
 

Begin je dag met een 
positieve gedachten: 
De intentie die je in de ochtend neerzet 
heeft invloed op het verdere verloop van 
je dag. Spreek deze intentie gedurende 
de dag geregeld uit, of schrijf hem op 
een memo op. Je kunt een intentie 
kiezen die op dat moment passend is, 
bv "ik doe het goed” Ook zijn er allerlei 
leuke hulpkaartjes hiervoor te vinden op 
internet. 

   

Probeer een situatie ook op de langere termijn  
  te bekijken: 

Wanneer je in een lastige periode zit lijkt deze vaak oneindig en 
onveranderbaar. Maar ook aan lastige periodes komt een eind. 
Bedenk voor jezelf hoe je je situatie over bv een half jaar of een 
jaar ziet. Denk in oplossingen en wensen. Schrijf ze eventueel op, of 
maak een moodboard van je wens. Neem geregeld de tijd om hierna 
te kijken en te voelen hoe de nieuwe situatie voor je voelt

Tips:



Ontstress je lijf en hoofd: 
Lastige situaties zorgen voor spanning en stress, dit slaat zich op in jouw lijf. Een 
gespannen lijf zorgt ervoor dat het moeilijk is om te relativeren en oplossingsgericht 
te handelen. Door je dag te starten met yoga of meditatielessen (deze zijn online 
genoeg te vinden) help je je lijf soepel en je hoofd leeg te houden. Met je ademhaling 
kun je ook invloed uitoefenen op het ont stressen van je lijf. Wanneer je tijdens 
momenten van spanning een aantal keer rustig diep in en uitademt voel je je 
spanning afnemen.

 

Laat gevoelens er zijn: 
Lastige periodes gaan gepaard met lastige gevoelens. Vaak zijn we geneigd deze 
weg te drukken of om te denken…maar juist dan worden ze alleen nog maar lastiger 
en zorgen ze voor blokkades in je lijf.
Geef lastige gevoelens de ruimte en aandacht. Door ze er te laten zijn kunnen ze in 
beweging komen en zetten ze zich minder vast in je lijf. Je kunt ze de ruimte geven 
door bewust aandacht te hebben voor wat je voelt, met een ander over je gevoelens 
praten of je gevoelens op te schrijven. Flink huilen of schreeuwen zorgt ook voor 
ontlading, dus hou je vooral niet in 😉

Heb aandacht voor dat wat goed gaat: 
Probeer bewust aandacht te hebben voor dat wat er wel goed gaat. Wanneer er 
tegenslagen zijn hebben we de neiging daar volledig in op te gaan waardoor er voor 
fijne dingen geen ruimte is. Hoewel het misschien onmogelijk lijkt, ook tijdens de 



lastigste periodes in ons leven zijn er dankbare momenten. Al is het maar een kop 
thee drinken met een fijne buurvrouw, een wandeling in het park met je hond. Wees 
bewust dankbaar, spreek dit uit. En sluit je dag af met te bedenken waar je dankbaar 
voor was. Dankbaarheid verhoogd je energie en geluksgevoel, juist tijdens 
momenten van verdriet en onzekerheid. Het kan je helpen om een 
“dankbaarheidsboekje” bij te houden waarin je aan het einde van de dag opschrijft 
waar je dankbaar voor bent. Ook voor kinderen kan dit enorm helpend zijn. 

 

Maak bewust lol: 
Lachen is enorm stressverlagend en geluksverhogend. Juist in periodes waarin er 
misschien wat minder te lachen voor je valt heb je het zo hard nodig. Haal oude 
komische herinneringen op met je vriendin of zoek filmpjes op waarvan je vrolijk 
wordt. Grappige dierenfilmpjes doen het vaak erg goed 😉  Het helpt wanneer je 
jezelf niet al te serieus neemt, lach om je onhandigheden of verstrooidheden. Dit 
doet zoveel beter dan wanneer je jezelf streng toespreekt.

Bewegen in de buitenlucht: 
Ook al ben je geen sportliefhebber, 
bewegen doet goed voor je 
gemoedstoestand. Een half uurtje 
wandelen of fietsten zorgt vaak al 
voor rust in je hoofd. Door je lijf in actie te 
brengen nemen sombere piekergedachten 
af en je gelukshormoon toe. Buitenlucht 

heeft een extra goede invloed op je 
gemoedstoestand. Dus let’s go…

Zoek positieve mensen op: 
Wist je dat jouw omgeving enorm van invloed is op jouw gemoedstoestand? De 5 
personen waarmee je het meest optrekt zijn enorm bepalend voor jouw 
geluksgevoel. Nu hoef ik je niet meer uit te leggen waarom het zo van belang is om 
je te omringen met positieve mensen.
 



 

Wees een egoïst!  
We vinden het vaak maar wat lastig om onszelf op de eerste plaats te zetten. Vooral 
wanneer je gevoelig bent, is het een hele uitdaging om niet te willen voldoen aan al 
die verwachtingen die je om je heen voelt. Maar juist door jezelf op de eerste plaats 

te zetten en je grenzen goed in acht te nemen, kun jij die fijne vriendin, vriend, 
partner, ouder of werknemer zijn die je zo graag wilt zijn. 

Door liefdevol en begripvol te zijn naar jezelf zal alles veel meer als vanzelf gaan 
stromen en ben jij in staat om de beste versie van jezelf te zijn!
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