheen gaat als je nieuwe
ervaringen opdoet.

Welke angsten komen er in je op die te maken hebben met jouw doelen?



Met welke gedachten kun je die angsten herprogrammeren?

Welke kleine stappen kun je zetten om langzaam die angsten te
overwinnen? 



Limiting beliefs

Wat zou je doen als je deze overtuigingen niet had?

Hoe zou je je voelen als je deze overtuiging niet had?

Welke overtuigingen houden je tegen?

Welke twijfels heb je ten aanzien van je doelen?



Loslaatritueel

Bij dit onderdeel hoort de video
op Instagram

Wat past niet meer bij je?

Waar hou je jezelf kleiner dan nodig?

Hoe voel je je de laatste twee weken?



Wat moet je daarvoor loslaten?

Waarvoor wil je ruimte creëeren?

Wat houdt je tegen voor jouw gevoel?

Hoe zou je je willen voelen?



Visualisatie

Zeg gedag tegen
oude patronen.
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Attract It
- LOSLAATVISUALISATIE -

te beluisteren op instagram
@2022manifestaties



Notes



Module 6
Dankbaarheid



De rijkdom van geluk
in het nu.

6



De kracht van
dankbaarheid

132

We hebben zojuist een pittige module doorlopen. Het loslaten is het
element uit mijn formule wat het een en ander kan oproepen bij jou en
dat is niet altijd even makkelijk. Ik ben wel enorm trots op je dat je het
hebt doorstaan en dat je de opdrachten hebt gedaan. Mocht je nog
ergens mee zitten of ergens tegenaan lopen, voel je vrij om me een DM
te sturen op Instagram of je opdrachten met me te delen via de mail. 

Na deze lastigere module heb ik nu een hele fijne, opbeurende module
voor je klaarstaan over dankbaarheid. Deze module bevat geen theorie,
alleen een live masterclass en een dankbaarheidsdagboek. 

De kracht van dankbaarheid is enorm én wetenschappelijk bewezen.
Tijdens de live masterclass die bij deze module hoort ga ik hier dieper
op in. Dankbaarheid heeft ook invloed op jouw manifestatiekracht.
Dankbaarheid laat je geluk in het hier en nu voelen. Nu gaat
manifesteren natuurlijk over het aantrekken van nieuwe projecten,
spullen, gevoelens et cetera. Iets wat zich eigenlijk in de toekomst
afspeelt, niet in het nu. Hoe kan dankbaarheid daar invloed op hebben?

Dankbaarheid is een gemakkelijke weg naar meer geluk voelen. Het is
namelijk, net als manifesteren, een skill die je kunt aanleren. Elke keer
als je stilstaat bij datgene waar je dankbaar voor bent, voel je geluk
door je lichaam stromen, waarmee je meer van datzelfde gevoel aan
kunt trekken. Dankbaarheid versterkt jouw manifestatiekracht.

intro



Inhoud module 6
op een rij

Live masterclass
De kracht van dankbaarheid

Gratitude journal
je dagelijkse dosis gelukshormonen.



Notes masterclass

Bij dit onderdeel hoort
masterclass 6 op Instagram



Gratitude journal

Het leven kan
voelen als een
aaneenschakeling
van kleine
wonderen.
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Self esteem journal
Waar voelde je 
je trots op
vandaag?

Wanneer had je
plezier vandaag?

Wat heb je
vandaag goed
gedaan?

Wanneer voelde
je je goed over 
jezelf vandaag?

Welke positieve
ervaringen had je
vandaag?



Gratitude journal

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Schrijf elke dag, vijf dagen lang, minimaal vijf dingen op waar je
dankbaar voor bent.



Module 7
Manifesteren



Manifestatiekracht
heb je al, je hoeft het
alleen nog maar te
ontdekken.

7



Jouw manifestatiekracht

140

Oké, ik heb echt onwijs veel zin in deze module. Je weet nu je ambitie
voor 2022, hebt losgelaten wat nodig was en hebt de kracht van
dankbaarheid in de praktijk gezien. Je hebt nu alle elementen in handen
om jouw jaardoelen te gaan manifesteren. 

Manifesteren is het laatste onderdeel van mijn formule en daar heb ik
bewust voor gekozen. Manifesteren wordt namelijk vrij lastig zonder
kennis te hebben van ambitie, loslaten en dankbaarheid. Daar komt bij
dat de vier elementen die ik bij elkaar optel in de formule elkaar alleen
maar versterken. Dat is precies het punt waar jij nu aan bent gekomen.

In deze module geef ik een overzicht van hoe je kan manifesteren. Ik
vertel je over allerlei technieken, zodat je zelf kunt gaan ontdekken wat
het beste bij jou past. Want wederom: we zijn allemaal uniek, dus ook
hoe wij het beste kunnen manifesteren is dat.

Je hebt je raket uitgezocht, onnodige ballast losgelaten en je dankbaar
gevoeld voor de raket die je nu hebt. Nu is het tijd om in te stappen.

intro



Inhoud module 7
op een rij

Live masterclass
Toen ik mijn manifestatiekracht
ontdekte.

Je manifestatiewinkel
Hoe je daadwerkleijk manifesteert.

Jouw doelen manifesteren
je dagelijkse dosis gelukshormonen.



Notes masterclass

Bij dit onderdeel hoort
masterclass 7 op Instagram



Notes masterclass

Bij dit onderdeel hoort
masterclass 7 op Instagram



Je manifestatiewinkel

Een winkel vol
manifestatie-
ingrediënten waar
ji j  komt halen wat
ji j  nodig hebt om je
doelen te
verwezenli jken.
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Het manifesteren van jouw doel bestaat uit drie stappen. Je begint met
een doel, in dit geval jouw jaardoelen die je in module 4 hebt
opgesteld. Stap twee is om net te doen alsof je dat doel al hebt bereikt.
Wie ben je op het moment dat je jouw doel bereikt hebt? Wat voel je
dan? Wat je bij deze stap doet is jouw doel, wat eigenlijk in de
toekomst ligt, nu al overeen laten komen met wat je voelt. Dat doen we
met technieken als visualisatie, maar kun je ook doen door nu iets te
doen wat in lijn ligt met het gevoel dat je wilt hebben.

Stel, jouw jaardoel is financiële vrijheid. Het gevoel wat je nu wilt
hebben is dan die vrijheid. Dat gevoel kun je je inbeelden, maar je kan
ook spontaan besluiten om eens een dag niet te werken en naar die
vrijheid te gaan leven. Of om een cadeautje te geven aan iemand,
omdat je dat ook zou doen als je financieel vrij bent. Op die manier
prikkel je je brein om nu al aan dat gevoel te wennen. Dan wordt ons
doel tastbaar voor onze hersenen, waarna er allerlei processen op gang
komen in ons brein, zoals besproken in module 1. 

De laatste stap is actie. Je zet zelf de eerste stappen richting het
verwezenlijken van dat jaardoel. De belangrijkste factor is hier het
hebben van plezier. Als het goed is heb je jaardoelen opgesteld die je
motiveren, die bij jouw unieke persoonlijkheid passen en die je echt
graag wilt behalen. Natuurlijk is niet ieder element dat komt kijken bij
jouw jaardoel even fantastisch. Als je ondernemer wilt worden moet je
ook administratie doen en dat is niet per se leuk (althans, dat vind ik).
Maar het hebben van plezier is een goede indicator of een doel bij jou
past.

Stappenplan



ambitie

voelen

actie
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We gaan een aantal verschillende manifestatietechnieken ontdekken.
De eerste techniek heb je al gedaan in deze cursus, maar wil ik toch
nog even benoemen omdat het een krachtige is en dat is visualisatie.
Visualisatie is je iets voorstellen, iets fantaseren of dagdromen. Ook als
je geen rijke fantasie hebt of niet zo creatief bent, ben je heel goed in
staat om te visualiseren. De dagdromen die je vast weleens hebt, zijn
namelijk ook gewoon een vorm van visualiseren. De 2022 visualisatie
kun je daarom nog vaker inzetten voor je manifestatierituelen.

Journaling is een tweede manifestatietechniek die ik zelf vaak inzet.
Schrijven is onwijs prettig in combinatie met manifesteren, omdat jouw
manifestatie beter blijven plakken in jouw hersenen dankzij de
handeling van schrijven. Je denkt door het schrijven langer na over je
woordkeuzes en wat je opschrijft blijft langer hangen in je geheugen,
wat de neuroplasticiteit verder versterkt. Niet zo gek dus om je doelen
op te schrijven.

Wat fijn is aan het opschrijven van je manifestaties, is dat je dat heel
kort kunt doen door dagelijks je doelen op te schrijven bijvoorbeeld,
maar ook heel uitgebreid zoals tijdens een nieuwemaanritueel. Het
enige waar je altijd rekening mee houdt, is dat je je manifestaties in de
tegenwoordige tijd opschrijft, alsof ze nu al realiteit zijn. Je schrijft dus
als je bezig bent met manifesteren niet ‘Ik wil‘, maar juist ‘Ik ben‘ of
‘Ik heb‘. 

We hebben het al veel over het onderbewustzijn gehad en de derde
manifestatietechniek speelt zich precies daar af, in jouw 

Technieken
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onderbewustzijn. Het verankeren van jouw jaardoelen in jouw
onderbewustzijn doe je bijvoorbeeld door herhaling. Daar gaan we in
de laatste module dieper op in. Maar er zijn ook allerlei momenten
waarop je onderbewustzijn actiever is dan je bewustzijn zoals ik eerder
noemde. Dat zijn tevens de momenten waarop je jouw jaardoelen even
plant in je onderbewuste. Die momenten dat onze hersenen thètagolven  
uitzenden, als we net wakker zijn, vlak voordat we gaan slapen of
tijdens meditatie bijvoorbeeld, kun je heel even je doel erbij pakken.
Een blik op je vision board werpen, je doel visualiseren of het gevoel
van je doel nu al voelen.

Grofweg zijn dit de drie technieken waar ik het meeste aan heb en die
de verschillende invalshoeken die onze hersenen nodig hebben om
onze doelen te priotiseren coveren. 

Waar je eigenlijk naartoe wilt bewegen is dat je een of meerdere
technieken herhaaldelijk inzet. Zodat je zo vaak mogelijk, het liefst
elke dag, kort manifesteert. Een aantal handige trucjes om dit voor
elkaar te krijgen deel ik met je in module 8. Nu gaan we eerst aan de
slag met jouw jaardoelen voor het eerst manifesteren.



schrijven

visualiseren herhalen

2022



Jouw doelen
manifesteren

Zelf de magie
ervaren.
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Future me
Weet je nog de current me opdracht uit module 1? Die opdracht mag je
nu op dezelfde manier uitvoeren, maar dan voor de toekomstige jij. 



MIJN 

AFFIRMATIES

Affirmeren
Voor ieder doel dat je hebt mag je een passende affirmatie voor jezelf
verzinnen. Dit zijn krachtige, positieve zinnen die je door herhaling
steeds meer gaat geloven. Is jouw jaardoel financiële vrijheid, dan is
een passende affirmatie bijvoorbeeld "Ik heb een positieve relatie met
geld en weet hoe ik het wijselijk én in vrijheid uit kan geven". 



Manifesteren in je
onderbewustzijn

Die affirmaties die je zojuist hebt opgeschreven gaan we ook in jouw
onderbewustzijn planten. De truc hiervoor is om de affirmaties vaak te
herhalen (affirmeren), zodat het een gewoonte wordt, en om ervoor te
zorgen dat je de affirmaties tegenkomt als je hersenen in thèta-staat
verkeren. Dit zijn een aantal opties die je kunt doen:

- schrijf een affirmatie op een post-it en plak deze op de eerste spiegel
die je in de ochtend tegenkomt
- zet de affirmatie in je notitie-app op je telefoon en open deze na het
wakker worden of voor het slapen gaan
- schrijf een affirmatie op een journal die je voor je ochtend- of
avondritueel gebruikt
- zet een affirmatie als achtergrondscherm op je telefoon, tablet en PC.
Je kunt zelfs voor ieder apparaat een andere affirmatie gebruiken.
- schrijf de affirmatie op een kaart en leg deze op je nachtkastje. Lees
de affirmatie elke ochtend en/of avond
- herhaal een affirmatie na je meditatie voor jezelf.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8ta


Notes



Je doelen manifesteren
Welkom in je eerste manifestatieritueel voor jouw jaardoelen. Hierna
volgen een aantal journal prompts, waarmee je jouw doelen tastbaar
gaat maken. Voel je vrij om deze prompts vaker te herhalen,
bijvoorbeeld tijdens de volgende nieuwemaan. Hoe groter je doel, hoe
vaker je wat mij betreft dat doel mag manifesteren. Pak de video van
module 1 over het nieuwemaanritueel erbij om de voorbereiding van je
ritueel te zien.

Voel je welke richting je op wilt?

Waar word je nu heel blij van?

Hoe voel je je nu?



Hoe kan je nu al meer in je kracht gaan staan?

Hoe kun je ervoor zorgen dat die kernwaarden meer of vaker in jouw
leven voorkomen?

Welke kernwaarden zijn voor mij nu belangrijk?

Als je jouw doelen bekijkt, waar wordt je dan gelukkig van?



1

Wat ga je manifesteren?

Hoe kan je nu al meer in je kracht gaan staan?

Hoe kun je ervoor zorgen dat die kernwaarden meer of vaker in jouw
leven voorkomen?

Vertaal je manifestatie door naar affirmaties:



Module 8
Magie in de praktijk



Herhaling is de kracht
van manifestatie.

8



De magie van routines

160

Jouw jaardoelen manifesteren, daar doe je vaak langer over dan even
een kwartiertje visualiseren. Daarnaast weet je nu dat jouw
onderbewustzijn leert door gewoontes. Tijd om te leren manifesteren
aan de hand van routines, gewoonte en herhaling. 

We gaan in deze module twee dingen doen: ervoor zorgen dat
manifesteren een levenswijze wordt en dat je op concrete wijze je
doelen achterna gaat. 

Eerst gaan we werken aan het opbouwen van een aantal
manifestatieroutines. Het liefst kom je zo vaak mogelijk in aanraking
met jouw jaardoelen in 2022. Het is niet alleen leuk om herinnerd te
worden aan jouw ambitie, maar het versterkt je manifestatiekracht ook.

Daarna gaan we jouw jaardoelen nog concreter maken; we maken
plannen voor de kwartalen, maanden en weken. 

De theorie weet je nu, je hebt de kennis tot je genomen. Nu is het tijd
om het te gaan leven.

intro



Inhoud module 8
op een rij

Live masterclass
Houvast voor het gehele jaar en mijn
routines.

Concreet & praktisch
Jouw manifestatiekracht wordt een
levenswijze.



Concreet &
praktisch

Jezelf bli jven
toewijden aan jouw
jaardoelen.
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Notes masterclass

Bij dit onderdeel hoort
masterclass 8 op Instagram



Elke dag manifesteren
Om ervoor te zorgen dat jouw jaardoelen echt onderdeel worden van
jouw leven, nemen we ze mee in dagelijkse of wekelijkse routines. Een
methodiek die ik eerder met je deelde is jezelf omringen met de
affirmaties die je in module 7 opschreef. 

Een andere methode die voor mij heel goed werkt is je 2022 vision
board als achtergrond op je telefoon zetten. Verbazingwekkend hoe
vaak je je telefoon dagelijks oppakt, dus hoe fijn als je op dat scherm je
jaardoelen ziet.

Verder koppel ik mijn manifestaties ook graag aan tastbare
voorwerpen. Zo heb ik op mijn bureau een edelsteen die ik heb
verbonden aan mijn werkdoelen en een tattoo om ter herinneren aan
mijn creatiekracht. Je kan jouw doelen ook koppelen aan een sieraad
die je vanaf nu elke dag draagt, een geur die je graag opdoet of in je
diffuser stopt of een glas waar je uit drinkt. Iedere keer dat je ogen
afglijden naar dat voorwerp, sta je stil bij het doel dat je aan dat
voorwerp gekoppeld hebt. 

Daarnaast koppel ik de vier elementen uit mijn formule aan de standen
van de maan. Dat heeft een praktische reden, want op die manier werk
ik iedere week aan mijn ambitie, loslaten, dankbaarheid of
manifesteren. Voel je overigens vrij om dit niet met de door mij
gekozen maanstanden te doen, maar probeer eens of je wekelijks bezig
kan zijn met een van de elementen uit de formule. Op die manier bouw
je een routine op, zodat de formule uiteindelijk onderdeel wordt van je
leven. Dat is waar de echte magie ontstaat.



Dagelijkse routine
We gaan jouw dagelijkse routine doorlopen en ontdekken hoe je daarin
de vier elementen uit mijn formule in combinatie met je jaardoelen
kunt implementeren.

Welke dingen doe jij elke dag voor jezelf? Denk aan journallen, een
dagboek bijhouden of mediteren.

Zou je hier nog routines aan toe willen voegen? Kijk voor inspiratie op 
Instagram en denk aan de 4 elementen uit mijn formule.

Op welke manier kun je jouw jaardoelen onderdeel maken van deze 
gewoonten? Kun je ze bijvoorbeeld affirmeren na je meditatie of ze kort
visualiseren in de ochtend? Maak het gemakkelijk vol te houden en
laagdrempelig voor jezelf.



Habit tracker
Maak van de nieuwe gewoontes die je net hebt opgeschreven een habit
tracker. Schrijf je nieuwe gewoonte op in het roze vakje. Als je een dag
die gewoonte daadwerkelijk doet, kleur je een grijs vakje in. Dit doe je
voor een maand, zodat je de routine op kan bouwen. Natuurlijk kan het
gebeuren dat je het een dag vergeet of dat het gewoonweg niet lukt die
dag. Dat is helemaal oké. Accepteer het, vergeef jezelf en probeer het
de volgende dag opnieuw.



Making the dream reality
Op de volgende bladzijden gaan we per jaardoel bekijken hoe we dat
nog concreter kunnen maken. Voor ieder doel schrijf je een aantal
verschillende zaken op. Ten eerste waar je meer van mag doen: wat
doe je nu al dat een positieve bijdrage levert aan jouw jaardoel, maar
wat vaker mag gebeuren? Vervolgens wat je minder mag doen en wat
je mag blijven doen om je jaardoel te manifesteren. Daarna mag je
kijken wat je mag beginnen om jouw doel te bereiken bij het punt
"starten". Bij stoppen mag je neerzetten wat je los mag laten om jouw
doel te behalen.

Wellicht dat het niet je lukt om voor ieder doel alle vijf de punten te
beantwoorden, dat is helemaal prima. 

Op Instagram heb ik een ingevuld voorbeeld geplaatst ter inspiratie.



Making the dream reality
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mijn doel:

meer doen:

eerste stappen:

minder doen:

blijven doen:

starten:

Stoppen:
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Commitment

179

Voor ieder doel heb je nu een scherp beeld van wat je moet doen en
laten om dat doel te bereiken. Hierna vind je pagina's om jouw
kwartalen en maanden te plannen aan de hand van jouw doelen. Ik heb
ook een voorbeeld van een weekplanner toegevoegd, waarmee je elke
week je jaardoelen bij de hand houdt. Blader tijdens het maken van je
planningen gerust terug om je jaardoelen erbij te pakken, zodat je deze
doelen ook een plekje kunt geven in je planning, Op die manier kom je
echt in actie, wat een essentieel onderdeel is van manifesteren. 

Aan het eind van ieder kwartaal vindt er een live check-in plaats op
Instagram. Daarin vieren we onze successen, is er alle ruimte om
vragen te stellen, maar blijven we ons vooral toewijden aan onze
doelen. We blijven stappen zetten, voet voor voet, richting het
manifesteren van jouw jaardoelen. De data voor deze sessies vindt je
ook op Instagram en de livesessies zullen uiteraard daar ook worden
opgeslagen. 

Voor nu ga ik je heel veel succes wensen dit eerste kwartaal bij je
doelen. Als je tussentijds vragen hebt, is Instagram de plek om ze te
stellen. 

Ik zie jou aan het einde van Q1. 

Go attract those goals!

Liefs,

 Jess



Q1
Q1 GOALS + PROJECTS

Januari Februari Maart



Januari

1

Thema:

Hoofddoelen

Minidoelen

Stappenplan



Februari
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Minidoelen
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Maart
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Minidoelen

Stappenplan



datum

M

W

T

T

F

S

eerste stappen
voor doel(en)

af
iir

m
at

ie

jaardoel

Weekplanner



Q2
Q2 GOALS + PROJECTS

April Mei Juni



April

1

Thema:

Hoofddoelen
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Q3 GOALS + PROJECTS

Juli Augustusi September
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Q4 GOALS + PROJECTS

Oktober November December
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