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Voel Je Goed!

Gelukkig zijn

HOE IS HET MET JOUW MENTALE EN EMOTIONELE GEZONDHEID GESTELD?
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Check in bĳ jezelf!

Heb je je vandaag al afgevraagd hoe je je voelt? Hoe je je werkelĳk
voelt? Heb je even stilgestaan bĳ je gedachten? Hoe stelt je hoofd
het? Zit deze vol gedachten, ideeën of problemen? Of voelt je hoofd
juist heel licht aan? Hoe voelt je lichaam aan? Voel je bepaalde
sensaties of zelf pĳn? Hoe lang is het geleden dat je hierbĳ stil hebt
gestaan? Hoeveel keer besefte je vaak 'te laat' dat je jezelf voorbĳ
bent gelopen?
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WE HEBBEN
ALLEMAAL
WEL EENS
EEN MINDERE
DAG.
Moeten we of kunnen we ieder
moment van de dag ons goed
voelen? Het antwoord hierop is
neen. Dit is een illusie. We kunnen
ons niet altijd blij voelen. Dat is
gewoon niet gezond.

"GEEF JEZELF
TIJD OM TE
VOELEN"

We

hebben

gevoeld

zoveel

kunnen

emoties
worden

die
en

blijdschap is daar maar één van.
Het is juist goed om alle emoties
als angst, boosheid, verdriet,... te
voelen en te verwerken. Als we dit
niet doen, dan kroppen we eigenlijk
alles op en zal dit vroeg of laat toch
naar buiten komen. Vaak niet op de
goede manier waardoor we meer
pijn

bij

onszelf

of

anderen

veroorzaken.
Als je dus een mindere dag hebt,
wees dan lief voor jezelf en geef
jezelf tijd om te voelen waarmee je
zit.
Natuurlijk is het belangrijk om niet
te

blijven

hangen

in

emoties!

Emoties op zich duren maximum 90
seconden.

Je

hebt

een

emotie,

maar bent niet de emotie. Het is
daarom van belang om de emotie
ook weer los te laten.
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"JE

HEBT

BENT

NIET

EEN

EMOTIE,

DIE

EMOTIE"

MAAR

JE

Loslaten
Loslaten is geen gemakkelijke opdracht. Je
moet er bewust voor kiezen om los te laten.
Eerst moet je stil worden en naar het gevoel
kijken met een neutrale blik. Kijk er gewoon
naar zoals het is. Zonder oordeel. Zonder het
te willen veranderen. Zonder erin te zwelgen.
Die aandacht zorgt ervoor dat het vervelende
gevoel minder wordt, omdat je er niet meer
tegen vecht en er geen energie meer in steekt.
Voel dan waar deze emotie in je lichaam zit.
Voel je een knoop in je maag, kramp in je buik
of een dichtgeknepen keel? Adem naar die plek
toe en daar doorheen. Zo kun je een heftige
emotie loslaten zonder dat de stress ervan zich
in jouw lijf en gedachten vastzet.
Dit zal de eerste keer misschien onwennig
aanvoelen, maar door te blijven oefenen en
herhalen zal je emoties en situaties makkelijker
kunnen loslaten.
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Gezonde
gedachten

Positieve, blije of lieve gedachten
brengen je aandacht naar positieve
en blije situaties en personen.
Word je daarom eerst bewust van je
gedachten. Welke gedachten heb jij

Je goed voelen wordt naast emoties

dagelijks? Daarna kan je je afvragen

ook heel sterk beïnvloed door je

of deze gedachten je verder helpen in

mindset en gedachten.

je leven of niet? Zijn het negatieve of

Hoe jij denkt, is hoe je wereld eruit

positieve gedachten. Merk je dat je

zal

gedachten

zien!

Gedachten

kleuren

je

je

tegenhouden

of

werkelijkheid. Waarschijnlijk heb je al

belemmeren in gelukkig zijn, oordeel

gehoord van het gezegde: "alles door

niet of wees niet hard tegen jezelf.

een

Gedachten kan je altijd omvormen!

roze

bril

bekijken",

wat

wil

zeggen: optimistisch zijn, het mooie
zien,...
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Gedachten omvormen
TIPS

OM

POSITIEF

TE

LEREN

DENKEN

1.Richt je aandacht op iets leuks, op

4.Plan een piekermomentje.

positieve gedachten.

Plan ongeveer 20 minuten per dag

Focus op iets anders, een leuk liedje,

een piekermoment in. Op dit moment

een goeie film, een toffe vriend(in), de

schrijf je al je negatieve of pieker

natuur,....

gedachten op. Bekijk na een week of
deze nog relevant zijn en of je er iets

2.Ga ervan uit dat je met negatieve

aan kan doen. Betrap je jezelf op een

gedachten niets oplost.

piekergedachte op een ander moment

Doemdenken,
afgunst,

piekeren,

jaloezie,

zorgen

oordelen,
maken,

van de dag? Schrijf deze dan op en
hou het voor het piekermomentje.

stressen: heeft het enige zin? Wordt
jouw wereld er beter door? Voel jij je
er goed bij?
3.Beweeg!
Je zit te veel in je hoofd! Stap eruit en
ervaar de rest van je lichaam. Je bent
meer dan alleen maar je gedachten.
Ga iets doen. Beweeg je lichaam, stap
in de buitenlucht en ga uitwaaien.

5.Neem je negatieve gedachten niet
te serieus.
Het zijn alleen maar gedachten. Jij
kiest er – bewust of onbewust – voor
zo te denken. Maar je hebt altijd een
keuze: je kunt ook besluiten andere
gedachten te denken.
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GELUKKIGER
LEVEN!

"ÉÉN VAN DE
GROOTSTE
SLEUTELS TOT
GELUK IS
DANKBAARHEID"

Eén van de grootste sleutels tot
geluk is dankbaarheid!
Dankbaar zijn voor wat je wél hebt.
Een

studie

heeft

bijvoorbeeld

aangetoond dat het oefenen van
dankbaarheid

een

aanzienlijke

invloed kan hebben op gevoelens
van hoop en geluk.
HOE KAN JE DIT OEFENEN?
Begin elke dag met het opnoemen
van één ding waar je dankbaar
voor bent. Het mag van alles zijn,
klein of groot. Een geur, een kleur,
iets wat je lekker vindt, iemand in je
leven.
Eindig

je

dag

met

drie

zaken

waarvoor je dankbaar was die dag.
Zeg dit luidop, schrijf/typ het neer
of maak een bedankbriefje aan
jezelf of een ander.
Voor je het weet gaat het vanzelf
en noem je spontaan zaken op
waar je dankbaar voor bent. Deze
oefening brengt je automatisch in
een gelukkige stemming.
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JEZELF
GELUKKIGER LEVEN! "GEEF
TIJD OM TE
NATUURLIJK ZIJN ER NOG VELE MANIEREN! HIERONDER ENKELE TIPS

VOELEN"

TOT GELUKKIGER LEVEN.
Glimlach wat vaker!

Accepteer de ups en downs in het

Lachen is gezond. Zijn we blij dan

leven.

lachen we, maar lachen maakt ons

Vergeet niet dat niemand in de

ook blij! Lachen maakt alles een

wereld de hele tijd gelukkig is.

beetje beter.
Pak

de

dingen

aan

die

jou

Geef een compliment.

ongelukkig maken.

Een oprecht compliment geven is

Probeer in plaats van meer dingen

een snelle, gemakkelijke manier om

aan je leven toe te voegen, een

iemands dag op te vrolijken en je

aantal negatieve dingen of mensen

eigen geluk een boost te geven.

te verwijderen die je tegenhouden

En geef jezelf ook maar regelmatig

van geluk en succes.

een compliment!
Ga de natuur in.
De natuur maakt gelukkig. Het is
misschien wel de beste manier voor
rust in je hoofd.
Zorg voor voldoende slaap.
Soms heb je gewoon meer slaap
nodig!

Bouw

een

goede

slaaproutine op.
Let op wat je eet.
Voeding heeft een grote invloed op
je

humeur
Bijvoorbeeld

en

gelukstoestand.

sterk

verwerkt

of

gefrituurd voedsel heeft de neiging
om je depressief te laten voelen.
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GELUKKIGER LEVEN!
Laat je smartphone vaker links
liggen.
Je

smartphone

wat

vaker

wegleggen maakt je geest rustiger.
Het helpt je om gelukkiger te zijn.
Voor je nachtrust is het sowieso
verstandig om je smartphone niet
naast je op het nachtkastje te
leggen. Gebruik vliegtuigstand als je
gaat slapen of laat je telefoon
beneden liggen.
Laat wrok en afgunst los.
Dit is vaak gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Maar je hoeft het niet
voor de andere persoon te doen.
Doe het voor jezelf.
Soms gaat vergiffenis schenken of
wrok laten vallen meer om zelfzorg.
Als je die personen niet meer kunt
aanspreken,

Probeer

dan

je

gevoelens in een brief te schrijven.
Je hoeft deze zelfs niet op te
sturen. Je zal je erna stukken beter
voelen.
Neem de tijd voor evaluatie.
Maak tijd vrij om even stil te staan
en te reflecteren. Hoe voel je je
fysiek en mentaal? Welke dromen
heb je en wat doe je om deze te
bereiken?
Probeer hierbij jezelf niet te hard te
beoordelen.

Daar

word

je

niet

gelukkiger van.
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