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Loslaten voor meer geluk

http://www.youtube.com/watch?v=3dREaE69_pg


Ben jij gelukkig?
Wat is geluk eigenlijk? En ben jij gelukkig? Hoe weet je nu eigenlijk of je gelukkig 
bent of niet? Over het algemeen voel je wel of je een goede of minder goede dag 
of periode hebt, maar hoe meet je eigenlijk nu of je gelukkig bent en hoe gelukkig 
je bent? 

In dit werkboek bedoel ik met geluk, het gevoel van tevredenheid en plezier wat je 
in je leven voelt en ervaart, en waar je zelf dus ook voor een deel invloed op hebt. 
Ik heb het in dit boek dus niet over zaken vanuit de buitenwereld waar we geen 
invloed op hebben. Helaas krijgen we hier allemaal mee te maken. Nee ik bedoel 
met geluk in dit werkboek, het gevoel waar je zelf invloed op hebt. 



Via een gelukstest kun je meten en vaststellen wat je 
‘geluksniveau’ is op dit moment en dus ook op welke 
gebieden we samen met elkaar verbetering in kunnen 
aanbrengen. Deze test kun je zo vaak doen als je wil, 
je zult zien dat je vooruitgang boekt. 

Door deze oefening zul je zien wat jouw huidige 
geluksniveau is, en op welke gebieden je nog aan 
jezelf en aan je energieniveau kunt werken. 



Meditatie
Ik heb speciaal voor jou diverse meditaties online geplaatst, en zal wekelijks 
nieuwe meditaties toevoegen. Dit omdat ik van mening ben dat mediteren enorm 
bijdraagt in ons geluksniveau. Het geeft ons rust, we leren onszelf beter kennen, 
het geeft energie (daar willen we uiteindelijk naartoe), we raken minder snel 
overprikkeld en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik zal niet van je vragen om als 
een echte boeddha uren in lotushouding te gaan mediteren. Zelfs 5 minuten voor 
jezelf per dag maken al een enorm verschil. We beginnen dus klein, en jij mag zelf 
bepalen of je groter wil of juist klein wil blijven. Jouw leven, jouw geluk, jouw 
energie. Alleen jij kunt bepalen wat voor jou werkt. 

Op de meditatie pagina kun je de meditatie uitkiezen die jou op dit moment fijn 
lijkt. 



Onder Printables vind je de diverse invulopdrachten van de werkboeken. Je kunt 
ze voor jezelf uitprinten, of het zelf opschrijven in een schrift. 

Wanneer je klaar bent pak je een pen en het werkblad op de volgende pagina bij 
de hand, en teken je op het blad hoe jij je voelt. 

(Wanneer je groter wil tekenen, kleuren of schilderen kan dit uiteraard ook, alles 
kan en mag).



Nogmaals Webinar Mediteren, 3 tips

http://www.youtube.com/watch?v=44JEM0Af5Wc


Jouw meditatie
Voordat je op de volgende pagina de gelukstest in gaat vullen, vraag ik je eerst de 
5 minuten stilte meditatie te doen. Voel goed hoe jij je voelt tijdens de meditatie, 
zodat je dit ook duidelijk kunt invullen. 

http://www.youtube.com/watch?v=k8MtaOml85I


Teken hier hoe jij je voelt na de meditatie (printable te vinden onder het kopje printables) 

Voel hoe gelukkig jij bent



Jouw groei
Bewaar wat je tekent en invult goed. Het is belangrijk dat je dit later terug kunt 
zien en vooral kunt vergelijken. Vaak hebben we het gevoel dat we niet of weinig 
groei doormaken. Wanneer we dit op papier kunnen zien, zien we ook echt het 
verschil. 
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