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DOEL 

Dank jij jouzelf wel eens? Zoek jij bewust in jouzelf een plekje waar jij liefde (voor jouzelf) 
voelt? Ben jij jou bewust van de mooie momenten in jouw leven? Is het jou wel eens 
opgevallen dat als iemand vanuit zijn/haar hart iets tegen jou zegt, zij dan hun hand op hun 
borst leggen?

In de Praktijk blijkt dat als het over onszelf gaat, wij nog wel eens willen vergeten liefdevol 
voor onszelf te zijn. Door gewoon te zien welke liefdevolle momenten jij, elke dag, hebt 
mogen ervaren. Sterker nog. Wat jij ook hebt kunnen voelen.

Bijvoorbeeld door op te schrijven welke (drie) mooie/liefdevolle momenten jij hebt mogen 
ervaren. Of door ze elke dag aan tafel/voor het slapen/of een ander moment hardop uit te 
spreken. Door ze te lezen, uit te spreken, te horen etc. worden jij door middel van jouw 
zintuigen bevestigd dat het ”OK” met jou is. En hoe kan jij dat dan voelen?

Danken leert jou een methode om jouw liefdevolle dankbaarheid ook werkelijk te voelen en 
in jouw systeem vast te leggen.

INSTRUCTIE 

UITLEG 

Op elk moment dat jij dankbaarheid/liefde voor jouzelf wilt ervaren, kan jij deze 
methode toepassen.

In het begin kan jij jou deze methode het beste aanleren op een rustige plek en 
zittend.

Beide voeten zijn plat op de grond.

Jij plaatst jouw linker (voorkeur) of rechterhand op jouw borstbeen. Als bekend bent 
met chakra’s dan plaats jij jouw hand op jouw vierde chakra = hartchakra.
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De plek van jouw hart kan jij vinden door jouw rechterhand onder jouw oksel te 
plaatsen. Jij glijdt dan met jouw rechterhand naar jouw borstbeen toe. Zodra jij met 
de onderkant van jouw rechterhand een kuiltje voelt dan ben jij op de plek van jouw 
hart. Ga jij dan iets door dan kom jij op jouw borstbeen, waar jouw hartchakra zich 
bevindt.

Door jouw hand op jouw borstbeen te leggen, maak jij contact met jouw Thymus. 
Ook wel zwezerik genoemd. Zich bevindend bij jouw derde borstkas rib.

De plek van de Thymus
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Jouw vierde chakra

Jouw hand hoeft niet specifiek op de Thymus te liggen. Elke plek op jouw borstbeen 
brengt jou in contact met de Thymus. Door jouw hand op jouw hartchakra te leggen, 
wordt het diepste contact gelegd

Thymus staat voor ‘levensenergie’. Energie die jij nodig hebt om nieuwe vormen te 
creëren.

Gelijk de hersenen heeft de Thymus een linker- en een rechterkant en is onder 
andere verantwoordelijk voor;

o longen, hart en levensbloedsomloop

o ontwikkeling hersencellen voor immuunsysteem

o liefde en mededogen
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o verfijning waarneming en geeft jou een goed gevoel.

Als jouw hand op jouw borstbeen ligt, dan sluit jij jouw ogen.

Haal nu een paar keer heel diep adem alsof jij aan een bloem ruikt en uitblaast alsof 
jij een ballon opblaast. (Zie oefening Positief Ademen)

Adem hierna normaal door.

Ga naar een plaats in jouw lichaam waar jij liefde ervaart.

Als jij deze dankoefening gebruikt om een andere oefening te beginnen, knik dan…. 
en ga dan door met de andere oefening.

Als jij deze oefening gebruikt om te danken, toon dan jouw glimlach en dank op jouw 
manier/met jouw woorden.

Open jouw ogen wanneer dit voor jou goed voelt en haal dan jouw hand van jouw 
borstbeen.

UITVOER 

Danken kan en mag werkelijk overal. Als jij bijvoorbeeld aan tafel jouw dankbaarheid 
uitspreekt, leg dan voortaan jouw hand op jouw borstbeen/4e chakra. 
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