Een leven vol overvloed

Veel mensen zijn ontevreden over hun leven. Alleen ze weten
niet hoe ze hier verandering in kunnen toepassen. De Wet van
Aantrekkingskracht is een van de manieren waarop zij hun
mindset kunnen veranderen en vervolgens hun leven. Binnen
deze boek helpen we hiermee op twee verschillende manieren.

Elke dag een vraag
Een jaar lang kan je iedere dag een vraag beantwoorden. De
vragen zijn veelzijdig en hebben betrekking op jouw goals
bepalen, positief denken, dankbaarheid, self-care, persoonlijk
groei, zelfreflectie en nog veel meer andere zaken met
betrekking tot jouw mindset. Het invullen hiervan duurt een
paar minuten en je hoeft ook geen datum in te vullen,
waardoor het niet erg is als je een dag overslaat.

Handige oefeningen
Om de veertig dagen vind je
makkelijke oefeningen die je thuis
kan doen. Deze oefeningen zal je dan
veertig dagen lang doen zodat jij
als persoon jou kan ontwikkelen en
de wet van aantrekkingskracht in
jouw leven implementeren

Oefening 1

Manifesteren doe jij eigenlijk al jouw hele leven. Maar nu ga je
het bewust doen. We gaan nu voor onszelf duidelijk maken en
vragen wat wij willen hebben. Dus niet wat we niet willen
hebben. Geloof dat je krijgt wat je wilt, en neem daarna actie
hierop.

Manifesteer jouw droomleven
Manifesteer dat wat je graag zou willen ontvangen door het
schrijven van verhalen in jouw dagboek. Schrijf dingen op die jij
wilt hebben, wilt zijn of wilt horen. Maar jij moet doen net
alsof je dit allemaal al hebt bereikt. Gebruik dus geen woorden
zoals ‘ik hoop’ of ‘ik wil’. Jij hebt het op dat moment al of je hebt
het al meegemaakt. Jij bent op dit moment jouw toekomstige ik.
Schrijf iedere dag een stuk in jouw dagboek. Dit kan zo lang of
kort zijn als jij voldoende acht. Neem hier iedere dag even kort
de tijd voor.

Wanneer zie ik mezelf als succesvol?

Wat doe ik om positief te blijven?

Neem ik alle goede dingen in mijn leven vanzelfsprekend aan?

Steun ik anderen ook al hebben ze er niet om gevraagd?

ik was deze week moedig toen ik .

Ik kan mijn leven vandaag makkelijker maken door

Voel ik mij lekker in mijn vel?

Welke risico’s kan ik nemen om mijn leven te verbeteren?

ik kan beter in harmonie met mezelf zijn door

Ik kan mijn vastberadenheid versterken door

mijn grootste succes deze week is

Wat ben ik mezelf schuldig?

Wat heb ik onlangs geleerd dat mijn manier van leven heeft
veranderd?

Wat is de meest waardevolle levensles die ik van mijn ouders heb
geleerd?

Op basis van mijn huidige dagelijkse routine, waar verwacht ik over
2 jaar te zijn?

Wat wil ik over een half jaar bereiken?

mijn perfecte dag bestaat uit

mijn levensmotto is

mijn relatie met geld is

Welke contacten heb ik nodig om mijn doelen te bereiken?

een simpele ding dat mij gelukkig maakt is

Als ik nu iets nieuw kon leren, wat zou het zijn?

welke negatieve emoties voel ik het meest?

de beste compliment die ik ooit heb gegeven is

Welke zwakte van mij is ook juist mijn kracht?

Wat wilde ik vorig jaar bereiken dat mij niet is gelukt?

Welke nieuwe activiteiten wil ik graag uitproberen?

Wanneer heb ik voor het laatst iets liefs voor mezelf gedaan?

Als ik denk aan mijn toekomst dan denk ik aan…

Op een schaal van 1-10, hoe proactief ben ik?

Wat is het beste advies dat ik ooit hebt gekregen?

Wat ontbreekt er nu in mijn leven?

Wat heb ik buiten geld om nog meer verdiend met mijn huidige baan of
ondernemingen?

Wat voor mogelijkheden zie ik momenteel in mijn leven?

Over twintig jaar, wat wil ik mij herinneren over deze periode in mijn
leven?

