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Mega Motivatie & Magisch Momentum!
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Mijn naam is Francien van den Boomen en ik ben zo blij dat jij

NU de 21-dagen DagboekPlanner in handen hebt.

Deze DagboekPlanner bestaat uit 4 delen:

Je staat met deze DagboekPlanner op het punt om een diepe

duik te nemen in je onderbewustzijn. En om geïnspireerde

acties te ondernemen die je leven voorgoed en drastisch gaan

veranderen.

 

Je gaat anders denken en doen, waardoor je mindset een

complete shift zal maken. En dit zal ONVERMIJDELIJK tot

epische positieve veranderingen in je leven en in je business

leiden.

 

Toen ik in 2016 begon met het TEACHEN van ondernemers

zoals jij hoe ze hun droomleven manifesteren, deed ik een

ontdekking.

 

Ik merkte dat de ondernemers die ‘s ochtends de tijd namen

om hun gedachten te ordenen en bewuste keuzes te maken,

betere resultaten hadden dan degenen die dat niet deden.

 

Ik heb geleerd dat, hoe je ook kiest om je ochtend te beginnen,

CONSISTENTIE het aller-allerbelangrijkste is.

Daarom heb ik de Manifesteer DagboekPlanner voor jou

gemaakt voor Mega Motivatie en Magisch Momentum!

Ik weet het, de titel is een mondvol. Maar mega motivatie en

magisch momentum is precies wat je krijgt als je de komende

21 dagen consistent met mijn Manifesteer DagboekPlanner aan

de slag gaat. Ik kan je zelfs garanderen dat als jij dit na 21

dagen doorzet, het epische vormen zal gaan aannemen.
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Hi prachtige ziel!



21 dagen!

Dat is alles wat er nodig is.

Het doel van dit dagboek is je te helpen om je bewustzijn te

vergroten met betrekking tot jouw dagelijkse gedachten en

gevoelens. Om vervolgens met focus tot geïnspireerde actie

over te gaan.

Als je bewust bent geworden van wat er zich daadwerkelijk in je

hoofd allemaal afspeelt, dan…

Raad eens?

Jij kan gaan reframen wat zich nu in jouw hoofd afspeelt en

nieuwe gedachten-patronen creëren. Je kunt stap voor stap

jouw focus, energie en effectiviteit verhogen. Dit is precies wat

je nodig hebt om je mooiste leven te manifesteren. En dit is

precies wat je gaat creëren met je nieuwe ochtendroutine.

Dit is niet zomaar een DagboekPlanner

Dit gaat over het manifesteren van je droomleven!

Elke ochtend een stapje dichterbij!
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Waar sta je?

DE QUIZ

Stap voor stap jouw focus, energie en effectiviteit verhogen

wordt vanaf vandaag heel eenvoudig met deze

DagboekPlanner.

 

Op de volgende bladzijde geef ik je   zes FlowBoosters die

zorgen voor meer vitaliteit, vreugde en vooruitgang in je

leven. Met deze boosters kom en blijf je niet alleen in flow, ze

zorgen dat je super productief wordt en ze verhogen je

trillingsfrequentie zodat je je beter voelt dan ooit tevoren. 

 

Doe de quiz en beoordeel nu zelf, heel eerlijk, waar je staat

op een schaal van 1 tot 10 met deze 6 FlowBoosters. 

 

Kijk eens waar je jezelf kunt verbeteren om met meer flow,

focus, energie en effectiviteit door het leven te gaan. 

 

De FlowBoosters zorgen ervoor dat manifesteren wat je wilt,

moeiteloos wordt.

 

Pak een pen en omcirkel, op een schaal van 1 tot 10, waar je

nu staat met deze 6 FlowBoosters.
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De droom booster helpt je met het bewust worden van wat

zich in je onderbewustzijn afspeelt. Noteer je je dromen direct

bij het wakker worden? Laat datgene

waarvan je vannacht gedroomd hebt nog even de revue

passeren en leg het vast. Beschrijf dit zo gedetailleerd

mogelijk, nu je bewustzijn je droom nog kan terughalen. Als

je je droom niet meer herinnert, is dat oké! Hoe vaker je dit

doet, hoe vaker je je dromen ZULT herinneren. 

Je dromen komen uit je onderbewustzijn en ze geven altijd

een aantal mooie epische ideeën prijs. Deze ideeën kun je in

je echte leven toepassen. Zorg dat je altijd een boekje met

pen op je nachtkastje hebt liggen. De sleutel is namelijk om

deze dromen vast te leggen.

Hoe kun j i j  d i t  verbeteren?

DE DROOM FLOWBOOSTER02

1  2  3  4  5   6   7   8   9   10

Hoe consequent slaap jij 7 tot 9 uur per nacht? Onthoud het

woord ‘consequent’ hier. Beoordeel jezelf op een schaal van 1

(“ik krijg nooit zoveel rust”) tot

10 (“ik slaap bijna altijd 8 uur per nacht“) en schrijf dan op

hoe je kunt beginnen met het verbeteren van dit deel van je

leven.

Hoe kun j i j  d i t  verbeteren?

DE MEER SLAAP FLOWBOOSTER01

1  2  3  4  5   6   7   8   9   10

1

2
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Activeer jij elke morgen jouw fysieke lichaam? Start je met

stretchen, lopen of een kleine work-out? Of pak je je telefoon,

scroll je over social media en beantwoord je nog even wat

mailtjes? Hoeveel van jouw eerste 60 minuten van de dag

besteed jij aan fysiek en mentaal wakker worden? Aan bewust

worden van wat je denkt, doet en wilt manifesteren?

Hoe kun j i j  d i t  verbeteren?

DE OCHTEND FLOWBOOSTER03

1  2  3  4  5   6   7   8   9   10

De focustijd flowbooster zorgt ervoor dat jij aanzienlijke

hoeveelheden tijd gaat reserveren voor meer focus op je   

belangrijke projecten. Het vereist dat jij GLASHELDER bent

over je dromen en doelen, zodat je focustijd kunt inplannen

om je dromen en doelen ook daadwerkelijk te manifesteren.

Ga jij ononderbroken tijdsblokken inplannen om elke dag

daadwerkelijk aan je dromen en doelen te werken of ben je de

hele dag in de reactiemodus? Beoordeel jezelf van 1-10

Hoe kun j i j  d i t  verbeteren?

DE FOCUSTIJD FLOWBOOSTER04

1  2  3  4  5   6   7   8   9   10

3

4
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Neem jij tijdens het werk, met name als je zittend werk doet,

tenminste één keer per uur een staande pauze? Beweeg je en

strek je je uit in die tijd? Hoe zou je per uur meer pauzes

kunnen nemen en wat ga je doen om jezelf eraan te

herinneren?

Hoe kun j i j  d i t  verbeteren?

DE PAUZE FLOWBOOSTER05

1  2  3  4  5   6   7   8   9   10

Mediteer je of maak je elke dag consequent een wandeling?

Welke oefening zou je elke dag weer kunnen doen om je

gedachten een reset te geven en ze weer richting vrede en

vrijheid te brengen? En hoe herinner je jezelf eraan om dit

elke dag te oefenen?

Hoe kun j i j  d i t  verbeteren?

DE RESET FLOWBOOSTER06

1  2  3  4  5   6   7   8   9   10

5

6
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Als jij al jouw beoordelingen optelt en met je score niet hoger

dan 48 punten bent gekomen, voel je je waarschijnlijk elke dag

gestrest, vermoeid of afgeleid.

Het is tijd om serieus aan de slag te gaan met het opzetten van

een routine die je leven niet alleen in rustiger vaarwater brengt,

maar je ook meer flow, bewustzijn en vrijheid geeft.

Kijk zorgvuldig naar de FlowBooster waarvoor je minder dan

een 8 scoort. En vraag jezelf af: “Hoe kan ik elke dag een paar

oefeningen toevoegen die me helpen om mijn buitengewone

mentale, fysieke en spirituele energie te behouden en te

vergroten?

Wat zou ik kunnen doen om mijn gedachten bewuster te maken,

meer focus aan te brengen, mijn lichaam vaker te laten

ontspannen en mijn ziel te laten zingen?

RESULTATEN



Omdat deze dagboekplanner voor mensen met ECHTE LEVENS

is, begrijp ik dat niet iedereen uit bed kan springen en 60

minuten aan een ochtendroutine kan

wijden.

 

Deze dagelijkse routine geeft je de tijd om de meest dringende

dingen te doen. Ga gerust even plassen, maar doe dit pas

NADAT je je dromen hebt vastgelegd.

 

Dus ga plassen, zet thee of koffie, ga douchen, laat je hond uit,

geef je kinderen te eten of wat je ook nog meer moet doen,

maar doe het NIET MEER DAN 60

MINUTEN. 

 

Zet je timer en ga na 60 minuten, voordat er iets tussen komt,

naar je Manifesteer DagboekPlanner. 

 

Wij ondernemers zijn net mensen en raken enorm afgeleid,

vaak door dingen die niet zo belangrijk zijn. Al die tijd is

verspild en deze afleidingen zorgen ervoor dat je geen

verantwoordelijkheid neemt voor je eigen succes, dromen en

doelen.

 

Zodra de timer na 60 minuten is afgegaan en je bent klaar met

je plasje, hond, kids, douche of wat je ook dringend moet doen,

ga je zitten.

 

Je pakt je Manifesteer DagboekPlanner en voltooit deel 3.

 

Haal 3 keer diep adem.

Stel nu een timer in op 5 minuten om verbinding met jezelf te

maken. 

Het kan een korte meditatie zijn, een mini-ademhalingsoefening

of gewoon even je ogen sluiten. Maak verbinding met jezelf.

 

Na 5 minuten open je je ogen en je voltooit je ochtendroutine.
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Droomdagboek
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Manifesteer dagboek

Word je elke dag bewust van je gedachten met 9 vragen

1. Hoe voel je je vanmorgen? 

Wees eerlijk. Voel je vrij om te onderzoeken waarom je denkt

dat je je zo voelt.

2. Wat zijn de eerste 3 gedachten die je vandaag hebt?

3. Zijn er negatieve (of ontkrachtende) gedachten in je hoofd

die wat reframing nodig hebben? Nieuwe gedachten zorgen

ervoor dat jij die versie van jezelf kunt zijn die alles

manifesteert wat je wilt en waar je van droomt.

4. Wat zijn 3 positieve (of bekrachtigende) gedachten die je in

plaats daarvan kunt kiezen?

5. Hoe voel je je door die nieuwe gedachten?

6. Voor welke 3 dingen ben je vanmorgen het meest dankbaar?

7. Waarom wordt vandaag de beste dag ooit, wat er ook

gebeurt? Noem tenminste 3 redenen.

8. Wat zijn 3 mantra's of affirmaties die je gedurende de dag

voor jezelf kunt herhalen als je gedachten afdwalen in een

richting die je niet dient?

9. Welke 3 dingen, waar je super enthousiast over bent, wil jij

de komende 3-5 jaar manifesteren?

Schrijf ze op alsof ze REEDS zijn gebeurd. 

Zoals: 

Ik ben ___________ 

Ik doe ___________ 

Ik heb ___________

HOE DIT WERKT?



Welke 3 projecten hebben vandaag jouw focus en aandacht

nodig?  

Welke 5 geïnspireerde acties voor vooruitgang en resultaten

zijn nodig?

Welke mensen wil jij hiervoor vandaag nog bereiken?

Op welke mensen ben jij aan het wachten? 

Wat heeft vandaag prioriteit? 

Wat zijn de belangrijkste dingen die jij vandaag moet

afmaken?

Wat wil je aan het einde van de dag

bereiken/creëren/manifesteren?

Gebruik de Manifesteer Business Academie (MBA) Planner om

vandaag de hoogste en beste versie van jezelf te zijn. Stel

jezelf elke morgen de volgende vragen:
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Franciens Manifesteer Series     - MBA Dagplanner

Manifesteer Business Academie

MBA

PROJECTEN

Project 1:

5 geïnspireerde acties zodat het

project vooruit komt en overvloed

manifesteert:

Mensen die ik vandaag moet bereiken.

De belangrijkste dingen die ik vandaag moet afmaken, wat er ook gebeurt.

Lijst van prioriteiten en to do's die klaar moeten zijn voordat ik verstrikt raak in mijn e-mailbox en de agenda's van andere mensen

Lijst van mensen die je vandaag nog moet bereiken wat er ook gebeurt:

Mensen waar ik nog op wacht.

Lijst van mensen die je nodig hebt zodat het project vooruit komt:

5 geïnspireerde acties zodat het

project vooruit komt en overvloed

manifesteert:

5 geïnspireerde acties zodat het

project vooruit komt en overvloed

manifesteert:

Project 2:

MENSEN

PRIORITEITEN

Project 3:

MBA Dagplanner Datum:_________

1:  _______________

2: _______________

3: _______________

4: _______________

5: _______________

1: _______________

2: _______________

3: _______________

4: _______________

5: _______________

1: _______________

2: _______________

3: _______________

4: _______________

5: _______________
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Tot slot, zo werkt het.

Je dromen heb je nu genoteerd. Als een krachtige meester

manifester ben helemaal op de trillingsfrequentie van jouw

creatie afgestemd. Je start nu met het schrijven in je

Manifesteer dagboek door de 9 vragen uit deel 3 te

beantwoorden. 

 

Vervolgens ga je naar de MBA DagPlanner en je vult deze in.

Daarna ben je klaar om je MEEST magische dag te beleven! 

 

Het is jouw beurt!

Pas de komende 21 dagen de bovenstaande ochtendroutine in

de praktijk toe. 

 

Ik raad je aan om bovenstaande pagina’s goed te lezen en de

antwoorden op de 9 vragen uit deel 3 in een prachtig, speciaal

voor deze ochtendroutine, nieuw

Manifesteer dagboek te SCHRIJVEN.

 

Print de MBA Dagplanner 21 keer uit en ga aan de slag met je

projecten, mensen en prioriteiten. 

 

Tijdens je ochtendroutine heeft typen niet hetzelfde effect als

schrijven. Het zien van je eigen handschrift maakt een betere

connectie met je onderbewustzijn, dat is tenminste wat de

wetenschap zegt. 

 

Herhaal de komende 21 dagen dit dagelijkse proces. 

 

Deel je resultaten op Instagram! 

Gebruik de hashtag #ManifeerDagboekPlanner of #MDP en tag

mij (@francienvandenboomen).

Veel plezier met manifesteren! 

Ga voor Mega Motivatie & Magisch Momentum!

Jouw succes is onvermijdelijk!

 

Liefs,

Francien van den Boomen

Mentor van Mindset, Manifestatie & Marketing

Oprichter van de Manifesteer Business Academie (MBA)

& Het KlantenMagneet Systeem

www.francienvandenboomen.nl


