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Voorwoord.

Ik gun het iedereen om gelukkig te zijn. Ik heb zelf momenten
ervaren dat dit niet altijd het geval was. Misschien herken je
het volgende:

Ik heb wel eens ‘ja’ gezegd tegen iets waar ik achteraf spijt van
had. Daar kreeg ik best veel spanning van. Soms kon die
stress zich zo opbouwen dat ik de dag ervoor buikpijn kreeg.
En dan nog maar niet over mijn humeur te spreken.

Tot mijn 28e deed ik best vaak dingen die ik eigenlijk niet
wilde doen of niet bij me pasten. Dit heeft tot een burn-out
geleid, omdat ik me (on)bewust steeds aan het aanpassen
was. 

Tijdens die burn-out heb ik geleerd om bij mezelf te blijven.
Doordat te doen ging het beter met me. Inmiddels is het
alweer ruim 10 jaar geleden en is het een manier van leven
geworden om mezelf steeds opnieuw te vragen: Wat wil IK
eigenlijk? Word IK hier gelukkig van? Maakt het me blij?

Ik ben me wel degelijk bewust dat je soms voor situaties komt
te staan dat het gewoon even niet oké voelt. Maar als jij meer
dingen gaat doen waar je je wel oké bij voelt, dan zijn die
andere momenten te overzien en kun je ze makkelijker aan.

Daarom heb ik deze 10 tips samengesteld. 



Je gaat ook merken dat het eigenlijk helemaal niet moeilijk of
ingewikkeld is. Je hoeft geen 10 daagse retraite op Bali te
volgen om je gelukkig te voelen (al lijkt me dat wel heerlijk
trouwens en geloof ik ook zeker dat dit bij kan dragen aan
een stukje geluk).

Het zit hem juist in de kleine dingen en die je eigen maken.

Benieuwd naar de 1e tip? Let’s go!



Tip 1: Neem tijd voor jezelf.

Wat gebeurt er op het moment dat jij tijd voor jezelf neemt,
dan kom je ook weer dichter bij je gevoel. Komt je dichter bij
je gevoel dan kom kom je bij je intuïtie. Als je meer naar je
intuïtie gaat luisteren dan weet je beter waar jou behoefte
ligt. Wat wil je echt? Waar wordt je blij van? Wat heb jij nu
nodig?

Het lijkt zo makkelijk. Even de tijd voor jezelf nemen. Maar
wanneer doe jij dat? En hoe vaak doe je dat eigenlijk?

Mijn ervaring was dat ik het heel vaak kon zeggen en dan
duurde het nog wel een paar klusjes, werkopdrachten,
kinderen, dagen en soms weken voor ik het echt deed.

En als ik dan eindelijk in dat heerlijke warme bad lag, dacht ik
altijd: Dit moet ik echt vaker doen!

Dus ik wil je uitnodigen om vandaag tijd voor jezelf te nemen.
Het hoeft echt niet lang te duren, als dat is wat je
tegenhoudt.

Neem gewoon echt even die tijd voor jezelf. Waar kan jij echt
van genieten en waar ontspan je van?
Denk bijvoorbeeld aan een geniet moment van die heerlijke
kop koffie of thee met iets lekkers erbij, lezen in een boek of
tijdschrift, een heerlijk warm bad, een wandeling in de natuur
of een blokje om, een uurtje sporten, iets creatiefs doen,
schrijven of mediteren etc. Laat de boel de boel en pak jouw
moment.



Tip 2: Wees dankbaar.

Uit onderzoeken blijkt dat vaker dankbaar zijn bijdraagt aan
meer geluk. Geluk komt van binnenuit. We zoeken het vaak
buiten ons. Een fijne relatie, een mooi huis, een leuke baan,
de nieuwste mode, een fijn sociaal leven, etc. Maar dit alles is
van tijdelijke duur en dan merk je dat het je op een gegeven
moment helemaal niet meer gelukkig maakt. Als jij geluk niet
in jezelf ervaart dan zal uiteindelijk al het andere je ook niet
gelukkig maken.

Wanneer je goed in je vel zit is het makkelijker om iets te
noemen waar je dankbaar voor bent.
Maar wist je dat wanneer je dankbaar bent en je voelt je even
niet zo fijn, dan kan een moment van dankbaarheid een shift
maken in je gevoel.

Je kent vast dat gevoel van dankbaarheid wanneer je een
cadeau van iemand krijgt of je hebt jezelf iets nieuws
gekocht. Instant voel je je gelukkig (als het een leuk cadeau is
tenminste). De ene keer misschien wat meer dan de andere,
maar het zorgt toch vaak voor een prettig gevoel.

Door wat vaker stil te staan bij de dingen waar je dankbaar
voor bent kun je steeds weer even zo’n momentje van geluk
ervaren.
Dankbaar zijn hoeft niet altijd voor grote, dure spullen of
speciale momenten te zijn. Je kunt dankbaar zijn voor het
eten wat je vanavond eet, het bed waar je in slaapt, je lijf, je
gezondheid, je huisdier, die leuke podcast of dit mailtje.
Zomaar een paar voorbeelden.



Ik nodig je uit om vandaag 3 dingen op te schrijven waar je
vandaag dankbaar voor bent. Dit kun je bijvoorbeeld voor
het slapen gaan doen. En ik adviseer je ook om ze echt op
te schrijven. Schrijf je het op, dan kom je meestal ook
makkelijker bij het gevoel wat je erbij hebt.

 
 
 



Tip 3: Dankbaarheid (deel 2)

Ook vandaag nodig ik je weer uit om 3 dingen op te schrijven
waar je dankbaar voor bent. Alleen schrijf je vandaag ook je
‘waarom’ op.

Ik ben dankbaar voor… , omdat…

Door nu ook op te schrijven waar je dankbaar voor bent kun
je nog beter bij het gevoel van dankbaarheid komen. Je weet
wat voor jou belangrijk is en dat geeft een gevoel van geluk.
Ervaar ook maar eens wat dit dan met je doet. Ga in gedacht
helemaal terug naar dit moment van dankbaarheid.

Hoe voel je je?
Waar word je er blij van?
Geeft het rust?
Geeft het je warmte?
Geeft het je veiligheid?

Blijf dan even bij deze gedachte. Best fijn toch? Om weer
even terug in dat moment te zijn.
Merk ook op dat, door je gedachten ergens anders op te
focussen je je ineens anders kan gaan voelen. En dat in een
paar minuten door alleen stil te staan bij datgene waar je
dankbaar voor bent.

Voor welke 3 dingen ben je vandaag dankbaar?



Tip 4. Doe iets waar je als kind heel blij van werd.

In het huis waar wij vroeger woonden was vlak achter ons
een groot grasveld. Ik kan me herinneren dat ik daar vroeger
vaak te vinden was. Met buurtkindjes of alleen. Een van de
dingen wat ik in de zomer altijd deed was bloemetjes
plukken. Van die kleine madeliefjes die dan in het gras
groeiden. Ik maakte samen met andere wilde bloemetje mini
boeketjes.

Van die madeliefjes maakte ik ook kettingen en armbanden.
Dan drukte ik met mijn nagel een kleine opening in het
steeltjes en daar stak ik een ander bloemetje doorheen. Dan
kreeg ik een lange slinger en ging ik net zolang door tot ik er
een ketting van kon maken.

Soms kom ik nog wel eens zo’n grasveld met die kleine
bloemetjes tegen. Dan denk ik terug aan die tijd en voel ik me
weer als een kind. Een kind die zich verwonderd, ontdekt,
onbevangen en spontaan is.

Op het moment dat je weer even kind bent dan kun je jezelf
zijn. Dan kom je weer dichter bij wie je werkelijk in essentie
bent. Bedenk maar eens dat een kind handelt vanuit gevoel,
vanuit intuïtie. Het is nog puur en denkt niet na over de
gevolgen. Het leeft in dat ene moment.



Ik nodig je uit om terug te gaan in je herinneringen. Bedenk
eens waar jij blij van werd toen je nog een klein kind was. En
als je zo’n herinnering hebt, ga het dan ook doen!

Dit kan van alles zijn: kijken naar de wolken, knutselen, met
playmobile spelen, koekjes bakken en van het deeg snoepen,
een hut bouwen, met je blote voeten door het gras lopen. Ik
weet zeker dat je wel iets kunt bedenken.
 En die stemmen in je hoofd die nu dingen zeggen zoals: Daar
heb je geen tijd voor. Ik ben toch geen kind meer. Wat zal
een ander daarvan vinden? Laat die gedachtes maar even
lekker los. 

Probeer terwijl je bezig bent je te herinneren hoe het toen
was en hoe je je voelde.

Heb jezelf kinderen of zijn er kinderen in je omgeving, laat ze
lekker meespelen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!



Tip 5: Adem in, adem uit.

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Ademen. Sta jij er wel eens bij
stil? Adem je wel eens heel bewust? Op het moment dat je
alleen op je ademhaling let, dan kom je in het moment. Dan
schakel je je gedachten even uit en ben je in het hier en nu.
Het kan daardoor een handige tool zijn om tot rust te
komen.

Probeer het maar eens met deze oefening:

Ga zitten en sluit je ogen. Adem in via je neus, in 4 tellen. Op
tel 5 hou je je adem vast. En adem dan rustig 4 tellen via je
mond weer uit. Soms is het makkelijker om je hand op je buik
te leggen en daar naartoe te ademen. Herhaal dit een aantal
keren.

Hoe vaker je deze oefening doet, hoe makkelijker je in het
moment komt. Zelf gebruik ik hem regelmatig als ik uit balans
ben, overprikkelt, nerveus, overweldigd etc. Ik word er gelijk
rustig.
Je kunt de oefening altijd en overal doen. Handig toch?!



Tip 6: Zeg vandaag eens nee.

Soms kom je in situaties terecht dat je ‘ja’ hebt gezegd
voordat je er erg in hebt. Even later denk je, waarom heb ik
toegezegd? Want je hebt er helemaal geen zin.

Of er zijn van die momenten dat je denkt dat je helemaal
geen ‘nee’ kunt zeggen. Want er wordt van je verwacht dat je
komt of dat je dat ene ding afmaakt.

En eigenlijk past dit ook helemaal niet in je planning, want je
hebt het al reuze druk. Daar gaat je enige rustige avond deze
week.

Hoe het ook gegaan is, de situaties hebben allemaal wat
gemeen. In alle gevallen heb je er eigenlijk helemaal geen zin
in. En hoe dichterbij de geplande datum komt, hoe groter het
gevoel wordt dat je dit niet wilt doen en hoe chagrijniger je
wordt. Je krijgt er zelfs buikpijn van.

Jaren geleden was ik dit. Ik zei altijd ‘ja’ tegen iedereen. Het
kwam niet in me op om ‘nee’ te zeggen. Enkele
belemmerende overtuigingen die ik toen had:

– Wat zouden ze dan wel niet van me vinden?
– Dat doe je toch niet?! Straks vinden ze me niet meer aardig.
– Dan ben ik straks de enige die niet mee gaat en hoor ik er
niet meer bij.



– Moet ik nu weer een smoes verzinnen, straks valt het op dat ik
liever niet heen ga.
– Ja maar het is familie/werk, dus ik moet wel.
– Ik doe het maar, dan hoor ik er tenminste bij.

Tot ik een burn-out kreeg, toen moest ik wel ‘nee’ zeggen.

In die tijd heb ik geleerd dat het helemaal niet erg is om ‘nee’ te
zeggen. Want de enige die er last van had dat was ik zelf. En die
overtuigingen die ik had? Die zaten allemaal in mijn hoofd. De
meeste mensen waren er oké mee als ik ‘nee’ zei.

Dus ik nodig je uit om eens goed in je agenda te kijken en zeg
gewoon eens ‘nee’ tegen iets waar je eigenlijk geen zin in hebt. Je
zult merken dat het spannend is, maar dat het oplucht als je het
gedaan hebt.

Of misschien vind je er helemaal niks spannends aan, dat kan ook.
Zeg dan ook gewoon 'nee' tegen iets wat je minder leuk vind. Dat
geeft weer ruimte voor iets anders of gewoon even niksen.



Tip 7: Maak een wandeling.

Van wandelen kun je weer opladen als je weinig energie hebt
en ontladen als je overprikkeld voelt.
Je kunt heerlijk naar de bossen gaan, het strand of gewoon in
je buurt een blokje om. De frisse lucht doet wonderen.

Door naar buiten te gaan kom je ook weer dichter bij de
natuur. Kom je dichter bij de natuur dan kom je weer dicht
bij jezelf.

Misschien wandel je al dagelijks, dan is tip 7 voor jou een
makkie en weet je wat het je brengt.

Ben je niet zo’n wandelaar? Dan nodig ik je vandaag uit om
de deur uit te gaan. Kies een mooie locatie of als dat te veel
tijd kost, ga dan een blokje om. Ik weet zeker dat het je goed
zal doen!



Tip 8: Bedenk iets waar je trots op bent. 

Als je nu een terug kijkt op je leven. Wat zijn dan de dingen
waar je trots op bent? Dat je tegen jezelf kan zeggen, dat heb
ik toch maar mooi even gedaan!

Voor vandaag heb ik een kleine opdracht voor je. 

Kies 1 moment uit waar je trots op bent. Adem een keer in
en uit. Als je het prettig vindt kun je je ogen sluiten. En als je
het lastig vind om je ogen te sluiten en de vragen bij langs te
gaan, dan geeft dat niets. 
Ga in gedachten weer even helemaal terug naar dat
moment. Stel jezelf de volgende vragen (de vragen kunnen
helpen om je herinnering weer helder te krijgen): 

– Waar was je?
– Wie waren er allemaal bij?
– Wat doe je?
– Hoe voelde je je?
– Wat valt je nog meer op?
– Waar ben je trots op?

En als je dan in gedachten bij deze situatie bent, blijf dan nog
even rustig van dit moment genieten. Net zo lang als goed
voelt voor jou. En zeg op het einde tegen jezelf: Ik ben trots
op je! 



Tip 9: Draai je favoriete muziek.

Dit is een makkie hè? Maar je bent er nog niet...

Ik nodig je uit om je playlist erbij te pakken en je favoriete nummer
te draaien. Dans en zing mee alsof niemand in de ruimte is. Luister
naar het ritme van de muziek en beweeg. Zingen mag ook.
Loepzuiver of zo vals als een kraai, dat maakt allemaal niet uit. Het
gaat nu even niet om goed of mooi. Waar het om gaat is om even
te genieten en weer in je lichaam te komen.

Want als je weer in je lichaam komt, dan kom je weer bij jezelf en je
gevoel. Uit je hoofd en weer in je lichaam.

And remember: Er is niemand in de ruimte, dus gooi die heupen
los!

Een extra tip:
Dit is een fijne oefening om tussen het werken door te doen of als
je je concentratie even kwijt bent. Het helpt je ook om te aarden,
zodat je weer met beide benen op de grond staat. Als je niet
geaard bent dan ben je vaak overal met je gedachten. Aarden
brengt je weer in het hier en nu.

Enjoy!



Tip 10: bedenk een affirmatie.

Een affirmatie is een positieve boodschap naar jezelf. 

Misschien herken deze boodschappen naar jezelf? 

– Ik ben niet mooi
– Ik kan het niet
– Ik ben dik
– Ik ben dun
– Ik ben stom
– Ik ben niet goed genoeg

Dit zijn allemaal gedachten. En deze negatieve gedachten
veroorzaken ook negatieve gevoelens, toch? 

Dus als je het omdraait en het lukt je om positieve gedachten te
denken dan krijg je ook positieve gevoelens. 
Ik hoor je denken, maar dat is wel erg makkelijk gezegd. Ja dat
klopt, die verandering is er ook niet van de een op andere dag.
Maar je kunt het wel trainen. Net zo als je onbewust jezelf hebt
getraind om al die negatieve gedachten steeds te herhalen, kun je
dat ook met affirmaties trainen. 

Bedenk daarom voor jezelf een affirmatie. Ik zal je enkele
voorbeelden geven. Maar maak er vooral een die voor jou past. 

– Ik ben goed genoeg
– Ik heb plezier
– Ik ben blij met mijn lichaam
– Ik ervaar plezier en voldoening uit…
– Ik leef in overvloed



– Ik accepteer mezelf zoals ik ben
– Ik ben goed, uniek en bijzonder
– Ik sta in mijn kracht
– Ik ben trots op wie ik ben

Vind je het nog lastig om er zelf een te bedenken. Je hebt op
pinterest of via google vaak ook mooie affirmaties. Daar zit vast
een tussen die je aanspreekt. 

Om echt effect te merken is herhaling nodig. Zeg de affirmatie elke
dag hard op of in gedachten tegen jezelf. Het liefst vaker op een
dag. 

Je kunt het ook op een post-it schrijven en deze op een plek
hangen waar je hem elke dag ziet. En elke keer dat je hem ziet zeg
je dit tegen jezelf. 



Nawoord.

Dit waren ze dan. Mijn 10 tips om dichter bij jezelf en
daardoor dichter bij je gevoel te komen. 

Ik ben erg benieuwd wat je ervan vond. Zijn er misschien tips
die vaker gaat gebruiken in je dagelijks leven gebruiken?

Zelf vind ik praktische tips altijd erg fijn. Het mag niet te
ingewikkeld zijn en niet te veel tijd kosten. En het liefst gelijk
toepasbaar als ik denk dat ik het nodig heb. 

Mijn persoonlijke ervaring is dat het nog fijner is om op een
dieper niveau dichter bij mezelf te blijven. 
Wanneer je jezelf steeds beter leert kennen en ernaar gaat
handelen dan merk je dat het je makkelijker afgaat. Je leert
naar je intuïtie luisteren en je bent minder snel van de kaart
gebracht. Je laat je leven niet leiden door wat anderen
vinden, maar wat jij belangrijk vindt.  Daardoor komt er meer
balans in je leven. 

Heb je de smaak te pakken en wil je hier meer over weten,
dan kan ik je daarbij ondersteunen en kijken we samen naar
wat jij nodig hebt om weer in balans te komen. Hoe jij vanuit
je eigen kracht weer je eigen keuzes kunt maken. Hoe je
zelfverzekerd wordt en vanuit je authentieke zelf kunt gaan
leven. 

Liefs Kristel


