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7 dagen challenge naar een leven met 
meer dankbaarheid 
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DAG 1 
 
Goedemorgen, super leuk dat je meedoet aan deze 
challenge om meer dankbaarheid in je leven te 
ontvangen.  
 
Vandaag is onze 1e challenge dag, op naar een leven met 
meer dankbaarheid en vreugde!  
 
Wij beginnen deze 7 daagse challenge met het bijhouden 
van een dankbaarheid boekje, deze is als bijlage 
toegevoegd. Aan het einde van je dag schrijf je 3 dingen 
op waar jij die dag dankbaar voor was, wat heeft jouw 
energie gegeven en waar werd jij vrolijk en blij van. Dit 
dankbaarheid boekje gaan wij de komende 7 dagen elke 
dag bijhouden.  
 
Ik wens je een stralende dag toe! 
 
Kim  
Kimness.nl   
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DAG 2 
 

Goedemorgen op deze 2e challenge dag!  
 

We beginnen de dag met een korte hart 
ademhalingsoefening. Met deze oefening verhoog je je 
energie naar een positievere trilling.  

 
Dit gaat als volgt: 

1. Leg je hand op je hart. Door je hand op je 
hart te leggen, volgt door de fysieke 
aanraking je aandacht automatisch de 
plek van je hart. 

2. Adem dan rustig naar je handen toe, die 
op je hart liggen. 

3. Denk / voel / visualiseer fijne emoties 
zoals: liefde, dankbaarheid, compassie, 
vreugde. 

4. Doe dit minimaal 5 minuten. 
Deze eenvoudige oefening verhoogt al je vibratie voor de 
dag.  

 
Je zult vast in je leven ervaren hebben dat wanneer jij je 
dag op een positieve manier begint er ook allemaal 
positieve dingen op je pad komen, dit heeft te maken 
met de wet van aantrekking. Alles ziet er op zo’n dag 
zonniger uit en de reacties die je van andere krijgt zijn 
ook zonniger.  
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Neem als je wakker wordt even de tijd om in deze 
positieve flow te komen, deze oefening kan je daarbij 
helpen. Leven vanuit gevoelens als liefde, dankbaarheid, 
vreugde, vrijheid en compassie. 

 
“Just one small positive thought in the morning can 
change your whole day “ Dalai Lama 

 
Vanuit deze positieve flow ga je vandaag 5 willekeurige 
acties van vriendelijkheid doen. Dit kan al heel eenvoudig 
zoals vriendelijk gedag zeggen tegen een voorbij 
wandelende onbekende of door een complimentje te 
geven aan een vriend.  
 
Ik wens je een dag vol vreugde en compassie!  
 
Kim  
Kimness.nl   
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DAG 3 
Goedemorgen, dag 3 van de challenge!  
 
Vandaag gaan wij een lijst maken met alle dingen in jouw 
leven waar jij blij van wordt, neem een klein schrijfblokje 
mee en elke keer als je iets bedenkt, schrijf je dit op.  
 
Je kunt hierbij denken aan de lieve mensen in jouw leven, 
je woning, je werk, je hobby’s. Een lekker kopje koffie op 
een terrasje? Je kindje dat iets grappigs zegt? Waar krijg 
jij een glimlach van op je gezicht? Wat geeft jouw 
energie?  
 
Zelfs als je woning niet helemaal is zoals je zou willen, 
wat zijn de elementen die je wel fijn vindt? Heb je een 
fijn hoekje in huis? Mooie planten?  
 
Dit kun je ook voor je werk doen, welke werkzaamheden 
vindt je leuk? Welke collega’s?  
 
Welke vriendschappen geven jouw energie en helpen 
jouw om een nog betere versie van jezelf te worden?  
 
We gaan ons vandaag focussen op alles wat er wel is! 
Alles wat wel fijn is! Alles om dankbaar voor te zijn!  
 
Ik wens je een dag met veel positieve vibes!  
 
Kim  
Kimness.nl   
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DAG 4 
 
Goedemorgen! Wij zijn alweer over de helft van onze 
challenge, dag 4, jullie zijn goed bezig!  
 
Vandaag ga je 10 personen op schrijven die iets moois en 
positiefs hebben toegevoegd aan jouw leven. Die jouw 
geholpen hebben bij je groei en ontwikkeling. Die je 
geïnspireerd hebben en jouw een liefdevolle en veilige 
omgeving hebben geboden om te groeien.  
 
Neem even de tijd om goed te voelen welke mensen dit 
voor jouw zijn geweest in het heden en verleden. Schrijf 
dan voor jezelf aan iedere persoon op jouw lijst een kort 
dank je wel berichtje.  
 
Ik wens je een inspirerende dag toe! 
 
Kim  
Kimness.nl   
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DAG 5 
 
Goedemorgen op de 5e dag van de challenge!  
 
Vandaag gaan we beginnen met een affirmatie van 
Deepak Chopra. Schrijf deze voor jezelf over op een 
papier en zeg deze minimaal 5 keer hard op.  
 
“Ik, (jouw volledige naam en (meisjes-)achternaam), 
begin vandaag een nieuwe relatie met geld. Geld is goed, 
schoon en bruikbaar voor mijn groei, tevredenheid en 
welzijn. Geld brengt positieve dingen in mijn leven. Het 
succes dat ik heb, levert geld en welvarendheid op voor 
mij en de mensen die me dierbaar zijn. Ik verdien het om 
welvarend te zijn en om geld en hulpbronnen in 
overvloed te hebben. Geld is mijn vriend en de waarde 
van hetgeen ik investeer, neemt elke dag toe. Succes en 
geld vergezellen me, hier en nu.” van Deepak Chopra 
 
Het is fijn om een positieve band met geld te krijgen. 
Wanneer je (financiële) overvloed hebt geeft dit je 
vrijheid om dingen te doen die jij leuk vindt! Je hoeft je 
geen zorgen te maken over de maandelijkse lasten en dat 
betekent dat je energie hebt om aan positieve dingen te 
besteden. Dit werkt in heel veel dingen door, want als jij 
lekker in je vel zit is dit ook weer positief voor jouw 
omgeving. Als jij overvloed hebt kun je ook weer meer 
doen voor je omgeving. 
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Vandaag is het interessant om eens bewust te kijken 
welke dingen je graag zou willen doen of kopen, die je nu 
niet doet vanwege de eventuele financiële 
belemmeringen. Een oefening om meer inzicht te krijgen 
in je wensen.  
 
Fijne dag weer vandaag!  
 
Kim  
Kimness.nl   
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DAG 6 
 
Goedemorgen, we zijn alweer op dag 6 van de challenge 
beland!  
 
Vandaag gaan we dromen. Dromen over mooie plekken 
die jij graag zou willen bezoeken, ervaringen die jij wil 
opdoen, spullen die jij graag zou willen hebben.  
 
Maak een lijst met 10 dingen die jij graag zou willen doen 
/ hebben / kopen / ervaren in je leven.  
 
Wat zijn dingen die jouw echt gelukkig maken? Als je 
geen financiële belemmeringen zou hebben, geen 
belemmeringen in tijd en ander soort verplichtingen in je 
leven, wat zou je dan graag doen? Welke dromen zou jij 
graag willen verwezenlijken? Dit kunnen ook wensen zijn 
op het fysieke, energetische, emotionele en spirituele 
vlak.  
 
We sluiten deze oefening dan af met het schrijven van 
een dank je wel brief aan het universum waarin jij de 10 
dingen van jouw lijstje opschrijft alsof deze al hebben 
plaatsgevonden, voel tijdens het schrijven hoe jij je zou 
voelen als deze dingen echt gebeuren.  
 
De brief te beginnen met ‘Lief Universum, dank je wel 
voor…’ en dan af te sluiten met ‘mijn leven is op alle 
vlakken zoveel rijker geworden, vanuit mijn hart dank je 
wel!’ Of andere bewoording, wat voor jouw goed voelt. 
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Je kunt deze brief elke dag even aan jezelf voorlezen om 
jouw wensen nog meer in de energie te zetten.  
 
Ik wens jouw een dag vol mooie dromen!  
 
Kim  
Kimness.nl   
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DAG 7 
 
Goedemorgen!  
 
Wat super dat je de hele week hebt volgehouden, de 
laatste dag van de challenge!  
 
Vandaag is een dag om te reflecteren.  
 
Heb je de afgelopen week positievere reacties gekregen 
dan voorheen? Kon je de mogelijkheden zien in situaties? 
Zien wat voor rijkdom er al aanwezig is in je leven?  
Maak een lijst met welke onderdelen van deze challenge 
jij fijn vond zodat jij deze kunt integreren in je leven.  
 
Gisteren heb je een dromenlijstje gemaakt, zijn er 
misschien kleine stappen die jij nu al kunt nemen om 
dichter bij het verwezenlijken van je dromen te komen?  
 
Je zult merken dat als jij in een positieve flow weet te 
blijven je leven er een heel stuk zonniger uit ziet! Er 
steeds meer mooie mensen en kansen op je pad komen 
en jij daardoor de kracht van je gedachten gaat 
ontdekken.  
 
Heb je de smaak te pakken? Wil je ook leren 
manifesteren met je gedachten? Meer leren over de wet 
van aantrekking, dan komt er binnenkort een leuk nieuw 
programma, houdt de nieuwsbrief in de gaten voor meer 
informatie hierover!  
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Ik ben heel benieuwd hoe je deze 7 dagen hebt ervaren 
en of je al positieve veranderingen in je leven ervaart. Als 
je het met ons wil delen mag dit altijd!  
 
Wens je een stralende dag, vol bijzondere ontmoetingen 
en inspirerende momenten!  
 
Kim  
Kimness.nl   
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Tot slot 
 

Super leuk dat je hebt meegedaan met deze challenge! Wij 

zijn benieuwd wat deze week bewust leven vanuit 

dankbaarheid je allemaal heeft gebracht en nog mag gaan 

brengen! Op www.kimness.nl vind je nog veel meer inspiratie 

om jouw leven te gaan vormgeven volgens wat jij graag wil!  

Altijd leuk als je een berichtje wil achterlaten op Facebook of 

Instagram. Je bent altijd vrij om deze challenge te delen met 

vrienden en familie als je het gevoel hebt dat dit bij hen ook 

zal resoneren. 

Warme groet, 

Kim 

Kimness.nl  

 

 

  

http://www.kimness.nl/
https://www.facebook.com/kimnessnl/
https://www.instagram.com/kimness.nl/
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Copyright en alle rechten voorbehouden,  
 

Niets uit dit e-boek mag worden vermenigvuldig zonder toestemming van 

de uitgever, wel als geheel gedeeld met vrienden en familie. Dit e-boek mag 

niet worden opgeslagen in een automatisch gegevensbestand en niets uit 

dit e-boek mag openbaar gemaakt worden, hetzij mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen, elektronisch of welke andere manier dan ook, 

zonder voorafgaand schriftelijk toestemming van de uitgever, Kimness.  

Aan de verstrekte informatie in dit e-boek kunnen geen rechten worden 

ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden in dit e-boek aanvaardt 

Kimness geen enkele aansprakelijkheid. 

Ik ben geen arts, heb geen opleiding in voedingsleer of iets dergelijks. Dit e-

boek en de andere diensten, producten en informatie op Kimnessn.nl zijn 

enkel geschreven vanuit persoonlijke ervaring en ontdekkingen.  

Het is altijd goed om zelf al je informatie te verzamelen. Ieder mens is 

anders en ieder lijf is anders. Er is ontzettend veel kennis te vinden op het 

internet over (gezonde) voeding, vegan eten, plant based eten, welke 

vitamines en mineralen te gebruiken, wat hebben kinderen nodig aan 

voedingsstoffen, hoe goed voor jezelf te zorgen. Belangrijk om te gaan 

ontdekken wat voor jouw en je gezin klopt! Overal haal je iets vandaan en 

bij vragen en twijfel altijd een professional raadplegen.  

De informatie in dit e-boek en alle andere informatie, producten en 

diensten aangeboden via Kimness zijn enkel bedoelt ter inspiratie. Het is 

niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van (medische) 

professionals en/of zorg van professionele instanties.  

Raadpleeg altijd uw huisarts en/of een (voedings-)specialist. Je bent altijd 

zelf verantwoordelijk voor je gezondheid en de keuzes die je maakt voor 

jezelf en je omgeving. Bij twijfels raadpleeg altijd een professional!  
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Bijlage dankbaarheid boekje 
Dit boekje is van:  

Dag 1, vandaag ben ik dankbaar voor 

1. 

2. 

3. 

Dag 2, vandaag ben ik dankbaar voor 

1. 

2. 

3. 

Dag 3, vandaag ben ik dankbaar voor 

1. 

2. 

3. 
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Dag 4, vandaag ben ik dankbaar voor 

1. 

2. 

3. 

Dag 5, vandaag ben ik dankbaar voor 

1. 

2. 

3. 

Dag 6, vandaag ben ik dankbaar voor 

1. 

2. 

3. 
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Dag 7, vandaag ben ik dankbaar voor 

1. 

2. 

3. 

 


