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W E L C O M E  T O  T H E  G O O D  P L A C EW E L C O M E  T O  T H E  G O O D  P L A C E   

Welkom lieve Soul Tribe. Ik ben dankbaar dat je in mij en in dit programma
vertrouwt. Ik wil je met alle liefde helpen om je leven naar het volgende level
te brengen. 

De eerste lancering van The Good Place was een enorm succes. Meer dan
400 mensen deden actief mee en zij staan nu compleet anders in het leven.
Ook hebben ze prachtige dingen gemanifesteerd in die 30 dagen. Het raakte
mij diep hoeveel de cursus met iedereen heeft gedaan. 

Voor mij is dit meer dan een 30 dagen programma. Iedereen die zich heeft
aangemeld is nu deel van onze Soul Tribe. We zijn eigenlijk gewoon een
groep zielen en mensen die bij elkaar zijn gekomen om een reden. Samen
gaan wij iets heel moois meemaken de komende 30 dagen. Je mag zelf weten
hoe actief je mee doet, maar als je er die 30 dagen 100% voor gaat dan kan ik
je garanderen dat het LIFE CHANGING gaat zijn. En zeg nou zelf, wat zijn nou
30 dagen? 

De komende 30 dagen wil ik jullie laten ervaren wat voor kracht wij in ons
hebben zitten. De kracht die een grote groep samen kan hebben is bizar. Het
is net een experiment: Wat gebeurt er met een grote groep mensen en hun
individuele levens als we samen 30 dagen hetzelfde gaan doen? Heb je
vrienden en familie die dit ook wel kunnen gebruiken? Vraag ze dan om ook
een plekje te reserveren in The Good Place!

Ik ga jullie heel veel leren, met focus op de wet van aantrekking en zelfliefde.
De gouden combinatie! Dat kunnen we nu in deze gekke tijd allemaal wel
gebruiken. Als je de wet bewust gebruikt, hoef je nooit zonder geld, liefde en
overvloed te zitten. En leef je vanuit liefde & vertrouwen i.p.v. angst en
onzekerheid.

We hebben altijd de keuze hoe we willen denken, voelen en leven. De plek
waar wij samen komen is The Good Place. Een plek waar we elkaar helpen,
supporten, ons droomleven manifesteren en waar alleen maar liefde,
overvloed en positiviteit is. 

Je mag mij altijd taggen in je stories of posts op Instagram, dat vind ik erg
leuk om te lezen en te zien! @cynthiahouben_ 

Liefs, Cynthia 

https://www.instagram.com/cynthiahouben_/
https://www.instagram.com/cynthiahouben_/


W A T  G A  J E  L E R E N ?W A T  G A  J E  L E R E N ?

Elke dag ga ik jou iets anders leren over de wet van aantrekking en over
zelfliefde. De lifehacks en inzichten die ik je mee geef, gaan heel je leven
veranderen. Het is natuurlijk aan jou wat je ermee doet. 

Elke dag bekijk je de mindset video die ik online zet en doe je de kleine en
laagdrempelige opdrachtjes. Dit is natuurlijk nooit verplicht, maar als je het
elke dag doet ga je pas echt verschil merken. Alleen kijken of lezen is niet
genoeg, actie is nodig om te manifesteren, dus neem elke dag eventjes de
tijd voor de opdrachten. Het kost je heel weinig tijd! 

In de vorige groep deed ook bijna iedereen erg actief mee met de video's
en opdrachten en diegene die er 100% voor gingen hebben bijzondere
manifestaties aangetrokken! Zowel materieel als niet materieel. Er waren
zelfs mensen die al jaren slaapproblemen hadden en depressieve
gevoelens en na de eerste week al als een roosje sliepen zonder
medicijnen! Zij voelden zich voor het eerst weer gelukkig en hadden weer
energie. Dat kan The Good Place met je doen. 

Je bent zo actief als je zelf wil in de groep. Wil je niks zeggen? Dan doe je
dat niet. Wil je dit wel? Reageer dan op de video's, deel je verhalen met
andere mensen en connect met elkaar. Daar is The Good Place voor
bedoeld. De komende 30 dagen focussen we op dankbaarheid, liefde &
vertrouwen. We gaan negatieve gedachtes en blokkades ombuigen naar
iets positiefs, zodat jij met alle tegenslagen kan omgaan en je energie hoog
houdt. 

Samenwerking, daar ligt juist onze kracht! Elkaar helpen, supporten en een
veilige plek creëren waar je compleet en 100% jezelf mag zijn. Niemand
zal je veroordelen, er zal alleen maar liefde zijn, zodat we onze energie
hoog houden om samen ons droomleven te manifesteren. 



W A T  G A  J E  L E R E N ?W A T  G A  J E  L E R E N ?

Besef je wel dat ik niet kan reageren op zoveel mensen. Het is geen 1-op-1
coaching. Omdat het een groepscursus is kon ik de prijs laag houden. Aan
mijn video lessen, teksten en opdrachten heb je meer dan genoeg! Deze
lessen zijn zo enorm krachtig en als je hier met elkaar over praat en
dingen deelt versterk je die kracht alleen maar. 

Op alles en iedereen antwoorden gaat dus niet in dit programma. Wel ga ik
zoveel mogelijk lezen wat jullie zeggen of vragen. Ik leef echt met jullie
mee! Ook neem ik dit mee in nieuwe programma's, maar ook in mijn gratis
video's die ik op YouTube plaats of op Instagram. Daar neem ik jullie
vragen ook vaak mee in stories of posts. Wil je een melding krijgen als er
iets nieuws staat op Instagram van mij? Dan klik je op de 3 bolletjes
rechtsboven mijn foto en schakel je de berichtmeldingen in. Mijn
Instagram account is @cynthiahouben_ . 

Ik ga je dus bewust leren manifesteren en tegelijkertijd groei je in liefde
en acceptatie voor jezelf en leer je ook andere mensen te accepteren hoe
ze zijn. Je leert jezelf in deze 30 dagen goed kennen en we gaan de basis
leggen voor alles wat je de komende tijd wil gaan aantrekken in je leven. 

The Good Place is zoveel meer dan alleen een 30 dagen programma. Het is
een veilige plek vol liefde die jou, je relaties en je leven gaat veranderen. Het
gaat je energie verhogen en dus ook de energie van de aarde. Nu meer
dan ooit hebben we dit nodig. Op deze online plek mag je 100% jezelf zijn
en je kunt er altijd terugkomen als je behoefte hebt aan onze Soul Tribe! 

Nogmaals dankjewel dat je in mij en dit programma vertrouwt. We gaan er
samen iets heel moois van maken. 

"United we stand, divided we fall.

We are all connected, spread the love !"



D A T A  W I N A C T I E SD A T A  W I N A C T I E S   

Ik ben gek op winacties! Ik vind het zo leuk om dingen weg te geven, dus de
winacties konden niet ontbreken in mijn programma. 

En nee natuurlijk kan niet iedereen winnen, daar gaat het ook helemaal niet
om. Het gaat erom dat je een leuke tijd hebt met iedereen, dat we
spelletjes spelen zoals deze winacties en dat we meteen oefenen dat we blij
zijn voor diegene die wint! Dat is heel erg belangrijk bij de wet van
aantrekking. Ben altijd blij voor een ander, alsof het jou is overkomen. Als
je dit lukt, dan ga je zelf ook die dingen aantrekken.

Misschien ben jij de lucky winner, dan was het voor jou bestemd. Heb je
niet gewonnen? Niet getreurd, nu kun je dus wel oefenen om je
aantrekkingskracht sterker te maken en heel blij te zijn voor de persoon
die heeft gewonnen. Als jij oprecht blij kan zijn voor iemand die iets wint,
dan zend je dat gevoel weer uit en ga jij dus nog meer mooie dingen
aantrekken. 

DATA WINACTIES: 

Zondag 14 februari, zondag 21 februari, zondag 28 februari, woensdag 10
maart ( de dag nadat het programma gestopt is). 

WAAR?

In de Facebook groep rond 17.00 uur online . 

WAT?

Bij alle winacties verzin ik iedere week iets leuks om weg te geven. Iets wat
jou helpt nog meer te groeien als persoon. De laatste winactie zal een wat
grotere prijs zijn dan de eerste drie acties, om de cursus mooi af te sluiten!



V O O R B E R E I D I N GV O O R B E R E I D I N G   

Meld je aan bij de besloten Facebook groep:
TheGoodPlace30days

Vergeet niet je ordernummer & naam te vermelden
waarmee je hebt besteld. 

Eén persoon per ordernummer krijgt toegang tot
het programma. Wil je met meer mensen mee
doen? Dan bestel je allemaal los een plek. 

Neem deze guide even door. Maak nog geen
opdrachten, wacht tot we samen starten en je de
video lessen kunt kijken. 

Print de 30 dagen kalender uit en hang deze ergens
op waar je het dagelijks ziet. Schrijf de winacties in je
agenda als je graag mee wil doen. 

Actief op Instagram? Laat weten via insta stories dat
je het programma gaat volgen en tag mij
@cynthiahouben_ . Ik vind het heel leuk om te zien
wie er allemaal mee doen! 

https://www.facebook.com/groups/thegoodplace30days/
https://www.facebook.com/groups/thegoodplace2
https://www.instagram.com/cynthiahouben_/


Vandaag gaan wij onze intentie zetten voor de komende 30 dagen. Jij bent de

baas over je gedachtes en je emoties. Jij hebt controle over jouw leven en

daarom zijn intenties zetten zo belangrijk. De komende 30 dagen is het mijn

intentie om jouw energie te verhogen en jou te leren hoe je elke dag van je

leven vanuit liefde & vertrouwen leeft. Dan gaat ieder aspect van je leven

compleet veranderen. Vanuit liefde & vertrouwen geeft de wet van

aantrekking je altijd waar je naar verlangt. Als jij deze intentie ook uitspreekt

en opschrijft, is het extra krachtig. Zo gaan we samen manifesteren dat dit

jouw nieuwe werkelijkheid wordt. 

Intentie voor de komende 30 dagen: 

'' Ik verhoog nu mijn energie en leef elke dag vanuit liefde & vertrouwen. '' 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep. 

Pak pen en papier en schrijf onze intentie op. Hang deze ergens op waar je het
elke dag ziet. Sta hier elke dag even bewust bij stil. 

Actief op Instagram? Deel de affirmatie op je insta story en tag mij
@cynthiahouben_ in je stories, dat vind ik leuk om te zien!

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!

To Do TodayTo Do Today



Toen ik met de wet van aantrekking begon, besloot ik tijdelijk te stoppen met

het nieuws, kranten & veel andere media. Het is vooral negatief en erg

verdrietig om te zien en te lezen. Ik wilde het eerst niet loslaten, maar ik

merkte dat ik moeilijk mooie dingen kon manifesteren. Toen ik stopte met

negatieve media, ging het manifesteren enorm snel! Voor de komende 30

dagen wil ik je dus vragen om hier op te letten. Ben je bang om iets te

missen? Geloof me dat gebeurt niet. De belangrijkste dingen hoor je vanzelf

wel. Het is namelijk erg lastig je energie hoog te houden en de wet van

aantrekking goed te laten werken, als je ondertussen steeds ervoor kiest om

je aantrekkingskracht en energie te verlagen. Eigenlijk saboteer je jezelf dan

en je wil natuurlijk zoveel mogelijk uit de komende 30 dagen halen. Meer

uitleg en voorbeeldjes in de video! 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Laat de mensen met wie je woont weten dat je 30 dagen een experiment gaat
doen en dat je even 30 dagen alle negativiteit bant. Zodat je echt kunt gaan
ervaren hoe het leven is als je de wet op deze manier gebruikt. Dan weten ze waar
je mee bezig bent. 

Kies zelf nieuwe media uit die je de komende 30 dagen gaat kijken/lezen. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!

To Do TodayTo Do Today



De wet van aantrekking geeft je altijd waar je om vraagt. Waar je op focust dat

groeit. De meeste mensen zijn zich hier niet bewust van. Door je leven heen

heb je meningen en geloofsystemen van andere mensen overgenomen

zonder dat je het doorhad. We leven vaak vanuit ons hoofd. Vandaag gaan we

bewust worden waar wij het meeste op focussen. Waar denken we het

meeste aan? 95% van je gedachtes zijn onbewust en ze staan al jaren op de

automatisch piloot. We merken dit niet, omdat de meeste mensen heel

onbewust leven. Als je een ander leven wil en een andere mindset dan zullen

we dus eerst bewust moeten worden van het programma dat nu opstaat. Je

hoeft dus geen drastische actie te ondernemen vandaag. We gaan vandaag

alleen bewust worden waar jij het meeste aan denkt. Is het vooral positief of

negatief? 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Pak pen en papier of maak een notitie in je telefoon. Vandaag ga je bewust
opletten wat je denkt en voelt bij elke categorie van je leven en schrijf je dit op.
Meer uitleg in de video. 

Einde van de dag bekijk je wat je hebt opgeschreven. Is het negatief of positief?
Wat zou je graag willen denken/geloven en dus manifesteren?

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!

To Do TodayTo Do Today



Als je de wet van aantrekking goed wil laten werken, dan is je ochtend ritueel

heel belangrijk. Vroeger ging ik altijd gehaast mijn bed uit en ik begon de dag

dus al slecht. Toen ik mijn ochtend routine had verzonnen en dit ook

daadwerkelijk ging doen, veranderde alles! Ik start standaard de dag met

meditatie, visualisatie en/of affirmaties. Waarom is dit belangrijk voor de wet

van aantrekking? Dat leg ik uit in de video. Sinds ik dit doe heb ik een hele

sterke aantrekkingskracht en zijn mijn dagen rustig, zen en komen er elke dag

weer mooie onverwachte dingen op mijn pad. 

Ik zal mijn ochtend routine met je delen in de video van vandaag en je tips

geven hoe jij jouw ochtendroutine zelf kunt maken. Voor iedereen is dit

namelijk anders. 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Pak pen en papier en schrijf jouw nieuwe ochtendroutine uit. Als het af is maak er
dan een foto van en plaats deze in de groep. Zo is de kans dat je die
ochtendroutine daadwerkelijk gaat doen veel groter. 

Actief op Instagram? Maak een foto of mooie insta story van je nieuwe ochtend
routine en deel dit op stories. Tag mij @cynthiahouben_ , dat vind ik leuk om te
zien!

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!

To Do TodayTo Do Today



Je krijgt niet wat je wilt. Je krijgt wat je gelooft! Als we allemaal zouden krijgen

wat we willen, dan had iedereen zijn of haar droomleven binnen no time

gemanifesteerd. Als jij bijvoorbeeld graag € 10.000 per maand wil

manifesteren of je wil de liefde van je leven. Maar ondertussen zeg je vaak

negatieve dingen over geld of je denkt '' alle mannen/vrouwen zijn hetzelfde''.

Of '' mijn partner luistert toch nooit''. Dan is dat jouw échte geloofsysteem. En

kan het geld of die liefde dus niet komen. Herhaling van wat je wel wilt

geloven is dus heel belangrijk. Al jarenlang heb jij dezelfde gedachtes

herhaald of hoorde je dezelfde dingen van je omgeving, daarom ben je het

gaan geloven. Vanaf nu is het dus belangrijk dat je vaak de dingen gaat

herhalen die je WILT geloven en dus wilt aantrekken. 

.

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Kies vandaag één categorie uit je leven. En schrijf hierbij een affirmatie op die je
wilt gaan geloven. Zie de mindset video voor voorbeelden. Schrijf dit op een
briefje en neem dit briefje de hele dag mee. Lees het minimaal 10 keer op. 

Maak een foto van de affirmatie en deel het met de groep. Zo zend je het extra
krachtig uit naar het universum. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!

To Do TodayTo Do Today



Zoals jullie al hebben gezien, delen we elke avond even onze dankbare

momentjes met elkaar delen. Je hebt dus al gevoeld wat voor kracht dit heeft!

Dankbaarheid is de makkelijkste manier om jouw energie te verhogen en

sneller dingen aan te trekken. Dankbaarheid is niet voor niks de enige

oefening die we elke dag samen doen. Heb je al een

dankbaarheidsdagboekje? Super! Als je dit nog niet hebt schaf dan een

notitieboekje aan. Schrijf er zovaak in als je wilt. Zelf doe ik dit bijna dagelijks,

iedere avond, want het kost je maar een paar minuten en het heeft een

enorme kracht. Dankbaarheid laat alles twee keer zo snel gaan. Dus ook als je

even geen zin hebt, doe het toch. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe

belangrijk het is om dankbaar te zijn voor wat je al hebt. Je krijgt dan twee

keer zo snel nog meer mooie dingen naar je toe. 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Vraag vandaag aan minimaal één persoon waar diegene vandaag dankbaar voor
was. Dat kan iemand uit je gezin zijn, een vriend (in), collega, iemand uit de
Facebook groep. In mijn relatie doe ik dit ook en met mijn vrienden/familie/team! 

Actief op Instagram? Vertel waar jij dankbaar voor bent via een insta story. Tag mij
in je story @cynthiahouben_ dat vind ik leuk om te zien! 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!

To Do TodayTo Do Today



Meditatie is zo belangrijk om onze energie te verhogen en meer te leven

vanuit liefde en vertrouwen. Meditatie wordt zelfs gebruikt door de FBI, top

atleten, de NASA en bijna alle miljonars & biljonairs. Hoe zou dat komen? Het

is bewezen dat je nieuwe hersenconnecties aanmaakt en je brein er positief

en blijvend door verandert. Het vergt ook training en geduld, want we zijn niet

gewend om ons hoofd stiller te maken. Het is eigenlijk een workout voor je

brein. Een misvatting is dat je geen gedachtes meer mag hebben. Het gaat

erom dat je rust in je geest krijgt en de gedachtes vermindert, maar dus niet

weg probeert te krijgen. Hoe meer je dat probeert, hoe lastiger je het jezelf

maakt. Er zijn heel veel manieren om te mediteren. Ik zal vandaag in de video

een altijd manieren met je delen die ik fijn vind. 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Kies vandaag zelf een meditatie uit na het kijken van de video en doe deze op een
moment naar keuze. Actief op Instagram? Vertel over je meditatie en tag mij in je
stories @cynthiahouben_ . 

Plan voor de komende weken elke dag 10 minuten mediteren in je agenda in.
Waarom inplannen? Omdat het er anders bij inschiet en het is enorm belangrijk
voor de wet van aantrekking. En wat is nou 10 minuten op een dag?!

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!

To Do TodayTo Do Today



Nu je jezelf wat beter hebt leren kennen en ook meer rust en dankbaarheid in

je leven hebt, gaan we nadenken over wat je nou écht wil manifesteren de

komende maanden. Pak een notitieblok en schrijf alles op wat in je opkomt.

Wat wil je graag in je leven hebben? Wat voor soort leven wil je leiden? Je mag

ook een gevoel willen manifesteren, het hoeven geen spullen te zijn! Ga nu

kijken wat je het belangrijkste vindt de komende tijd. Zelf kies ik dan meestal

maar één of twee grote dingen uit om op te focussen. Dat helpt mij, maar je

mag er zoveel kiezen als je wilt. Doe vooral wat goed voelt voor jou. Pak nu

een whiteboard, canvas, groot vel papier of maak iets moois op de computer

en maak je visualisatie visueel. Je mag ook in tekst opschrijven wat je wil

manifesteren, maar plaatjes werken vaak beter. Meer uitleg in de mindset

video!

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Maak je visionboard of schrijf je wensen op in tekst en hang dit ergens op waar je
het dagelijks ziet. Bijvoorbeeld boven je bed. 

Deel je visionboard of tekst met de groep, dat is enorm krachtig! En het is veilig
om te delen, want deze mensen geloven allemaal in de wet van aantrekking, dus
er zal niemand zijn die jouw wensen gek vindt. Wij steunen jou!

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!

To Do TodayTo Do Today



Nu je je visionboard hebt en weet je wat je de komende

weken/maanden/jaren wil manifesteren is het belangrijk dat je dit vooral in

het begin dagelijks even visualiseert. Dit hoeft niet lang te zijn, Zelf doe ik dit

meestal maximaal 5 minuutjes per keer. In de ochtend en avond. Zoals ik in

een eerdere video vertelde is het belangrijk dat je gaat geloven dat je al hebt

wat je wil manifesteren. Je krijgt niet wat je wilt, je krijgt wat je gelooft en

visualisatie is daar een bewezen techniek voor. Ook weer gebruikt door NASA,

top atleten en Hollywood sterren. Je visualiseert alsof je al hebt wat je wilt. En

zodra het dan uitkomt, voelt dit zo magisch. Ik kan je niet uitleggen in

woorden wat het met je doet. Ik zal je een paar verhalen vertellen vandaag in

de video over mijn eigen visualisaties die uit zijn gekomen. Hier krijg je

energie van en ga je nog sneller geloven!

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Visualiseer vandaag één tot 5 minuten in de ochtend en één tot vijf minuten in de
avond. Op één van de manieren die jij fijn vindt of die ik heb beschreven in de
video. Langer mag altijd! 

Plan je visualisatie momentjes in je agenda in, als een afspraak. Tip: doe dit
meteen na je meditatie die je ook al ingepland hebt. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!

To Do TodayTo Do Today



Waar jij naar verlangt, dat verlangt naar jou. Toen ik dit doorkreeg, besefte ik

me dat ik niet om teveel vroeg. Dat ik niet egoïstisch was om dit allemaal te

vragen en te willen. We leren ons hele leven dat we niet om teveel mogen

vragen en je mag niet hebberig zijn. Deze geloofsovertuiging zorgt ervoor dat

je jezelf saboteert zonder dat je het doorhebt. Ergens hoor je dat stemmetje,

dat je niet verdient waar jij naar verlangt. Maar dat is niet waar! Jij verdient het

om in overvloed, rijkdom, liefde, vertrouwen en gezondheid te leven. Waar jij

naar verlangt, dat verlangt naar jou. Er is een andere wereld, die ik na

jarenlang trainen van mijn meditaties heb mogen meemaken. We worden

gesteund door die andere wereld. Als jij een idee krijgt of ergens naar

verlangt, dan komt dat omdat je hogere zelf daarnaar verlangt. Meer hierover

in de video!

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Schrijf de affirmatie op: Waar ik naar verlang, dat verlangt naar mij. Deel het
nogmaals in een reactie onder de video in de groep. 

Zeg deze affirmatie minimaal 10 keer hardop vandaag. Woorden hebben heel veel
kracht! Spreken en schrijven heeft kracht! Vergeet je dit snel? Zet een wekker op je
telefoon. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!

To Do TodayTo Do Today



Een rolmodel uitkiezen is fijn omdat je dan makkelijker gedurende de dag

kunt visualiseren. Kies een persoon uit die al heeft of doet wat jij wilt

manifesteren. Hoe gedraagt die persoon zich? Wat zou die persoon voor

gedachtes hebben? Wat voor soort leven leidt die persoon? Hoe zou die

persoon zich voelen? Je gaat eigenlijk kijken en voelen hoe het zou zijn om

diegene te zijn. En hiermee bedoel ik niet dat je jezelf niet moet zijn. Je gaat

alleen de eigenschappen van die persoon overnemen, die je graag zou willen

hebben. Ook ik heb dit zo gedaan! Ik was een meisje die met de universiteit

was gestopt, geen normale baan kreeg en diep in de schulden zat. Maar toen

ik ging geloven dat ik duizenden mensen hielp en een online ondernemer

was, kwam die droom snel uit!  Ik vertel hier meer over in de video van

vandaag. 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Kies één of meerdere personen uit waarbij je een goed gevoel krijgt en die al
hebben wat jij zou willen manifesteren. 

Deze persoon of personen kun je ook op je visionboard erbij plakken of hun
namen opschrijven zodat je er dagelijks aan herinnerd wordt. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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Een gemiddeld persoon heeft zo´n 60.000 gedachtes op een dag. De mensen

die heel veel nadenken een stuk meer. Ik ben een echte denker. Dit kan je

heel erg in de weg zitten bij de wet van aantrekking en bij je zelfliefde. Vooral

als je negatief bent opgegroeid en iedereen om je heen zo was, dan zijn de

meeste van die 60.000 gedachtes negatief. 95% van al je gedachtes is je

onderbewustzijn en staat op herhaling. Je denkt bijna dagelijks ongeveer

dezelfde dingen en daarom verandert je leven niet of heel langzaam. Alleen

als jij een ander programma opzet, ga je andere resultaten zien in je leven. De

meeste mensen worden bang voor negatieve gedachtes. Maar je hoeft niet

perfect te denken en altijd positief te zijn. Het gaat erom dat je BEWUST leeft.

Ik ga je hier meer over vertellen in de video van vandaag!

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

De affirmatie van vandaag is: '' Ik leef bewust en negatieve gedachtes hebben
geen macht over mij.'' Schrijf deze weer op en neem het de hele dag mee. Zeg het
minimaal 10 keer hardop vandaag.  

Observeer vandaag hoe vaak jij andere mensen iets negatiefs hoort zeggen.
Veroordeel ze niet, maar observeer ze alleen. Hoe voelt dat voor jou als ze
negatief zijn, klagen en roddelen? Voel je de energie veranderen?

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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Gisteren hebben we andere mensen geobserveerd, vandaag ga je jezelf meer

observeren en dan op het gebied van kritiek, roddelen en klagen over andere

mensen. We gaan kijken naar mensen die je kent en mensen die je niet kent.

Hoe vaak erger je je aan een persoon? Hoe vaak ben je aan het roddelen en

heb je kritiek op een ander? Misschien zeg je het niet eens hardop, maar denk

je het wel! Je gaat ervan schrikken, want dit is wat wij leren van jongs af aan.

En het zorgt ervoor dat je niet de dingen aantrekt die je echt wil in je leven.

Want de wet van aantrekking weet niet dat jij het over een ander hebt.

Volgens de wet is er maar één persoon en dat ben jij. Als jij rot gedachtes en

gevoelens produceert over iemand anders, dan komt het naar jou terug. Niet

naar de ander. Ik ga je alles uitleggen in de video van vandaag. Dit is één van

de belangrijkste lessen!

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Pak een stiekje en houd dat stiekje vandaag om je pols. Elke keer als je bewust
bent dat je kritiek hebt op een ander dan moet je het stiekje aan je andere pols
doen of verzin een andere handeling. Dit gaat je bewuster maken. 

Aan het einde van de dag schrijf je kort op wat jou het meeste opviel. Aan wie
irriteer je je het meeste? Wat voor mensen triggeren jou? 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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Vergeving, wat een moeilijk onderwerp. We hebben allemaal ooit pijn ervaren.

Iemand deed iets wat ons pijn deed en dat kunnen we vaak niet loslaten. Het

gaat een eigen leven leiden en als je een ander en jezelf niet hebt vergeven

dan houdt dit je tegen. Je aantrekkingskracht verandert, want er zit een grote

blokkade. Pas als die blokkade weg is, kun je als een meester gaan

manifesteren. Ik weet er alles van! Ik heb heel veel pijn ervaren in mijn leven,

al vanaf dat ik heel klein was. Pas toen ik al die mensen vergaf en daarna

mezelf, gebeurde er iets geweldigs. Manifesteren ging ineens easy. Ik ging

NEXT LEVEL. Ik voelde mezelf letterlijk een level hoger gaan. Vergeving doe je

niet voor de ander. Je hoeft het niet te vergeten, maar je doet het voor jezelf.

Kijk de video van vandaag, daar ga ik er dieper op in. 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Schrijf 5 namen op van mensen die je gekwetst hebben en schrijf daarna 5
mensen op die jij ooit hebt gekwetst. Geen oordeel nu, alleen bewustwording. 

Zoek op YouTube op: Ho'oponopono: het Hawaïaanse vergevingsritueel. Kies een
begeleidende meditatie over vergeving die goed voelt voor jou en doe die
vanavond. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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Gewoontes. Het zijn de dingen die we dagelijks doen, vaak zonder na te

denken. We hebben gewoontes die ons verder helpen en gewoontes die ons

tegenhouden.  We noemen dit vaak goede en slechte gewoontes. De ''slechte''

die helpen je op langere termijn niet verder. De goede gewoontes zorgen

voor een beter en fijner leven op korte en lange termijn, maar toch hebben

wij daar het meeste moeite mee. Gek is dat hé? Vandaag ga ik je weer bewust

laten worden wat jouw goede en slechte gewoontes zijn. Waarom is dit zo

belangrijk? Omdat ACTIE heel belangrijk is bij de wet van aantrekking.

Gewoontes zijn de dingen die je dagelijks doet, dit is dus de actie die je

onderneemt. De video van vandaag laat je inzien dat je het zelf in de hand

hebt en je jouw slechte gewoontes onder ogen komt. Goede gewoontes

zorgen ervoor dat je dingen veel sneller aantrekt!

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Maak een lijst met alle dagelijkse gewoontes die je nu hebt. Dan omcirkel je één
''slechte'' gewoonte die je niet meer dient en wil gaan veranderen. Verzin meteen
een nieuwe gewoonte die jou wel verder gaat helpen. 

Maak een makkelijke regel voor jezelf. Als je bijvoorbeeld dagelijks wil visualiseren,
plan het dan in je agenda in. Of zeg: elke keer na het tandenpoetsen ga ik
visualiseren. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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Iets of iemand loslaten. Wat is dat lastig hé. Maar wel nodig om verder te

komen, ook met de wet van aantrekking. Bedenk je eens of er nog een

persoon in je leven is die je graag wil loslaten. Dit kan bijvoorbeeld een ex zijn

of misschien juist je huidige relatie waarin je niet meer happy bent. Maar het

kunnen ook vrienden zijn die niet meer goed voelen voor je. Of misschien wil

je je baan loslaten omdat het niet meer goed voelt. Of een bepaalde

verslaving die je in de weg zit. Het is een energie die je naar beneden trekt en

ervoor zorgt dat je weer een extra blokkade hebt en de wet van aantrekking

dus niet optimaal werkt, zoals jij zou willen. Dit is een heel lastig en moeilijk

onderwerp, want loslaten is in principe simpel, maar in de praktijk een stuk

moeilijker. In de video van vandaag ga ik je meer vertellen over loslaten. 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Schrijf na het kijken van de video op wat of wie je wil gaan loslaten. Dit kwam
waarschijnlijk meteen in je hoofd op toen ik over loslaten begon. Diep van binnen
weet je wel wie of wat dat moet zijn. 

Affirmatie van vandaag: '' Ik geef mezelf toestemming om los te laten, het is tijd
voor een nieuw begin.'' Actief op Instagram? Deel het in je stories en tag mij
@cynthiahouben_ . Dat vind ik leuk! 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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Hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrijgt. Dit geloofde ik eerst niet, want ik

vond het altijd gek dat veel lieve en warme mensen vaak arm zijn en dat alle

rijke mensen vaak arrogant zijn. NOT TRUE! Dit is een verkeerde

geloofsovertuiging. Er zijn namelijk ook heel veel rijke mensen die liefdevol

zijn en de wereld helpen met hun geld. En er zijn heel veel arme mensen die

gemeen zijn en niemand willen helpen. Dus het is NIET waar. Wat wel waar is,

is dat de wet van aantrekking zegt: Wat je geeft krijg je terug. En hoe meer je

dus geeft hoe meer je terugkrijgt. Maar wat bedoelen ze hier nou mee? Moet

je dan veel geld geven om veel terug te krijgen? Nee het ligt anders. Ik ga het

je vandaag uitleggen en als jij je beseft wat deze uitspraak met je leven gaat

doen en als je dit gaat geloven, dan is je droomleven binnen handbereik. 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Affirmatie van vandaag: '' Wat ik geef, krijg ik x 2 terug. '' Ik zeg inmiddels x 10 ,
maar start altijd met iets wat je kunt geloven en verhoog later pas. 

Geef vandaag in real life 3 complimentjes aan iemand. Actief op Instagram? Geef
vandaag ook een complimentje onder een foto aan drie verschillende mensen.
Doe dit uiteraard oprecht, alleen als je dit ook echt vindt.

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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Scripten is een krachtige manier om iets nieuws te manifesteren. Als je gaat

scripten dan schrijf je het op alsof het al gebeurd is. Het is ook heel erg leuk

om het te doen! In mijn ogen is het leven bedoeld om het elke dag leuk te

hebben. Na mijn depressie ben ik het leven als een spel gaan zien. Je gaat

steeds weer een level omhoog, maar voor je omhoog kunt zul je bepaalde

hindernissen moeten overwinnen en acties moeten ondernemen. Scripten is

een leuke en laagdrempelige manier die snelle resultaten geeft. Schrijf het op

alsof het al is gebeurd! Eigenlijk leef je even in de toekomst en omdat de wet

geen tijd kent, gebeurt alles in het ''nu''. Dus hoe vaker jij net doet alsof je je

toekomst al leeft, hoe sneller de resultaten komen. Ik zal er in de video van

vandaag wat dieper op ingaan. 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Neem vandaag 15 tot 30 minuten de tijd om te scripten. Schrijf in je dagboek alsof
je het leven al leidt dat je wil manifesteren. Schrijf ook vanuit dankbaarheid. Dat is
het gevoel wat je zou hebben als het al is gebeurd. 

Leg je nieuwe script klaar voor morgenochtend en lees dit dan hardop aan jezelf
voor. Gegarandeerd dat je die dag meteen dankbaar begint!

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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De meeste mensen willen altijd gelijk hebben, het zit in ons systeem. De

ander heeft het mis, want wat jij zegt is veel logischer en het is de waarheid.

Dit is één van de grootste blokkades die we hebben met de wet van

aantrekking, maar ook blokkeert het je geluk en je hebt het niet eens door. Ga

er maar eens opletten hoe vaak je gelijk wil hebben. Zelfs over de kleinste

dingen! Maar ook over de grote dingen, zoals wereldproblemen. Dit is één

van de moeilijkste dingen om te veranderen, maar wel nodig als je je energie

hoog wil houden en fijn contact wil met andere mensen. Ik heb mijn eigen

waarheid, jij hebt jouw waarheid. En dat is helemaal goed! 7 miljard mensen

kunnen alleen in liefde samenleven als we stoppen met elkaar afkraken

omdat we denken de ultieme waarheid te hebben. Het houdt je flow tegen en

dus saboteer je jezelf weer om je droomleven te manifesteren. Gebruik je

energie goed. Belangrijke video vandaag! 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Vandaag focussen we alleen maar op iedereen accepteren en beseffen dat zij hun
eigen waarheid en eigen wereld hebben. 

TIP: luister eens écht naar de ander i.p.v. te reageren. Laat los dat je je gelijk moet
behalen. Vertel de ander dat je zijn/haar mening respecteert zoals je ook zou
willen dat ze jou respecteren. Keep an open mind!

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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Jouw zelfbeeld is heel belangrijk. Hoe denk jij over jezelf? Hoe vind je dat je

eruit ziet? Wat vind je van je lichaam? Wat vind je van je karakter? Geloof je

dat je je droomleven kunt bereiken? We zijn vaak enorm kritisch naar onszelf

en daardoor ook naar anderen! Vaak is het zo dat als jij heel veel kritiek geeft

op andere mensen, dat jij dit ook doet bij jezelf. Er is heel weinig zelfliefde,

want dat krijgen we niet mee in onze maatschappij. Je hoort als kind vaak wat

je fout doet, dat begint al op school en bij je ouders. Onbewust heeft dit meer

effect op ons als volwassene dan we denken. We hebben heel vaak het gevoel

niet goed genoeg te zijn. Dit neem je mee in de rest van je leven. Hierdoor

trek je niet aan wat je echt verdient. Je hebt zoveel dingen die absoluut niet

perfect aan jou zijn en dat maakt je juist uniek en een prachtig mens. Ik vertel

je vandaag in de video waarom je voor de wet nooit perfect hoeft te zijn. En

hierdoor gaat de wet je geven waar je naar verlangt.

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Schrijf nu minimaal drie dingen op die je mooi vindt aan je uiterlijk en aan je
innerlijk. Schrijf altijd vanuit: Ik ben ...Deel dit eventueel met de groep, dat is heel
krachtig. Ben niet bang, we zijn in een veilige omgeving waar iedereen aan
zelfliefde werkt en jouw support geeft. 

Neem het briefje voortaan mee of stop het in je portemonnee. Als je je dan een
dag onzeker voelt dan lees je alles steeds over en boost je jouw zelfvertrouwen. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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Verandering is goed, daar groeit een mens van. Maar het moet wel vanuit de

goede intentie komen. Niet omdat er iets mis is met je, maar omdat jij juist

zoveel van jezelf houdt dat je jezelf wil verbeteren en uiteindelijk je

droomleven stapje voor stapje aan kunt trekken. Wat je ook wil veranderen

aan jezelf, doe het vanuit liefde voor jezelf. Als je nu denkt aan jouw ultieme

droomleven..hoe zou jij je voelen als je dat leven nu al leidt? Vergeet nooit: je

krijgt niet wat je wilt, je trekt aan wat je gelooft, dus wie je bent. Het is dus

heel belangrijk om te gaan voelen dat je al hebt wat je wilt voor je het echt

hebt! Als jouw energie verandert dan trek je de dingen aan die bij die nieuwe

energie passen. Het is altijd een shift in energie. Ik geef voorbeelden in de

video vandaag. 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Schrijf minimaal twee gevoelens op die je zou hebben als je je droomleven al leeft.
Bijvoorbeeld: vrijheid en dankbaarheid. Plak dit op je spiegel, zo word je er elke
dag aan herinnerd. 

Affirmatie van de dag: '' Ik voel me ... en ....'' Vul op de puntjes in hoe jij je wil
voelen elke dag. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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De natuur geneest. Toen ik dat voor het eerst hoorde geloofde ik daar niet in.

Totdat ik erachter kwam dat de natuur automatisch de frequentie 432hz

heeft! Deze energie, deze frequentie heeft een genezend vermogen. Onze

cellen in ons lichaam reageren hierop en herstellen sneller. Maar ook zorgt

het ervoor dat je hersengolven in theta stand komen. Met deze stand krijg je

makkelijk toegang tot het onderbewustzijn. Als je hersengolven in theta zijn,

zorgt dit ervoor dat je snel dingen opneemt en dingen als waarheid

aanneemt. Dus ideaal om je affirmaties op te noemen, te mediteren en te

visualiseren. De natuur ingaan is iets waar ik mezelf ook echt aan moet

herinneren. Het helpt om het te plannen in je agenda en te weten waar je het

voor doet. Het helpt je op alle gebieden, je zult er geen spijt van krijgen. In de

video vandaag meer uitleg! 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Ga vandaag de natuur in of plan het in je agenda in. Geen excuses ;) . Je kunt je
intenties en wensen uitzenden, zodat het sneller werkelijkheid wordt. In de video
geef ik voorbeelden! 

Actief op Instagram? Deel een story dat je in de natuur bent en tag mij
@cynthiahouben_ . Vind ik geweldig om te zien!

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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Je kunt niks goed of fout doen met de wet van aantrekking. Je trekt gewoon

aan waar je op focust, wat je gelooft en wie je bent. Er is geen juiste en

perfecte manier van mediteren, visualiseren, opdrachten doen, visionsboards

maken en ga zo maar door. Het gaat erom dat wat je doet, jou een goed

gevoel geeft. Je hoeft niet perfect te zijn of te denken tijdens je visualisatie: ''

doe ik dit wel goed?'' . Het is juist de bedoeling dat je ervan geniet. Dat alles

wat je doet met de wet van aantrekking een spelletje is. Dat je het luchtig en

leuk maakt. Joy is the key! Spelen en genieten als een kind. Kinderen zijn vaak

heel goed in manifesteren. We kunnen veel van kinderen en dieren leren. Ook

manifesteren wil je als spel gaan zien, dan komt alles heel snel!  We leven om

te genieten en niet om het onszelf moeilijk te maken. Ik geef je wat

voorbeelden in de video!

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Kies uit de video een law of attraction spelletje uit voor vandaag! Geniet en denk
niet na. Je bent weer kind en laat je fantasie erop los. Als je dit vaker doet, ga je
heel snel verschil merken in je aantrekkingskracht.

Heb je dieren of kinderen? Geef die vandaag extra aandacht en observeer is hoe
zij zich voelen en zich gedragen. Wij kunnen er namelijk heel veel van leren!

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
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Geld is energie. En daarbij is het geen doel, het is een ruilmiddel. Het middel

dat de hele wereld gebruikt om spullen en ervaringen te kopen. Om eten,

drinken en onderdak te hebben. Om onze ziektekosten te betalen en onze

dierbaren te verzorgen. En om onze dromen waar te maken. Dus ja, geld als

middel is heel belangrijk. Geld op zichzelf is nooit slecht. Alleen de mensen

die het bezitten kunnen er slechte of goede dingen mee doen. Ik geloof dat de

meeste mensen goed zijn en als die mensen veel geld zouden hebben, dat er

dan echt dingen gaan veranderen in de wereld. Ik wil je mening over geld

gaan shiften. Zodat jij en jouw dierbaren in overvloed leven. Een leven in

overvloed geeft rust. En vanuit rust kun je veel makkelijker je pad en

levensmissie gaan volgen. Leven i.p.v. overleven. Ik zal je wat voorbeelden

geven in de video van vandaag hoe mijn leven zonder geld was. En mijn leven

met geld. Dan ga je pas écht begrijpen wat ik bedoel. 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Vandaag schrijf je alles op wat je elke maand zou willen doen en kopen. Hoe ziet je
ideale leven er uit? Wat kost dat per maand? Schrijf dit bedrag op en hang het op
waar je het elke dag ziet. 

Geef vandaag geld aan iemand anders of een goed doel. Wat je geeft krijg je terug.
Hoeveel geld dat is mag je zelf weten. Als je het maar met liefde geeft. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!

To Do TodayTo Do Today



Hoe kom je erachter wat jouw levensdoel is? Ik kwam hier pas achter toen ik

vanuit mijn hart ging leven. Dat is dus wat ik je met dit programma aan het

leren ben. En als je bewust bent van alles wat je tegenhoudt, komt jou ware

zelf steeds meer naar boven. En jouw ware zelf weet allang waarom jij hier op

aarde bent! Ons werk zou nooit als werk moeten voelen, maar als een

levensmissie. Dat kan ook zijn fulltime voor de kinderen zorgen. Je droom

hoeft geen miljoenen business te zijn.  Het is jouw, unieke leven en daar past

een unieke levensmissie bij. Diep van binnen weten veel mensen wel wat ze

echt zouden willen doen. Maar we maken onszelf wijs dat het bijvoorbeeld

niet kan, teveel geld kost, onrealistisch is, dat je omgeving dit niet leuk zou

vinden, dat je er niet geschikt voor bent en ga zo maar door. Wat jou

tegenhoudt zijn alle gedachtes en geloofsovertuigingen van anderen. In de

video vandaag meer uitleg! 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Pak een vel papier en schrijf alles op wat je leuk lijkt om te doen. Tijd, geld,
opleiding... ze spelen nu even geen rol. Speel met het idee dat je één van deze
dingen daadwerkelijk zou doen. Je gaat na verloop van tijd vanzelf voelen wat je
levensdoel is. Dit komt niet vanuit je hoofd, maar vanuit je hart. 

Ken je je levensdoel al of leef je inmiddels al volgens je levensmissie? Deel dit dan
met de groep! Jij kunt als inspiratie dienen voor de rest! 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!

To Do TodayTo Do Today



Gisteren zijn we gaan spelen met het idee van je levensmissie. Dit kan van

alles zijn. Een levensdoel wordt dan vanzelf een droom en verlangen. Dat

hoef je nu nog niet perse te weten, blijf vooral nog even op die plek van

spelen met het idee en voelen wat je écht happy zou maken. Weet je jouw

levensdoel en leef je dit al? Dan kun je kijken wat je verder zou helpen

groeien. Wat kan helpen om jouw ultieme droomleven nog meer vorm te

geven? Wat we nu gaan doen is naar je huidige baan of business kijken. Ben je

hier gelukkig mee? Voelt dit goed? We besteden het meeste van onze tijd aan

onze baan of aan ons bedrijf. Heel belangrijk dus om iets te doen wat niet als

een opgave voelt! Meer inzichten en inspiratie in de video van vandaag. 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Schrijf vandaag alles op wat je leuk vindt aan je baan of je business. En schrijf
daarna alles op wat je minder fijn vindt. 

Focus je dagelijks op alles wat fijn is aan je werk. En schrijf nu meteen op of je aan
de minder leuke dingen iets kunt veranderen op korte termijn. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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Kun jij goed nee zeggen als je iets niet wil? Of doe je heel veel voor een ander?

Begrijp me niet verkeerd. Iets voor een ander doen is goed! Maar niet als het

ten koste gaat van jezelf. Ook met de wet van aantrekking hou je jezelf dan

tegen. Je doet dan continue dingen die iemand anders wil, maar vergeet

jezelf. Terwijl je leeft voor jezelf. Dat is niet egoïstisch, want zodra jij happy

bent en keuzes maakt voor jezelf. Dan kan je er zijn voor anderen. Hoe kan

een ongelukkig persoon er zijn voor andere mensen? Herken je dat je iets

doet voor een ander met een chagrijnig gevoel? Niet doen dus! Alleen als het

goed voelt en anders niet. Hier kan ik een heel boek over schrijven, helaas

gaat dat in dit programma niet, dus ik ga je vandaag de belangrijkste inzichten

leren in de video. 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Als iemand de komende dagen iets aan je vraagt. Voel dan eerst wat jij wil. Ja of
nee? Als je voelt dat het een nee is, dan zeg je op een vriendelijke manier dat je dit
helaas nu niet kunt doen. Als het een ja is, doe het dan met liefde. Dus let altijd op
je eigen houding en je eigen gevoel als je iets voor een ander doet. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!

To Do TodayTo Do Today



Vandaag gaan we het hebben over je manifestaties. Het is heel belangrijk om

het HOE los te laten. Dat is niet jouw taak. Jouw enige taak is uitzenden waar

je naar verlangt en daarna loslaten hoe het naar je toekomt. We willen vaak

de wet van aantrekking gaan sturen. Dat hoeft niet. Hoe het naar je toekomt

is de taak van het universum. Jij hoeft alleen je energie hoog te houden en het

toe te laten. Als je het gaat claimen en je continue afvraagt waar het nou blijft

en of je het wel goed doet, dan blokkeer je de wet weer. Je stopt dan de

stroom van zegeningen. Loslaten is dus heel belangrijk. Het geeft niet als je

dit nog moeilijk vindt. Alles kost training! Zet jezelf er iedere dag voor in om

los te laten en te vertrouwen. Dan kun je dit na verloop van tijd en wordt alles

heel easy en flowt het zoals het leven bedoeld is. Meer uitleg in de video

vandaag! 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Affirmatie van vandaag: '' ik laat los en alles waar ik naar verlang dat komt
moeiteloos naar me toe.'' Schrijf de affirmatie op en neem dit mee gedurende de
dag. Lees het 10 keer op en oefen je vertrouwen in de wet en in jezelf. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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Als jij voldoende zelfliefde hebt, dan kun je pas echt aantrekken waar je naar

verlangt. Dus ook je ware liefde en een liefdevolle relatie. Als je weinig

zelfliefde hebt dan trek je de verkeerde liefde aan, geen liefde of je relatie is

niet liefdevol. Dus of je nou vrijgezel bent of je hebt een relatie...werken aan

je zelfliefde is heel belangrijk. De rest volgt dan vanzelf. Als je vrijgezel bent en

nog niet voldoende zelfliefde hebt ( no worries, bijna niemand heeft veel

zelfliefde)  dan trek je steeds weer de verkeerde types aan. Als je een relatie

hebt, spiegelt de ander jou vaak. Jouw slechte kanten komen soms naar

boven en bij de ander ook. Met de reden om daaraan te kunnen werken. Dat

hoeft niet eens samen, dat kan prima alleen. Als de relatie met jezelf en met

anderen liefdevol en rustig is, dan ga je enorm snel andere dingen

aantrekken. Liefde is de sterkste kracht in het universum! Bekijk de video voor

meer uitleg. 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Pak papier en pen en beschrijf jouw ideale partner of je ideale relatie. Bekijk wat je
zelf in je energie kunt shiften om dit aan te trekken. 

In de video geef ik tips als je vrijgezel bent of als je een relatie hebt en die wil
verbeteren. Schrijf de tip die eruit springt voor jou op. 

Vanaf 20.00 uur staat er een post online in de Facebook groep waarbij we allemaal
ons dankbaarheidsdagboek invullen. Dankbaarheid vergroot je
aantrekkingskracht!
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Het is alweer de laatste dag van het programma. Wat ging dat snel! Tijdens

het programma merkte ik, dat ik nooit alles kan vertellen in 30 dagen. De wet

van aantrekking en zelfliefde gaat natuurlijk nog veel dieper en er is nog

zoveel wat ik je wil leren. Maar met deze 30 levenslessen en lifehacks, kom jij

al een heel eind! Het is het begin van een nieuwe jij, een nieuw leven. Een

prachtig leven dat je helemaal zelf hebt gecreëerd. Je bent de creator van je

eigen leven. Vandaag een video over hoe je nu verder kunt gaan en wat je van

mij kunt verwachten de komende tijd. Dit was pas het begin. Ik wil samen met

jullie, mijn Soul Tribe, groeien en manifesteren. Ik wil dat dit meer wordt dan

een eenmalig programma en dat we samen ons droomleven gaan

manifesteren en elkaar hierbij supporten. Check snel de laatste video! 

Bekijk de video van vandaag het liefst in de ochtend. Rond 06.00 uur staat deze
online in de groep.

Laat in de groep weten wat The Good Place met je heeft gedaan. Het zou mij heel
blij maken als ik van jou hoor of het programma je heeft geholpen. 

Actief op Instagram? Ik zou het heel leuk vinden als je in je stories laat weten wat
het programma met je heeft gedaan. Tag mij @cynthiahouben_ zodat ik het kan
zien. 

Zet op 10 maart in je agenda dat de grote winactie gehouden wordt! Via de
Facebook groep kun je mee doen. 

To Do TodayTo Do Today


