
H  ppiness
MAAK WERK VAN JE GELUK



Over happiness

Happiness is een soort heilige graal. Iedereen is ernaar op zoek

maar niemand weet of het echt bestaat. Iedereen heeft er een

mening over. Zo heeft ook iedereen een mening over happiness.

Voor ons is happiness iets wat uit momenten bestaat. Voor een deel

te beïnvloeden en voor een deel ook niet. 

Dit e-book is een kadootje aan jou. We delen 7 happiness

activiteiten aangevuld met praktische tips om je te helpen het aantal

happy momenten in je leven te vergroten. Sommige tips zullen eye-

openers zijn, anderen inkoppertjes. Misschien doe je sommige

dingen al en zijn ze voor jou vanzelfsprekend. Super, dan ben je al

een heel eind op weg. Andere tips kun je gaan uitproberen. 

Kijk gewoon wat voor jou werkt. Geef niet te

snel op want de tips die we je geven gaan

over gedrag. En gedrag verander je niet

zomaar. Dus ga ervoor en hou vol!



Genieten

Happiness

comes in

waves

Happiness activiteit 1

Tip 1: geniet met al je zintuigen. Sluit je ogen als je naar
muziek luistert, gebruik oordopjes in een kunstgalerie, maak
die strandwandeling op blote voeten.

Tip 2: Haal positieve herinneringen op met vrienden/familie.
Verhalen, muziek, eten, foto's. Koester mooie momenten. 

Tip 3: Geniet van kleine, simpele dingen. Het moment voor
jezelf 's ochtends onder de douche, een knuffel van kind of
hond, het voldane gevoel na een heerlijke maaltijd. 



Dankbaarheid 

Happiness activiteit 2

Tip 1: Houd een dagboek bij om vast te leggen waar je dankbaar voor
bent (hier zijn ook apps voor). Maak dit wel specifiek. Dus niet iedere dag
'mijn gezondheid' of 'mijn kinderen' maar specifiek voor die dag 'goed
gesprek' of 'hard gelachen'. 

Tip 2: Uit je dankbaarheid naar anderen. Dit heeft het meeste impact
wanneer je ook de reactie van de ander ziet. Live heeft dus de voorkeur.  

Tip 3: Heb oog voor schoonheid om je heen. Maak bijvoorbeeld in de
vroege ochtend een wandeling en sta even stil bij wat je om je heen
ziet. Stilte, veranderend licht, natuur. Voel de dankbaarheid. 



De 4 Mythes  
Nee, er is niets mis

met je als je niet

de hele dag

gelukkig bent... 

Gelukkig zijn is de normale toestand voor alle mensen.

Als je niet gelukkig bent, is er iets mis met je.

Voor een beter leven moeten we af van negatieve gevoelens. 

Je zou in staat moeten zijn om te controleren wat je denkt en voelt. 

In onze samenleving zijn een aantal lastige overtuigingen en denkbeelden
over geluk. Hieronder de 4 meest hardnekkige. 

1.

2.

3.

4.

Bron: The Happiness Trap - Russ Harris



Vriendelijkheid 

Happiness activiteit 3

Tip 1: Smile! Een glimlach, knikje of even gedag zeggen. Ook naar
iemand die je niet kent. Het resultaat zie je direct, want de ander
kopieert waarschijnlijk jouw gedrag. 

Tip 2: Help mensen in nood zoals daklozen. Dat kan ook zonder
geld. Koop iets te eten voor ze of bijvoorbeeld een warme sjaal.
Zelfs simpelweg gedag zeggen maakt al een positief verschil. 

Tip 3: De keuze is eindeloos om vriendelijk te zijn. Doe
boodschappen voor je bejaarde buurman, luister naar de
problemen van een vriend, laat de hond uit van je buurvrouw die
ziek thuis zit, stuur een bloemetje naar je ouders enz.



Stop vergelijken 

Happiness activiteit 4

Tip 1: Theodore Roosevelt zei het al: "Comparison is
the thief of joy.” Je wordt er ongelukkig van. Wees er
alert op als je jezelf betrapt op het vergelijken met
een ander en stop ermee. Dit gaat op voor zowel de
vergelijking naar boven (hij/zij is meer dan ik) als
naar beneden (hij/zij is minder dan ik).

Tip 2: Focus op je talenten. Datgene wat je goed kunt
en waar je trots op bent. Ontsluit je eigen potentieel
en wordt de beste versie van jezelf. Daarmee verliest
vergelijking zijn grip op je, want als je blij bent met
jezelf is vergelijken met anderen nergens voor nodig.



Sociale connecties 

Happiness activiteit 5

Tip 1: Steun de mensen waar je om geeft niet alleen bij
tegenslag en slecht nieuws, maar vooral ook bij goed
nieuws. Deel de blijdschap en vier successen met elkaar. 

Tip 2: Investeer veel tijd en aandacht in familie, vrienden en
je relatie. Pak eens de telefoon en bel iemand of spreek af.
Mensen met sterke relaties en sociale banden zijn vaak
gelukkiger en beter in staat nieuwe positieve relaties aan te
gaan. 

Tip 3: Geef knuffels. Van knuffels word je gelukkiger. Het
vermindert stress, geeft een gevoel van nabijheid en schijnt
zelfs pijn te verminderen. 



Werk aan je doelen

Happiness activiteit 6

Mensen die naar iets streven wat persoonlijk belangrijk voor
ze is, zijn veel gelukkiger dan mensen die geen heldere
doelen of ambities hebben. Wat voor soort doelen na te
streven?

Authentieke doelen. Doelen die echt van jou zijn. Niet
bedoeld om ouders, partner of buren blij te maken. 

Intrinsieke doelen. Doelen die je nastreeft omdat ze zinvol
voor je zijn, waardoor jij als persoon kunt groeien.

Doelen om iets te verkrijgen, niet om iets te vermijden. Zo
hou je het doel positief. 



Zorg voor jezelf

Happiness activiteit 7

Tip 1: Maak tijd voor meditatie of mindfulness. Bouw het
langzaam op maar oefen wel. Al is het maar een paar
minuten per dag. 

Tip 2: Zoek een vorm van beweging waar je blij van wordt.
Dat kan sporten zijn, maar ook dansen of wandelen. Voor
sommige mensen zelfs schoonmaken... 

Tip 3: Fake it until you make it... Doe net alsof je gelukkig
bent. Dit noemen ze Facial Feedback. Als je lacht voelt je je
wat blijer. Probeer het maar eens.



Gelukkige mensen zijn:
 

socialer
energieker

zelfverzekerder
veerkrachtiger
productiever

creatiever
succesvoller

aantrekkelijker
gezonder
flexibeler 

Maak werk

van je

geluk! 



Over ons
Dank je wel voor het lezen van dit e-book over happiness. 

Wie zijn wij? Potentiality bestaat uit een verzameling van
creatieve, eigenwijze en enthousiaste trainers en coaches.
Allemaal anders en met een gedeelde liefde voor fun, leren,
oprechte aandacht en kwaliteit. We zijn vrij en uitgesproken.
We maken onze eigen keuzes, los van conventies. Doen de
dingen anders.

We maken er een punt van om onze stoutste dromen waar te maken. Iedereen wordt uitgedaagd om datgene te doen of
te maken waar zijn of haar hart sneller van gaat kloppen. Met als resultaat fantastische programma's waar we trots op zijn.
Ons doel is jou te helpen om je potentieel waar te maken en zo het maximale uit het leven te halen. Dit doen we met
uitdagende trainingen, verrassende workshop en impactvolle trajecten. Geen saaie boel, maar ervaren, beleven en voelen.
En het daarna concreet maken zodat jij er werkelijk iets aan hebt. 

Wil je meer weten? Bezoek onze website www.potentiality.nl

Petra, Sebastiaan, Pam, Marilou en Jasper


