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Affirmatie:  

Elke dag word ik steeds dankbaarder 
voor wat ik in mijn leven heb 

 

 

 

 

 

 

  

 

Blog Dankbaarheid 
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Loslaten van spullen, emoties, gevoelens, gedragspatronen, mensen…  
Het komt allemaal op hetzelfde neer, namelijk: ruimte maken.  
 
Veranderingen beginnen met wil en bereidheid. De wil om er voor te gaan. 
Bereidheid om ook de (verborgen) voordelen van de door jouw ontwikkelde 
coping strategieën los te laten.  
 
Loslaten gaat vaak niet vanzelf. Het wordt je niet in de schoot geworpen.  
De neiging om moeilijke stappen over te slaan is menselijk en oude 
gewoontes laten zich niet zo maar overtuigen om weg te gaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investeer in jezelf en maak ruimte voor je eigen ontwikkeling.  
 
Dit werkblad bevat opdrachten die passen bij mijn blog over dankbaarheid.  
Maak de opdrachten met aandacht en liefde voor jezelf.  
Schrijf op wat als eerste in je opkomt.  
Er zijn geen goede of foute antwoorden.  
 
Je kan het werkblad digitaal invullen. Download het dan eerst op je 
computer alvorens het in te vullen. Als je, net als ik, van schrijven houdt 
kan je het ook uitprinten en schriftelijk invullen.  
 
 

Opruimen  omvat alles wat met loslaten te maken heeft  

 

 Ontdek de sleutel  naar ruimte en verandering 
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De negativity bias 
 
Moeilijkheden en tegenslagen eisen vooral onze aandacht op in het 
dagelijkse leven. Door de negativity bias focussen onze hersenen  
immers vooral op negatieve gebeurtenissen, situaties en prikkels.  
 
Op welke manier speelt de negativity bias een rol in jouw dagelijks 
leven? Zijn er bij jou ook negatieve zaken die de positieve al snel 
overschaduwen? Noteer de 3 belangrijkste: 
 
1._________________________________________________________  
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2._________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3._________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
Train je hersenen op het schenken van aandacht aan het positieve 
 
Veel dingen in ons leven beschouwen we als vanzelfsprekend, maar voor 
iemand anders is dat misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend.  
Laat je hersenen focussen op het positieve en noteer voor welke dingen 
jij dankbaar bent 
 
Ik ben dankbaar voor:  
 
___________________________      ____________________________ 
___________________________      ____________________________ 
___________________________      ____________________________ 
___________________________      ____________________________ 
___________________________      ____________________________ 
___________________________      ____________________________ 
___________________________      ____________________________ 
___________________________      ____________________________ 
___________________________      ____________________________ 
___________________________      ____________________________ 
___________________________      ____________________________ 
___________________________      ____________________________ 
___________________________      ____________________________ 
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Aandacht schenken aan het positieve is een vaardigheid die we 
kunnen trainen 
 
Negatieve gebeurtenissen, situaties of prikkels leiden soms ook tot 
waardevolle inzichten die je in staat stellen je leven anders in te richten.   
Bij de eerste opdracht heb je 3 zaken genoteerd waarop de negativity 
bias een rol speelt in jouw dagelijks leven. Kan je aan deze 3 dingen ook 
positieve kanten ontdekken? Noteer ze hier: 
 
1._________________________________________________________  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2._________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3._________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Een fijne manier om meer aandacht voor het positieve te krijgen is door 
iedere dag even stil te staan bij de dingen waar je dankbaar voor bent 
terwijl je een kaarsje aansteekt.  
 
Een andere fijne manier om je hersenen te trainen de positieve dingen 
sneller op te merken is door het gebruik van affirmaties.  
 
Begin vandaag met deze nieuwe gewoonte(s) 
 
Nieuwe gewoontes beklijven beter als je ze onderdeel van een al bestaand 
ritueel maakt. Een ritueel bestaat vaak uit een aantal handelingen volgens 
een vast patroon. Zoals bijvoorbeeld het geval is als we opstaan, als we 
naar bed gaan of als we gaan eten. 
 
Aan welk al bestaand dagelijks ritueel kan jij het aansteken van een 
kaarsje toevoegen: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Aan welk al bestaand dagelijks ritueel kan jij het zeggen van affirmaties 
toevoegen: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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