
D A N K B A A R H E I D

 1 0  O E F E N I N G E N  
 V O O R



              Dankbaarheid is de kortste weg naar geluk

Het is juist tegenwoordig vrij makkelijk om je bewust te zijn van wat je niet hebt en van
wat beter zou kunnen. Alleen al door tijd te besteden aan b.v. televisie en social media
kun je het gevoel krijgen dat anderen altijd gelukkig zijn, meer hebben van wat jij ook
wel zou willen, hun leven beter op orde hebben enz. ‘Als ik …..heb, dan zal ik
gelukkiger zijn’. We zijn dan eigenlijk de hele tijd bezig met wat er morgen anders zou
kunnen en vergeten dankbaar te zijn voor wat ons nu gegeven is. Een ontevreden
gevoel kan je stemming en hoe je jezelf en de wereld ervaart bepalen. Ook de drukte
van de huidige prestatiemaatschappij maakt dat we zelden stil staan om onze
zegeningen van ons alledaagse leven te tellen. Brene Brown, die onderzoek gedaan
heeft naar dankbaarheid, vertelt dat de mensen die een verschrikkelijk verlies hebben
geleden van b.v. hun kind, zich realiseerden dat de alledaagse momenten vóór hun
verlies, de mooiste momenten van hun leven waren. 

Uit tal van wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat mensen die hun
gevoel van dankbaarheid vergroten daarmee hun welzijn vergroten. 
Dankbaarheid heeft effect op ons geluk, onze gezondheid en onze relaties met
anderen. Het vermindert piekeren, maakt je minder materialistisch, je wordt
meer tevreden en optimistisch en het vergroot je veerkracht. Je wordt
vriendelijker en empathischer omdat je je realiseert hoeveel je aan anderen te
danken hebt.

The more grateful you are, the more you’ll receive to be grateful for

Dankbaar zijn is essentieel voor wat je gaat manifesteren in je leven. Met
andere woorden: dankbaar zijn is meer krijgen om dankbaar voor te zijn.
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je relaties: familie en vrienden
je werkzaamheden en genoeg geld om van te leven
je huis; dak boven je hoofd, warmte en geborgenheid
je zelf; jouw kwaliteiten, kennis, vaardigheden
je huisdieren
je omgeving en de natuur
je gezondheid, ook als je klachten hebt kun je kijken naar wat allemaal
nog wel werkt en gezond is
een persoon die veel voor je heeft betekend of een voorbeeld voor je is
dingen uit het verleden of de toekomst 

Gelukkig is dankbaarheid iets wat je kunt oefenen. Energie volgt aandacht. Als
je je aandacht richt op positieve dingen en gedachten zul je je vanzelf
positiever gaan voelen. 

Als je gaat oefenen met dankbaarheid, denk dan bijvoorbeeld aan de volgende
onderwerpen:

Zorg er bij alle oefeningen voor dat je niet gestoord kunt worden. 
Wees vooraf altijd even stil, verstil en breng je aandacht naar binnen. Laat
gedachten die opkomen voorbij gaan, hou ze niet vast. 
Zet als je dat fijn vindt een mooi muziekje of mantra aan.

Een mooie mantra om te bedanken en dankbaarheid te gaan voelen is 
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Dhanyavad van 
Henry Marshal

Klik hier

https://youtu.be/Kxu-vsbcpHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kxu-vsbcpHQ


Oefening 1: Dagboek van dankbaarheid

De meest bekende oefening is de schrijfoefening. 
Koop een mooi schrift en schrijf iedere ochtend of avond 5 dingen om
dankbaar voor te zijn. Natuurlijk zou je dit ook digitaal kunnen doen maar het is
veel fijner om terug te lezen in zo’n mooi schrift. Daarbij integreer je meer als je
daadwerkelijk schrijft omdat je dan het zintuig voelen beter gebruikt dan als je
typt. Schrijf ook op waarom je er dankbaar voor bent, dan werkt het nog beter.
Bijvoorbeeld: Ik ben dankbaar voor de vlinder die ik vandaag tegenkwam omdat ik
mij daardoor bewust werd van de prachtige natuur om mij heen.

Oefening 2: Foto's van dankbaarheid

Deze oefening is hetzelfde als oefening 1 maar i.p.v. schrijven maak je nu een foto.
Sla de foto op in een map op je mobiel of print hem uit en plak hem in je speciale
schrift.

Oefening 3: Affirmatie voor dankbaarheid 

Een affirmatie is een zin die positief geschreven is in de tegenwoordige tijd. Een
voorbeeld is: ‘Ik ben dankbaar voor mijn goede gezondheid’. Als je het leuk vindt
kun je de affirmatie creatief versieren zodat hij ook mooi is om naar te kijken.
Hang deze affirmatie op een plek waar je meerdere keren per dag langs komt en
er even bij stil kunt staan.

Oefening 4: Breng je dankbaarheid naar buiten

Schrijf een authentieke en welgemeende dankbaarheidsbrief aan iemand die veel
voor je betekent of veel voor je heeft gedaan en die je nooit echt hebt bedankt. Je
kunt de brief versturen of beter nog, voorlezen aan deze persoon. Door het
voorlezen zal de ervaring nog intenser beleefd wordt, voor beiden.

Als je geen brief wilt schrijven en voorlezen, kun je ook gewoon vertellen aan
degene waar je hem of haar voor wilt bedanken.  
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Als je iedere week een brief stuurt naar iemand anders zal je gevoel van geluk en
dankbaarheid alleen maar meer toenemen.

Bedank iedereen die je in je dagelijks leven nodig hebt, en dan ook echt. De
buschauffeur, de cassiere, …………...
Kijk de persoon aan, maak oprecht contact. Maak hen duidelijk hoe je hun werk voor
jou waardeert.

Oefening 5: Meditatie voor dankbaarheid

Een geleide meditatie kan een fijn hulpmiddel zijn om je te helpen bij het gevoel van
dankbaarheid te komen en dit helemaal te ervaren. 
Zelf gebruik ik graag de app ‘Insight Timer’. Deze app is gratis en er staan prachtige
meditaties op van mensen van over de hele wereld. 

Oefening 6: Dankbaarheid voor de natuur

Ga naar buiten, ga wandelen, tuinieren, fietsen, zwemmen. Sta stil en maak vanuit je
kern contact met de natuur. Ervaar de natuur en gebruik daarvoor al je zintuigen:
proef, ruik, voel, hoor en zie de natuur.
Ga naar buiten bij zonsondergang en zonsopgang, ga ‘s nachts naar buiten als het
donker is en kijk naar de maan en de sterren. Besef dat je onderdeel bent van dit
alles, een piepklein onderdeel weliswaar maar absoluut volledig verbonden met
moeder aarde en de natuur. 

Oefening 7: Dankbaarheid ritueel

Met een ritueel kun je vorm geven aan dankbaarheid op een andere manier. Maak
bijvoorbeeld met voorwerpen uit de natuur een mooie mandala of ander kunststuk.
Gebruik hiervoor o.a. takken, schelpen en bloemen. En terwijl je dit aan het maken
bent som je met aandacht alles op waar je dankbaar voor bent. Doe dit rustig, neem
er de tijd voor, en doe dit bewust. Brand een kaarsje. 
Als je wilt kun je een foto maken. Daarna laat je het liggen zodat het weer onderdeel
wordt van de natuur. En je laat hiermee een mooi cadeautje achter als het gevonden
wordt door iemand anders.  
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Je kunt bij het ritueel gebruik maken van de kracht van de maan in de maancyclus.
Tijdens de nacht van de volle maan is er een explosie van vruchtbaarheid en
energie en wordt alles waar je aandacht en energie aan geeft versterkt. Dit is een
mooi moment om te oogsten wat je de afgelopen tijd gedaan hebt en om dankbaar
te zijn voor wat je gegeven is. 

Oefening 8: Stickers

Plak stickers in je huis bij dingen die niet vanzelfsprekend zijn voor veel andere 
 mensen in de wereld. Denk aan: de kraan waar stromend water uit komt, de
verwarming, elektriciteit, de wasmachine, je laptop en internet. Sta regelmatig stil bij
die stickers en wees dankbaar dat jij dit allemaal wel kunt gebruiken. 
Laat je verrassen wat dit met jouw gevoel van dankbaarheid kan doen.

Oefening 9: Visionboard van dankbaarheid

Vóór je deze oefening gaat doen zet je eerst alles wat je nodig hebt klaar.
Tijdschriften met mooie afbeeldingen en teksten, een groot blanco vel papier,
kleurpotloden en stiften o.i.d., schaar en lijm. 

Als je aan het bladeren bent door de tijdschriften en je ziet iets wat je aanspreekt
(afbeeldingen en teksten) dan knip je het uit en leg je het apart. Je mind mag hierbij
even lekker op de pauze-stand, je hoeft nu nog niet te bedenken waarom dit je
aanspreekt. Als je van alles verzameld hebt ga je kijken wat een aantrekkelijk lay-out
zou kunnen zijn. Daarna begin je pas met plakken. Denk ook hierbij niet teveel na,
plak op gevoel. 
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Oefening 10: Versterk je gevoel van dankbaarheid

Stel je een moment in het verleden voor waar je je heel dankbaar voelde. Visualiseer
met je ogen dicht waar en met wie je was, hoe zag de omgeving eruit, wat hoorde je,
wat rook je, wat proefde je? Neem er de tijd voor om er weer helemaal te zijn.

Wat voelde je in je lijf en waar? Welke sensaties nam je waar? Kun je deze
sensaties nu weer voelen en versterken? Neem de tijd om dit te voelen.

Kijk of er een kleur hoort bij dit gevoel. Laat deze kleur jou helemaal vullen. Laat
de kleur nog verder uitstralen naar de ruimte om je heen en verder.
Ervaar hoe het is om helemaal omgeven te zijn met dit heerlijke gevoel.

Bonusoefening: Vraag om dankbaarheid

Kun je dankbaarheid ontvangen en kun je erom vragen? Hoe zou het zijn als je
zou vragen aan je naaste familie en vrienden waar zij dankbaarheid voelen voor
wat jij voor hen doet of dat jij in hun leven bent en voor hen betekent. Waar
zouden zij jou voor willen voor bedanken? 

Doe ook het tegenovergestelde. Vraag aan je naasten waar zij van zouden willen
dat jij hen voor bedankt.

Dit kan ongemakkelijk zijn in het begin omdat je eigenlijk aan de ander laat zien
wat je kwetsbare kanten zijn. Uiteindelijk geeft deze oefening een mooie, open en
authentieke verbinding tussen twee mensen. 

   

   

Klik hier voor mijn website Klik hier voor mijn Fb pagina
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