
 

 

Tips om gelukkig te blijven en Trucs om je 
geluk te fine-tunen. 
 
 
 
 
 
Voorwoord 
 
 
Balans houden in je geluks-huishouding is een ware skill.  
Het leven kan soms onvoorspelbaar en grillig zijn. 
Juist op die moeilijk momenten wordt jouw skill om te blijven stralen extra 
beproefd. 
Juist dan komt het er op aan dat je al jouw kennis over gelukkig voelen en blijven 
inzet. 
Kennis is macht.  
Macht om boven tegenslag te staan en gelukkig te blijven, ook onder zwaar weer. 
Die ongelukkige momenten zijn veel meer een uitdaging om daaronder gelukkig 
te blijven. Zij vormen een test-case m.b.t. hoe sterk jouw geluksgevoel werkelijk 
is. En hoe goed jij bent in het behouden van je geluksgevoel. 
 
In dit kleine, maar krachtige E-boekje vind je tips om in balans te blijven als het 
tegenzit. 
 
“Gelukkig” zijn er ook die perioden van moeiteloos geluk, dagen van eindeloos 
mooi weer en  
Onuitputtelijke meevallers, vlinders, innerlijk geluk, een gevoel van pure vrede. 
Die gelukkige momenten spreken voor zich, ze maken je als vanzelf gelukkig.  
Het lijkt of je er niets voor hoeft te doen.  
Juist op die momenten is het een slim idee om je geluksgevoel te fine tunen. 
Dat is het moment om je band met vreugde te versterken voor de toekomst. 
 
In dit kleine, maar krachtige E-boekje vind je trucs om fine te tunen als je je 
gelukkig voelt. 
 
 
Geef jouw geluksbeleving voordat je verder gaat een cijfer tussen de 1 en de 
10................................... 
 
Veel plezier met het E-boekje Tips om gelukkig te blijven en Trucs om je geluk te 



 

 

fine-tunen. 
 
 
 
 
 
 
 
Omgaan met tegenslag 
 

 
 
Hoewel in ieder mensenleven tegenslagen zitten, is de één daar meer van uit het 
veld geslagen dan de ander.  
Zo kan de ene persoon helemaal in de put zitten van een kleine tegenslag, terwijl 
de ander vrolijk blijft na een grote tegenslag. 
 
Dit leidt tot de volgende conclusie: 
Wat er in jouw leven tegen zit, heb je lang niet altijd in de hand. 
Hoe je met die tegenslagen om gaat heb je wel in de hand. 
 
Een groot deel van het leven is onvoorspelbaar. 
In ieder leven komt geluk aan je voorbij. Het is een grootse kunst om die 
momenten te herkennen ,te omarmen, en vooral diep te wortelen. 
 



 

 

Er komen ook regelmatig minder gelukkige momenten voor in ieder leven.  
Het is een nog veel grotere kunst om juist dan rustig en gelukkig te blijven. 
Die ongelukkige momenten zijn veel meer een uitdaging om daaronder gelukkig 
te blijven. Zij vormen een test-case m.b.t. hoe sterk jouw geluksgevoel werkelijk 
is. En hoe goed jij bent in het behouden van je geluksgevoel. 
Wie goed met tegenslagen om kan gaan zal “gelukkiger” door het leven gaan. 
Een Essentiële gevoelstoestand, om zo licht als een veertje, door moeilijke 
situaties heen te kunnen wandelen. 
 
 
 
Tips om gelukkig te blijven 
 

 
 
 
1 
Wat er in jouw leven tegen zit, heb je lang niet altijd in de hand. 
Hoe je met die tegenslagen om gaat heb je wel in de hand. 
Daarom is het een goed idee om stil te staan hoe jij met tegenslag om gaat. 
 
2 
Als je je ongelukkig voelt, geef dat dan voor jezelf toe en accepteer dat dit op dat 
moment zo is. 
Verzet je er niet tegen. Geef, zodra dit mogelijk is, jezelf de kans om te voelen 
wat je voelt en bepaal van tevoren hoe lang je hierin meegaat.  
Zorg dat je hiervoor rust en tijd neemt. Stel een limiet aan je verdriet.  
Meestal bereikt verdriet een top, en zwakt het daarna weer af. Vooral als je je 
echt durft open te stellen voor verdriet, zul je merken dat het duidelijk een top 
heeft en vervolgens zwakker wordt. 
 
3 



 

 

Realiseer je dat “je ongelukkig voelen” plaats vindt in jouw eigen beleving en 
nergens anders. 
Jouw persoonlijke waarheden, jouw interpretatie van je verleden, jouw 
interpretatie van het heden en zelfs jouw verwachtingen van de toekomst, bepalen 
hoe je de wereld om jou heen beoordeelt.  
Jouw gedachten zijn voor een enorm deel verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. 
Het is slim om jezelf aan te leren om veel goede gedachten te denken.  
Daarnaast is het een goede zet om jezelf te betrappen op negatieve gedachten. 
Je hoeft jezelf daarvoor niet te straffen of slecht te voelen. 
Het alleen al in de gaten hebben zal vanzelf voor verbetering gaan zorgen. 
 
4 
Realiseer je ook dat “je gelukkig voelen” net zo plaats vindt in jouw eigen 
beleving.  
Door jezelf bewust in te zetten om veel goede gedachten te denken, zul je lichter 
van gedachten worden met als gevolg dat je je vaker als vanzelf gelukkig zult 
voelen. 
Hoe jij iets beleeft, bepaalt hoe jij hierop reageert. En hoe je ergens op reageert, 
kan voor een groot gedeelte bepalen hoe iets afloopt. Hoe iets ook afloopt, hoe je 
reageert op de gebeurtenissen om je heen, bepaalt meer je geluksbeleving dan 
hoeveel gelukkige omstandigheden er in jouw leven zijn.  
 
Helder blijven nadenken is de beste gemoedstoestand om de beste oplossingen te 
vinden op moeilijke vraagstukken of situaties.  
 
5 
Het lichaam reageert ook vanzelf op gevoels-situaties, zoals angstige gedachten, 
verlies, emotie, woede, ….,maar ook op het nieuws, een film, een dreigement,  
Verdriet kan soms echt fysieke pijn opleveren. Gedachten dus,… die zich 
omzetten in fysieke reacties. Sidderen van angst, ergens mee in je maag zitten, 
Pijn in je hart van verdriet, Een gevoel van leegte ervaren, je van binnen koud 
voelen, etc. 
Allemaal fysieke reacties op gedachten.  
Door je dit op zo,n moment goed te realiseren zullen je fysieke reacties zich 
langzaam weer losmaken van je gedachten. Hoe bewuster je je bent waar ze 
vandaan komen, hoe gemakkelijker en sneller ze ook weer zullen wegebben. 
Onderkennen dat deze pijn letterlijk veroorzaakt wordt door jouw gedachten, 
helpt goed om deze pijn weer los te laten. 
Je gaat je fysiek weer rustiger voelen. 
 
Oefening  
Merk op, en onderzoek wat nare gevoelens of belevingen met je lijf doen. Laat 



 

 

het gevoel even toe en zie hoe de invloed op je lijf langzaam wegsmelt. 
Denk aan Atlas die de hele wereld op zijn rug torst, dat hoef jij dus niet meer te 
doen.  
Koppel je lijf los van alle gebeurtenissen in de hele wereld. Haal diep adem en 
laat alles los met een diepe zucht. Rek je lekker uit als een kat. Voel je lijf weer 
krachtig en rustig worden. 
 
Je kunt deze oefening overal en op ieder moment toepassen. Je kunt ook bewust 
oefenen door bijvoorbeeld naar het nieuws te kijken en bewust te voelen wat het 
nieuws met jouw lijf doet. 
 
 

 
Atlas  (Boris vallejo) 
 
 
6 
Realiseer je dat een periode van problemen en toestanden niets meer is dan “een 
periode van problemen en toestanden” Een op zichzelf staand iets, Een 
natuurlijke cyclus, eb en vloed, het weer… 
Jij bent niet het probleem, je constateert slechts een probleem. 
Het probleem begint pas werkelijk, als je het tot jouw probleem benoemt. 
Bedenk goed of dit probleem wel echt jouw probleem is. Veel problemen worden 
vaak onterecht gecreëerd of geadopteerd. 
De keus is aan jou hoe je er op reageert! En vooral :  
wat je ermee doet.  
Onderzoek of het wel werkelijk nodig is dat je reageert of ingrijpt. Misschien 



 

 

hoef je helemaal niets te doen…Is het zelfs beter om dingen te laten. 
Zie in dat problemen en toestanden deel uit maken van het leven en de wetten van 
de natuur, net zoals eb en vloed, dag en nacht, geluk en pech. Je hebt het lang niet 
altijd voor het zeggen. Je hebt er lang niet altijd schuld aan. 
Tegenslag maakt nu eenmaal deel uit van het leven. Geen reden om je goede 
humeur af te laten pakken. Vind berusting in de dingen die je niet kunt 
veranderen. 
 
7 
Kijk vervolgens met een frisse blik naar het probleem, alsof het een probleem van 
je goede vriend of vriendin is waar je erg om geeft. 
Probeer een goede oplossing te bedenken, die jij jouw goede vriend of vriendin 
zou toewensen. 
 
8 
Probeer onoplosbare situaties niet op te lossen,  
Hoeveel energie je er ook in stopt, je kunt sommige dingen in het leven niet, of 
nauwelijks beïnvloeden en je hoeft niet ieder probleem in de wereld op te lossen. 
Soms komen oplossingen vanzelf. 
Energie stoppen in onoplosbare dingen is verlies van je kostbare energie. Energie 
die je beter voor oplosbare dingen kunt gebruiken. 
Accepteer dat je sommige situaties niet op kunt lossen en laat ze los.  
Zeg tegen jezelf: dit probleem ligt boven mijn macht, ik laat mij er niet door 
opslokken en laat het los, om mijn energie vervolgens te richten op de problemen 
die ik wél gemakkelijk kan oplossen. 
 
9 
Houd je daarentegen bezig met situaties die je wél kunt oplossen. Dit zal je 
nieuwe energie geven in plaats van energie opslokken. 
Door je te focussen op wat wél gaat, zul je minder ontdaan zijn van wat niet gaat.  
Bovendien geven de dingen die wel lukken, je weer energie terug. 
Ga desnoods lekker je huis opruimen of doe een afwasje. Dingen die op orde 
komen in je omgeving geven rust. 
 
10 
Realiseer je dat ongelukkige gevoelens plaats vinden in jouw eigen beleving en 
besef dat je dit gevoel kunt versterken of verminderen. Hoeveel aandacht wil je 
aan dit probleem spenderen. Hoeveel aandacht is dit probleem jou waard? 
Hoeveel energie houd je over om in de dingen te steken die je gelukkig maken? 
 
11 
Vraag je af of hetgeen je ongelukkig of boos heeft gemaakt werkelijk jouw 



 

 

kostbare tijd waard is. Zo ja: hoeveel tijd? 
 
12 
Geef jouw ongelukkige situatie een cijfer tussen 1 en 10 en koppel daaraan vast 
hoe lang je je bezig wilt houden met deze situatie. 
 
 
13 
Vraag anderen niet om jouw probleem op te lossen en je zodoende weer gelukkig 
te maken. Vraag liever om een knuffel of een opbeurend woord. Of een leuk uitje. 
 
14 
Ruim je huis op, regel je rekeningen, of schrijf ze een vrolijke brief die je nog 
even uitstel kan geven in krappe tijden. 
 
 
 
 
 
Extra tips voor de echte Taaie chagrijnen 
 
1 
Self fullfilling Prophesy bestaat !!! 
Denken dat alles wel helemaal fout zal aflopen, biedt energie aan potentiële 
dingen die fout zouden kunnen lopen.  
Je trekt het eigen zwart geschetste scenario aan. Je energie slokt er in op, je raakt 
er in verstrikt. Het zwarte scenario voedt zich met jouw energie, het groeit… 
        
Alles om je heen wat door mensen is gemaakt, van luciferdoosjes tot raketten 
naar Mars en nog veel verder, is ooit begonnen bij een gedachte. 
Is dat geen uiterst krachtige aanwijzing van hoeveel kracht er in gedachte kan 
zitten?   
 
Een heel simpel voorbeeld, Jij hebt trek in een lekker kopje thee, enkele minuten 
later heb je een heerlijk warm kopje thee in je handen. Je gedachte is 
gematerialiseerd. Letterlijk. 
Dingen die in onze gedachten ontstaan nemen werkelijk vorm aan in deze wereld. 
Zo ook met zwarte scenario’s. 
 
Een ander voorbeeld: 
Stel dat jij een avondje of een dagje uitgaat met in je gedachten dat iedereen die 
jij tegen komt jou lelijk, niet leuk, en een beetje vreemd zal vinden.  



 

 

Grote kans dat jij mensen die jou iets te lang bekijken zult wantrouwen en 
vermijden. Grote kans dat jouw gedachten een enorme bijdrage leveren aan je 
slechte eigenbeeld. Grote kans dat je mensen zult aantrekken die jou niet zo leuk 
vinden. Grote kans dat mensen die jou leuk vinden twijfelen om je te benaderen. 
Eenzaam en uitgeput kom je thuis. Buiten begint het te regenen. Bah, nu regent 
het ook al weer. 
Mopperend val je in slaap. 
 
 
 
Stel dat je een avondje, of een dagje uitgaat met in je gedachten dat velen die jou 
tegen komen, jou leuk, aantrekkelijk en interessant zullen vinden.  
Grote kans dat mensen zich aangetrokken voelen door alleen al je zelfverzekerde 
houding, je tevreden en ontspannen blik, je glimmende ogen. 
Grote kans dat jouw ontspannen welgemeende vriendelijk glimlach al genoeg kan 
zijn om mensen een vriendelijk woord te ontlokken. Je zult tevreden en gelukkig 
thuiskomen. 
Misschien dans je nog heel even een rondje om de tafel. Je hebt nu al weer zin in 
morgen. 
Buiten begint het zachtjes te regenen. De druppeltjes tikken gezellig tegen het 
raam. Hmmmm wat is het tocht heerlijk om warm en droog in je mandje te liggen 
terwijl buiten de plantjes water krijgen en alles weer schoon en fris gedoucht 
wordt… 
Voldaan val je in slaap. 
 
Ben je een hardnekkige doemdenker? Ga iets aan sport doen, al zijn het maar  
lichte oefeningen. Je lijf maakt hierdoor endorfine aan, waardoor je vanzelf alles 
luchtiger gaat inzien. Zoek een sport die bij jou past en die je zonder dwangmatig 
gevoel kunt volhouden. Het moet echt een sport zijn die je vanzelf leuk vindt, en 
die goed bij je past. Een sport die je jaren leuk zult blijven vinden. Maak er geen 
competitie van. Het is alleen voor jezelf. 
 
 
 
 
 
Die gelukkige momenten spreken voor zich, ze maken je 
vanzelf gelukkig. Je kunt op deze momenten je geluksgevoel 
versterken door te fine-tunen. (Fijn-afstellen) 
 
Tot slot daarom nog enkele tips om het uiterste te halen uit jouw 



 

 

gelukkige momenten en zodoende je geluksgevoel te fine tunen.  
 
 
Trucs om je geluk fine te tunen 
 
Realiseer je dat jouw geluksgevoel plaats vindt in jouw eigen beleving en nergens 
anders. Door je hiervan altijd bewust te zijn, kun je je geluksbeleving versterken. 
Je ongelukbeleving kun je heropvoeden door er minder in mee te gaan. 
 
2 
Schrijf op waarom jij je op dit moment gelukkig voelt. Dat mogen gerust 
meerdere redenen zijn. 
 
3 
Maak een lijst van dingen die je gelukkig maken en vul deze lijst regelmatig aan. 
Zoek uit hoe je deze dingen vaker tegen het lijf loopt. 
Lees deze lijst als dingen weer wat tegen zitten. Je kunt er dan gemakkelijk een 
paar uitzoeken als tegenwicht. 
 
4 
Maak een lijst van mensen die jou gelukkig maken en stuur ze een leuke e-mail of 
geef ze een belletje. Deel je gelukkige bui. 
 
5 
Doe dagelijks drie dingen die je gelukkig maken. Kijk op je lijst! 
 
6 
Vermijd zeurderige mensen die jou uit je geluksgevoel kunnen halen. 
Je kunt gerust mensen met een probleem helpen, maar mensen die zeuren willen 
liever zeuren dan oplossingen horen. Bedenk goed hoeveel energie je in 
zeurpieten wilt steken. 
 
7 
Besef dat jij het bent die dit geluksgevoel genereert. Betrap jezelf in positieve zin 
op veel goede gedachten. Zij zijn goede brandstof voor geluksbeleving 
 
8 
Besef dat geluk niet eeuwig duurt en geniet intens van ieder goed moment. 
 
9 
Verheug je op alle nieuwe momenten van geluk die je in je leven nog zult ervaren. 



 

 

 
 
10 
Maak een ander gelukkig door bv een compliment te geven 
 
11 
Deel je geluk met anderen 
 
12 
Ruim blokkades op die je in ongelukkige momenten in de weg kunnen zitten. 
Doe de dingen die je voor je uitschoof omdat je er tegenop zag nu, nu je  
je zo sterk en gelukkig voelt. 
 
13 
Schrijf minimaal 10 dingen op waar je in het verleden vet tegenop hebt gezien, 
terwijl je daar nu om kunt schaterlachen. Bewaar deze lijst voor later in 
moeilijkere tijden. 
 
14 
Maak een lijst van dingen die je ongelukkig maken en kijk hoe je deze dingen 
kunt vermijden of vereenvoudigen. 
 
 

De laatste tip: 
 
Schrijf jouw eigen toekomstige levensverhaal zo rooskleurig en zo fantastisch 
mogelijk op. 
Schrijf over hoe jij er over bijvoorbeeld 2 jaar voor wilt staan, welke idealen je 
dan inmiddels bereikt hebt, welke dromen je dan inmiddels tot werkelijkheid hebt 
laten komen.  
Maak je eigen toekomstverhaal zo mooi, heerlijk en positief mogelijk. 
Je mag best lekker overdrijven. 
Je kunt deze lijst tussentijds best veranderen of aanvullen. Bewaar echter wel 
altijd de voorgaande versies. 
Berg de lijst op en haal hem enkele maanden later weer tevoorschijn. 
Je zult versteld staan hoeveel van deze “wensen” zijn uitgekomen. 
 
 
 

Tot slot; 
 



 

 

Geef jouw geluksbeleving opnieuw een cijfer tussen de 1 en de 10 
Weet je nog wat jouw cijfer was voordat je begon met lezen. 
Is het hoger geworden?………….. 
 
 
 
 
Het gratis E-boekje is geschreven door Alex Mooyman. 
Dit gratis E-boekje mag, door iedereen die geïnteresseerd is en er baat bij denkt 
te hebben gelezen en ook gekopieerd worden. 
Kopiëren mag alleen als het gehele E-boekje gekopieerd wordt. 
Het E-boekje is gratis en er mag dus door niemand geld voor gevraagd worden. 
Zo blijft het gratis voor iedereen. 
Als het E-boekje je bevalt, help dan mee om het te verspreiden, zodat anderen er 
ook van kunnen genieten. 
 
 
Vriendelijke groet, 
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