ZEVEN STAPPEN OP DE WEG VAN GELUK

ZEVEN STAPPEN OP DE WEG VAN GELUK

EVA KRUI JS

© 2019

EVA KRU I J S – B I J E VA

T ITEL

JOU W G I D S N A A R G E LU K

ONDERTI TEL

Z EV E N STA PPE N OP D E W E G VA N G E LU K

IS BN

97 8 - 9 0 - 8 2 9 2 0 1 - 0 - 9

D RUK

EER ST E D RU K, VOORJA A R 2 0 1 9

NUR

77 0 – PSYC HOLOG I E A LG E M E E N

BIS AC 1

SEL 0 1 6 0 0 0 SE L F- HE L P / PE RSON A L G R O W TH / H A P P IN E S S

BIS AC 2

P SY 0 0 0 0 0 0 PSYC HOLOGY / G E N E RA L

AUTEUR

EVA KRU I J S

VORMGEVI NG

STU D I O C RE M E RS

BOE K P RO DUCTI E

H E T B OE KE N SC HA P

ILLUSTRATI ES

STU D I O C RE M E RS

EINDREDACTI E

CARLY T I M M E RM A N , HE T N E D E RL A N D S TE K STB U R E AU

OM S LAG FOTO

MA RI E KE OD E KE RKE N

OM S LAG

STU D I O C RE M E RS

©2019. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Voor overname van de copyrights
kunt u contact opnemen met de auteur via mail@bij-eva.nl.
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De auteur stelt zich niet
aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in deze
uitgave.

Inhoudsopgave

13

Om te
beginnen

16

Aangenaam,
ik ben Eva

23
PART O NE

Jij & je lijf
VO EDI NG 29
BEWEGI NG 40
RUST & SLAAP 46

115
PART T HRE E

Jij & de ander

DE EERSTE CIRKEL – JE FAMILIESYSTEEM 117
DE TWEEDE CIRKEL – JE VRIENDSCHAPPEN 124
DE DERDE CIRKEL – JE LIEFDESRELATIES 134

18

Wat is geluk?

59
PA RT TW O

Jij & je mindset
DE DR IE H O E K VA N B E TE K E N IS 6 2
G G G G -S CH E MA 7 9
TH E W O R K 9 1
G R O W TH MIN DS E T &
F IX E D MIN DS E T 9 9
JOUW HOGERE ZELF 108

147
PA RT F O U R

Jij & je invulling
DE CA MPA N IA - B A S IS 1 5 0
IK IG A I 1 5 3
TIE N V R AG E N 1 6 3
K E R N WA A R DE N 1 6 7
DE STE R F B E DTE ST 1 7 1

197

177

PA RT S IX

PART FI VE

Jij & het leven

Jij & je bezit

VI J F FA S E S VA N R O U W V E R W E R K IN G 2 0 2
B E TE K E N IS G E V IN G 2 0 6

MI NI MALI SM E 1 8 2
OVERVLO ED 1 8 6

215

248

PART SEVEN

Jij & je hart

Wat is geluk

DE W I JSH EI D VAN JE H A RT 2 1 8
HA RTVO L NAAR JEZEL F 2 2 1
HARTVO L I N HET LEVE N 2 3 4

A L L E G E LU K IS . . . 2 4 8
CO N CLU S IE 2 5 0

252

Tips om te lezen
& luisteren

267

Literatuurlijst

254

Tips om te doen

265

Verder praten
over geluk

261
Bedankt

12

OM TE BEGINNEN

Om te
beginnen
De ware ontdekkingsreis is geen speurtocht naar nieuwe
landschappen, maar het waarnemen met nieuwe ogen.
M A RC E L PR O U ST

Mag ik je feliciteren? Wat super dat je bent begonnen in deze gids naar
geluk. Of je nu echt toe bent aan wat meer geluk in je leven, of al een heerlijk
leven leidt en graag de puntjes op de i zet: in beide gevallen heb je met dit
boek iets moois in handen.
Deze gids is het product van mijn eigen reis door het land van geluk. Door
verschillende sociale opleidingen en persoonlijke ontwikkeltrajecten te
volgen en dankzij een bovengemiddelde nieuwsgierigheid naar wat mensen
gelukkig maakt, heb ik een behoorlijke verzameling aan tips en trucs
aangelegd die bewezen tot geluk leiden. Een scheut levenservaring maakt dat
ik veel van die tips en trucs zelf in de praktijk heb toegepast, uitgeprobeerd
en getest. In mijn werk als coach en gedragswetenschapper heb ik anderen
de rest van die verzameling tips en trucs in de praktijk zien brengen. In deze
gids vind je ze allemaal.
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Persoonlijke ontwikkeling, mindfulness, yoga, meditatie, persoonlijk succes,
balans, je hart volgen, authenticiteit, positieve psychologie: de boeken,
artikelen, blogs, evenementen, podcasts en trajecten hierover schieten als
paddenstoelen uit de grond. Het onderwerp is hot en heeft al lang niet meer
het zweverige en alternatieve imago dat het ooit had. De turbulente tijd
waarin we leven, de eisen die de maatschappij aan ons lijkt te stellen en de
enorme tijdsdruk die we ervaren, zorgen ervoor dat we met meer vragen
dan ooit rondlopen. Geluk is niet meer zo vanzelfsprekend als het vroeger
was. Of misschien hechten we tegenwoordig meer waarde aan geluk, dat kan
ook. Hoe dan ook, veel mensen zijn op een zoektocht naar geluk beland.
En als geluk even ver te zoeken is, kan iedereen wel een steuntje in de rug
gebruiken. Dat hoeft echt niet altijd bij een psychiater of psycholoog op de
bank te zijn. Tegenwoordig zoeken we het liefst zelf naar oplossingen en
manieren die werken. Vanuit een positieve, praktische insteek.
Wat mij opviel op mijn ontdekkingsreis is dat je nooit klaar bent met lezen,
leren, horen, ervaren en beoefenen. Er is zo ontzettend veel informatie. Je
ziet soms door de bomen het bos niet meer. Dat is waarom ik deze Gids
naar Geluk heb geschreven. Een overzichtelijk naslagwerk waarin de vele
facetten die invloed hebben op geluk zijn samengevat in zeven onderdelen.
Lichamelijke gezondheid, mindset, relaties, zingeving, overvloed,
gebeurtenissen waar je niet voor kiest en het volgen van je hart.
Ik zou je niet aanraden alles wat je in deze gids leest in één keer toe te
passen, of om het te lezen als een lekker wegleesboek. Jouw Gids naar Geluk
is een gids die je erop na kunt slaan als je informatie zoekt. Maar ook een
gids die je de weg kan wijzen en kan ondersteunen op jouw weg, op jouw
tempo.
Jouw ontdekkingsreis kun je zien als een ontwikkeling die altijd doorgaat.
Je kunt dus gerust op je gemak steeds een aantal onderdelen uit het boek
uitproberen, zodat je dat onderdeel in je leven integreert en vanuit daar
weer verder gaat. Vraag niet teveel van jezelf. Jouw reis mag vooral heel fijn,
leuk en spannend zijn. Te krampachtig met te veel tegelijk aan de slag gaan,
brengt je waarschijnlijk allesbehalve geluk.
14

OM TE BEGINNEN

Je zult zien dat er op verschillende plekken in het boek ruimte is om
persoonlijke notities te maken. Maak hier gebruik van, zodat je nieuwe
inzichten en alles wat voor jou belangrijk is nog eens terug kan lezen. Het
maakt van jouw gids jouw persoonlijke werkboek.
Voor je van start gaat, wil ik alvast het allerbelangrijkste inzicht in mijn reis
door het land van geluk met je delen:

Het is geen zoektocht.
Zoeken impliceert dat iets er nu nog niet is. Maar geluk is er al. Overal
om ons heen en in ons. Soms hebben we alleen wat vaardigheden
nodig om geluk te kunnen voelen en ervaren, of kijken we simpelweg
de verkeerde kant op. Zoeken impliceert ook dat het klaar is als je het
gevonden hebt. Alsof geluk een eindpunt is om naar te streven. Eenmaal
gelukkig, altijd gelukkig. Maar je bent nooit klaar. Het hele leven is één
grote ontdekkingsreis, waarbij het geluk dat er altijd al is zich met je mee
ontwikkelt.
Ik wens je veel leesplezier en natuurlijk: al het geluk van de wereld.
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Wat is ?
geluk
Definitie: een beschrijving van wat iets is
VA N DA L E

Heel even heb ik gedacht dat het nodig was om te definiëren wat geluk
precies is, voordat ik de zeven onderdelen die erop van invloed zijn kon
beschrijven. Vanuit mijn wetenschappelijke achtergrond wilde ik hiermee
de best mogelijke basis voor het boek leggen. Ik bedoel: iedereen kent het
woord geluk en iedereen heeft er een bepaald beeld of gevoel bij, maar wat
nu als dit niet voor iedereen hetzelfde is? Begrijpt iedereen het boek dan wel
zoals ik het bedoel?
We moeten het toch op z’n minst eens zijn over wat ‘geluk’ precies is? Zelfs
als we wel allemaal hetzelfde beeld zouden hebben, dan weten we dat pas
écht zeker als we dat beeld in woorden kunnen vangen. Geluk definiëren
dus. Het bleek makkelijker gezegd dan gedaan.
Hoe meer ik het probeerde, hoe meer ik erachter kwam dat ik geen complete
definitie kón bedenken. Voor mij is geluk een gevoel dat onafhankelijk van
omstandigheden in mij aanwezig is en met me mee evolueert. Voor mij is
geluk iets wat zich niet onder woorden laat brengen zonder aan betekenis te
verliezen. Ik weet wat het is, als het er is.
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WAT IS GELUK?

Ik ging op zoek naar wat anderen verstaan onder geluk. Wijze filosofen,
schrijvers, spiritueel leiders en andere experts op het gebied van geluk.
Wat schetste mijn verbazing? Ook zij hebben geen eenduidige betekenis
van geluk. Ook zij benoemen verschillende sleutels tot geluk. En toen
realiseerde ik me: geluk is dus persoonlijk. Afhankelijk van tijd en plaats.
Iedereen heeft er zijn eigen gevoel bij en zijn eigen kijk op.
Gretchen Rubin (2017) schrijft hierover: “Zelfs mensen die het er niet over
eens zijn wat het betekent om ‘gelukkig’ te zijn, zijn het er wel over eens dat
de meesten ‘gelukkiger’ kunnen zijn, volgens hun eigen specifieke definitie”.
Ik nodig je uit dit boek vanuit jouw persoonlijke defintie van geluk te
bekijken. Een aantal mooie definities en inzichten over geluk deel ik met
je. Misschien heb je er iets aan als je nadenkt over de vraag: wat is geluk
eigenlijk voor mij?

Wat is op dit moment geluk voor jou?
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JIJ & JE LIJF

Jij&
je lijf
PART ONE

The first wealth is health
E M E RSO N

‘Ik zit niet zo lekker in mijn vel’. Als je het niet zelf wel eens hebt gezegd, dan
heb je het iemand in je directe omgeving wel eens horen zeggen. Misschien
zelfs wel zo vaak dat je het niet eens meer serieus neemt als je het hoort. Ik
wil je uitnodigen dat voor nu even wel te doen. Neem ‘lekker in je vel zitten’
heel serieus en neem het letterlijk.
Jouw lijf is het voertuig dat je brengt waar je wil zijn. Als dat voertuig
mankementen heeft, dan wordt de weg die je aflegt een stuk hobbeliger. Een
gezond lijf is dus een belangrijk aspect van geluk, van waaruit je verder kunt
gaan bouwen. Eerst het lijf, dan de rest.
Mensen met gezondheidsproblemen weten misschien nog wel het beste hoe
het is als je lichaam niet meer doet wat je wil. Zij weten hoe het is als je niet
meer volledig en als vanzelfsprekend op je lichaam kunt vertrouwen. Als je
moet leven met pijn, ongemak, onzekerheid en onmogelijkheden. Hoe dat
doorwerkt in zoveel facetten en je leven kan bemoeilijken. Daarom behandel
ik Jij & je lijf eerst.
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In dit hoofdstuk beschrijf ik wat jij kunt doen om lekker in je vel te zitten
en hoe je bouwt aan een gezond en verzorgd lijf. Overigens: niemand heeft
100% controle over ziekte en gezondheid. Hoe graag je het ook anders zou
willen, er zijn nu eenmaal erfelijke, genetische en omgevingsfactoren waar
je geen of weinig invloed op hebt en die soms tot ziekte leiden. Bovendien
is geluk ook mogelijk als je niet (volledig) in goede gezondheid bent. Ziekte
kan zelfs leiden tot meer levensgeluk, omdat het de ogen kan openen voor
wat écht belangrijk is in het leven. Hierover lees je meer in Jij & het leven.
Maar toch: een hoop verdriet, ellende en pijn veroorzaakt door ziekte
kunnen we onszelf besparen door een aantal simpele keuzes te maken.
Ziektes zijn nu eenmaal niet altijd onvermijdelijk.
Iedereen wil gezond zijn. Dat geldt voor jou ook, toch? Ik weet zeker dat je
antwoord ‘ja’ is. Daarom is het ook zo bijzonder (vreemd) dat we zo slecht
voor onszelf zorgen. Niemand kiest bewust voor een ongezond lijf en toch
maken we op dagelijkse basis keuzes die een ongezond lijf als consequentie
hebben. We dagen ons lichaam uit, zoeken grenzen op en vragen meer
van ons lijf dan het soms aan kan. Dit is terug te zien in cijfers over onze
gezondheid.
Een paar cijfers op een rij: waar hebben we het nu eigenlijk over?
Volgens Richard de Leth (2017) zijn in Nederland 8,2 miljoen
mensen chronisch ziek. Chronische ziekten zijn bijvoorbeeld hart- en
vaatziekten, diabetes, kanker en obesitas.
Volgens het Ministerie van Volksgezondheid (2018) is diabetes
type 2 (de meest voorkomende vorm van diabetes) een belangrijke
risicofactor voor hart- en vaatziekten. Op dit moment is het
volksziekte nummer drie en komt het voor bij 1,1 miljoen mensen.
Ruim 80% van de gevallen van diabetes type 2 is toe te schrijven aan
overgewicht. Hoe groter het overgewicht en hoe langer de duur, des
te groter de kans op diabetes type 2.
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Volgens De Nederlandse Hartstichting (2017) was er in 2015 sprake
van 863.100 verloren gezonde levensjaren als gevolg van hart- en
vaatziekten. Hoewel er minder mensen overlijden als gevolg van
hart- en vaatziekten, worden jaarlijks wel meer mensen met hart- en
vaatziekten in het ziekenhuis opgenomen.
Volgens het CBS (2012) was in 2011 bijna de helft van de
Nederlandse bevolking te zwaar. Een landelijke Groeistudie van het
TNO (Schönbeck & Van Buuren, 2010) laat zien dat het percentage
kinderen met overgewicht meer dan verdubbeld is sinds de jaren
tachtig.
Op 1 januari 2016 waren er in Nederland 559.200 personen met
kanker. Dat is ruim 3% van de Nederlandse bevolking (Ministerie
van Volksgezondheid, 2017). Roken, overgewicht, lichamelijke
inactiviteit en onvoldoende inname van groente, fruit en vezels zijn
breed geaccepteerde oorzaken van kanker.
Voor de totale ziektelast in Nederland zijn de risicofactoren met de
meeste impact: roken, minder goede voeding, verhoogde bloeddruk,
lichamelijke inactiviteit, overgewicht en verstoorde glucosetolerantie
(Ministerie van Volksgezondheid, 2018).
Het is slechts een greep uit de beschikbare cijfers, maar ze zijn niet misselijk.
Het zijn cijfers van zogenoemde welvaartsziektes. Een gedeelte van
deze zogenaamde welvaartsziektes kan in verband worden gebracht met
genetische, erfelijke en omgevingsfactoren. De rest, 31% bij mannen, 25%
bij vrouwen, wordt verklaard door leefstijl (Raad voor de Volksgezondheid
en Zorg, 2011). En leefstijl is eigen keuze.
Voordat ik stilsta bij wat jij zelf kunt doen om je leefstijl aan te passen, wil ik
ingaan op het waarom van ons gedrag. Want het is toch gek dat we onszelf zo
ziek maken terwijl we allemaal gezond willen zijn?
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JIJ & JE MIND(SET)

Jij& je
mind(set)
PART TW O

You have two choices: to control your mind
or to let your mind control you
PAU LO COEL H O

Onze mind is een krachtig ding. Echt. Heel krachtig. Maar liefst 40% van
ons geluk schijnt te worden bepaald door hoe we in het leven staan. Bijna
de helft! 10% wordt beïnvloed door levensomstandigheden en 50% door
genen (Dweck, 2006). Nu zei ik in het vorige hoofdstuk natuurlijk dat ons
geluk begint bij goed in ons vel zitten: een gezond en verzorgd lijf. En daar
blijf ik bij. Maar in hoeverre jij zelf wil of kan werken aan een verzorgd lijf
heeft alles met mindset te maken. Waarom jij je lijf wel of niet goed verzorgt,
welke overtuigingen je hierover hebt en welke gedachten jij bijvoorbeeld
hebt als het moment is aangebroken om naar de sportschool te gaan,
heeft alles met mindset te maken. Mindset heeft ook direct invloed op
onze lichamelijke gezondheid door variaties in stressniveau en mate van
ontspanning. Daarnaast heb ik inmiddels veel verhalen gehoord van mensen
met de grootste lichamelijke uitdagingen (levensbedreigende ziekten,
blindheid of verlamming) die, ondanks deze uitdagingen, toch hartstikke
gelukkig zijn. De reden? Mindset. Om te beginnen een illustratie van hoe
anders zelfs de onbenulligste momenten worden geïnterpreteerd en ervaren
door een verschil in mindset.
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SITUATIE 1

Op een willekeurige maandagochtend word je wakker. Al vanaf de
eerste klanken van de wekker baal je. Je wil niet uit bed en drukt
een paar keer op snooze. Had het weekend niet wat langer kunnen
duren? Vandaag weer werken, bah. Je fronst en trekt de deken over
je heen. Het is buiten nog donker en koud. Je ziet er tegenop om
naar de badkamer te lopen. Dit zijn toch geen tijden? Eenmaal in de
badkamer stap je op de weegschaal. Sinds enkele weken probeer je af
te vallen. De weegschaal geeft nog steeds te veel kilo aan. Dat schiet
dus ook niet op. Je kan er net zo goed niet op letten, je blijft toch te
dik. Wat lelijk zeg, die buik. Na een warme douche kijk je op de klok.
Wat? Is het al zo laat? Lekker dan, ontbijten zit er dus niet in. Eenmaal
in de auto blijkt het druk te zijn op de weg. Mensen kunnen ook echt
niet rijden. Je had nog makkelijk op tijd kunnen komen, maar nu ….
SITUATIE 2

Op een willekeurige maandagochtend word je wakker. De wekker
gaat en je rekt je eens goed uit. Eén keertje snoozen dan, dat is zo fijn.
Na een beetje soezen bedenk je: oh ja, het is maandag. Wat ging je
ook alweer doen vandaag? Waar kijk je naar uit? Je glimlacht en rekt
je eens goed uit. Het is nog donker buiten, de wereld slaapt nog. Wat
voelt het bed toch altijd extra lekker als het buiten koud is. Eenmaal
in de badkamer stap je op de weegschaal. Sinds enkele weken probeer
je af te vallen. De weegschaal geeft al iets minder kilo aan dan toen je
startte. Oké, je bent er nog niet, maar je maakt stappen. Die te krappe
broek kan je vast binnenkort weer aan. Na een warme douche kijk
je op de klok. Oeps, dat duurde dus iets te lang. Gelukkig had je je
ontbijt gisteravond al klaargezet. Eenmaal in de auto blijkt het druk
te zijn op de weg. Even bellen naar werk om te zeggen dat je er bijna
bent en dat je in de auto alvast wat telefoontjes pleegt.
Precies dezelfde situatie. Compleet andere sfeer en compleet ander gevoel.
Zo krachtig is mindset. Gelukkig kunnen we onze mind zo trainen dat we
proactief leren omgaan met iedere situatie. Dat wil zeggen: we kunnen
60
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altijd zelf actie ondernemen en verantwoordelijkheid nemen. Vaardigheden
hiervoor reik ik je in dit hoofdstuk aan. Achtereenvolgens bespreken we de
driehoek van betekenis, het GGGG-schema, The Work, growth mindset en
fixed mindset en jouw hogere zelf.
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Jij&de
ander

JIJ & DE ANDER

PART THRE E

Leven is leven in relatie
L AO-T SE

Wij mensen doen het niet zo goed in ons eentje. Hoe meer contact
we hebben met anderen en hoe fijner dit contact is, hoe gelukkiger
we zijn. Zeer gelukkige mensen hebben vaker dan minder gelukkige
mensen dagelijks contact met vrienden, familie en buren (CBS, 2018).
Warmte, genegenheid, aanraking, oogcontact, plezier met anderen,
vriendelijkheid, een wederkerige glimlach, lichamelijke nabijheid, een
goed gesprek, samenwerken: het heeft allemaal een positief effect op ons.
In wetenschappelijk onderzoek komen deze effecten keer op keer terug.
Zelfs al bij pasgeboren baby’s. Bij hen blijkt genegenheid, wederkerigheid
en lichamelijk contact net zo belangrijk te zijn als voeding en hygiëne.
Onveilige hechting kan voor bijzonder veel problemen zorgen in het latere
leven, deels zelfs niet meer te herstellen (Nederlands Jeugdinstituut, 2018).
Reden genoeg dus om hier flink wat aandacht aan te besteden in deze gids.
Je sociale leven kan grofweg in drie cirkels worden ingedeeld:
Je familiesysteem
Je vriendschappen
Je liefdesrelaties
115

Ieder mens heeft met deze drie cirkels te maken, daar kun je niet omheen.
Het zijn drie cirkels die zowel een uitdaging kunnen vormen voor
geluksgevoel, als er enorm aan kunnen bijdragen. Wat maakt dat deze cirkels
zo veel invloed hebben en hoe zorg je ervoor dat ze een positieve bijdrage
leveren aan jouw geluksgevoel?
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De eerste
cirkel - je
familiesysteem
JIJ & DE ANDER

If you look deep into the palm of your hand,
you will see your parents and all generations of your ancestors.
All of them are alive in this moment. Each is present in your body.
You are the continuation of each of these people.
T HI C H N HAT H A N H

De eerste cirkel om je heen is die van je familiesysteem. Je hebt, net als
ieder ander, een vader, moeder en misschien één of meer broertjes of zusjes.
Dit is je kerngezin. Ben je geadopteerd, dan vormt het gezin waarin je
bent opgegroeid je kerngezin. Daarnaast heb je een biologisch gezin. Ook
dat gezin heeft invloed door jouw eerste ervaringen daarin. Opa’s, oma’s,
eventuele ooms, tantes, nichtjes, neefjes horen ook allemaal tot je eerste
cirkel en familiesysteem.
117
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JIJ & JE INVULLING

Jij& je
invulling
PART F O UR

Een leven zonder dromen
is als een tuin zonder bloemen
G E RT RAU D E B E E S E

Op steeds jongere leeftijd lijken we te moeten weten wat we willen worden
als we later groot zijn. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik weet het
eigenlijk nog steeds niet. En ik ben geloof ik al best wel groot. Wat ik
inmiddels wel weet is waar ik goed in ben, gelukkig van word en wat ik
belangrijk vind. Steeds meer begint mijn doel me duidelijk te worden. Als
dat doel niet overeenkomt met een beroep waar ik op school voor kan leren,
betekent dat dan dat ik niets ben geworden? Of heeft Toon Hermans het bij
het rechte eind en ben je altijd al iets? Ik hoop stiekem op het laatste.
Is het niet fascinerend (jaja) hoe ongelofelijk veel we leren in onze
kindertijd? Vanaf onze geboorte tot aan vroege volwassenheid leren we
meer dan we in al die jaren daarna doen. Het is de periode waarin we alles
leren om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen overleven en opereren in
de wereld. Leren eten, drinken, praten, lopen en zindelijk worden, zijn hier
slechts voorbeelden van. We leren dat we ons eigen persoon zijn met een
147

eigen lichaam, unieke eigenschappen, wensen en behoeften. Tijdens onze
eerste levensjaren leren we spelen, fantaseren, dromen en maken we kennis
met een scala aan emoties en de hantering daarvan. Op de basisschool
worden we getraind in schoolse vaardigheden en komen we erachter waar
op dat gebied onze talenten en voorkeuren liggen. We leren wat ervoor
nodig is om ons te handhaven in die mini-maatschappij die school heet. We
maken ons sociale vaardigheden eigen, leren ons te gedragen in een groep en
beginnen ons te voegen naar de normen en waarden van de maatschappij.
Op de middelbare school zetten we dit proces ongehinderd voort. Zij het
dat we in deze periode steeds zelfstandiger worden en richting (moeten)
gaan bepalen voor de rest van ons leven. Hoe intensief de zoektocht in
die periode soms ook is, we weten steeds beter waar we goed in zijn, waar
onze talenten liggen en waar we ons verder in willen ontwikkelen. De
maatschappelijke kansen die specifieke talenten bieden, nemen we hierin
mee. Zo bewegen we ons stukje bij beetje richting een toekomst die ons past
en die ons de nodige zekerheid voor een goed leven biedt. Dat wil zeggen,
een leven waarin vastigheid, inkomen en uitblinken in talenten een grote rol
spelen.
We leren dus ontzettend veel in onze kindertijd. Maar leren we ook gelukkig
worden? Het lijkt erop dat we vooral leren varen op kennis, vaardigheden,
talent en ratio. Spelen, fantaseren en dromen doen we maar een korte
periode. In ieder geval worden we niet gestimuleerd dit veel te blijven doen.
Dus kort door de bocht: kennis en ratio erin. Intuïtie en fantasie eruit.
Zijn dat dan de ingrediënten voor een gelukkig leven? Ik betwijfel het. Ik
denk dat we vooral leren hoe we moeten leren. Niet hoe we moeten leven.
Gelukkig onderzoeken vele anderen met mij wat die ingrediënten dan wel
zijn. In deze gids staan zelfs al een aantal stappen richting een antwoord.
Eén nieuw aspect is hoe we ons leven zo kunnen inrichten dat we zingeving
ervaren.
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Veel onderzoekers, boeken en inspirators op het gebied van geluk zijn het
over één ding eens: zingeving is een belangrijk onderdeel van een gelukkig
leven. Maar wat is het nu eigenlijk? Het is zo’n woord dat heel veel lijkt te
zeggen en tegelijkertijd weten we niet wat dan precies. Volgens de Van Dale
(2018) betekent het woord zingeving: het zoeken naar de betekenis en/of
het doel van het leven.
Voor sommige mensen is een doel hebben in het leven, of naar
betekenisgeving zoeken heel vanzelfsprekend. Maar dit is lang niet voor
iedereen het geval. Voor de laatste categorie mensen heb ik dit hoofdstuk
geschreven. Ik sta stil bij een aantal praktische manieren om te komen
tot zingeving. En schrijf over benaderingen waarmee je op basis van
verstandelijk redeneren kúnt komen tot jouw hogere doel in dit leven.

Betekenis geven doen we door ons toe te wijden aan een doel.
Hoe meer we onszelf hierbij vergeten, hoe menselijker we worden.
Alle acties van betekenisgeving samen verlichten de wereld.
Dat is de kracht van zingeving.
VI CTOR FR A N K L
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PA RT F I V E

So many people focus on what they can and should have,
instead of what they can be.
LU CA N U N ZI O CA IR A

Als ik je vraag wat je bezit, dan denk je misschien als eerst aan hoeveel geld
je hebt. Op je spaarrekening of vrij te besteden. Het kan ook zijn dat je bij
je bezit denkt aan je huis. Aan alles wat er in je huis staat aan meubels en
accessoires. Of zie je je kleding, schoenen, sieraden en toiletartikelen voor
je. Bezit kan ook je auto, fiets of scooter zijn. Alle tastbare spullen die je hebt
zijn je materialistisch bezit. Maar er is meer dan dat. Bezit kan ook gaan over
het niet-tastbare in het leven waar veel tastbaars uit voortkomt. Denk aan
status, een baan, een carrière en succes. Dan is er nog zoiets als emotioneel
bezit: dankbaarheid, liefde, passie, zingeving en tevredenheid.
Ons geluk hangt vaak af van hoeveel we bezitten, maar is dat wel zo logisch?
Je kunt namelijk alle spullen van de wereld hebben, dat maakt je nog niet
gelukkig. Andersom is het wel zo dat je echt geen spullen nodig hebt om
gelukkig te kunnen zijn. Het zijn soms zelfs degenen die het minst hebben
op materialistisch vlak, die het rijkst zijn. Omdat ze volledig kunnen ‘zijn’.
Investeren in spullen en status kost je vooral een hoop geld en energie en is
vaak niet blijvend. Investeren in volledig ‘zijn’ levert je een levensvoorraad
aan geluk op. Wat kies jij?
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BEZIT IN DE VORM VAN SPULLEN

De consumptiemaatschappij is een samenleving waarin vrije tijd
overwegend wordt gebruikt om na te denken over de verwerving
van goederen of diensten, de aankoop van goederen of diensten of
het pronken met reeds aangeschafte goederen of diensten. Deze
goederen of diensten bevredigen geen basisbehoeften zoals liefde
of aandacht, maar verschaffen prestige of worden beschouwd als
deel uitmakend van de identiteit van de eigenaar.
W I KI PE D I A

Tegenwoordig, als ik door het centrum van een willekeurige stad loop, kan
ik me verbazen over wat ik zie. Heb je wel eens geprobeerd om alleen maar
te kijken naar het gedrag van mensen in een drukke winkelstraat? Iedereen
aast, lijkt op jacht, is gefocust op hebben, op kopen, op meer, meer, meer.
In de grote warenhuizen ziet het er aan het einde van de dag uit als een waar
slagveld. Alsof het leven van de klanten afhing van dat ene item. Als het
uitverkoop is, gedragen mensen zich als hongerige dieren tijdens voedertijd.
En dan heb ik het nog niet eens over de feestdagen. Volgens de definitie
gebruiken we in een consumptiemaatschappij zelfs bijna al onze vrije tijd
aan het groter maken, nadenken over of pronken met materieel bezit. Waar
komt deze massale koopdrang vandaan?
Geluk is een begrip dat is opgebouwd uit heel veel elementen,
waaronder zelfvertrouwen. Zonder zelfvertrouwen nooit een volledig
geluksgevoel. Helaas is het niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend om vol
zelfvertrouwen door het leven te gaan. Om je ondanks eventuele gebreken
of onvolmaaktheden zelfverzekerd en goed te voelen. Om te geloven dat je
altijd, in iedere omstandigheid en hoedanigheid liefde, waardering, warmte
en aandacht waard bent. Het blijft voor veel mensen een uitdaging. Meer
hierover in Jij & je hart.
Er worden hoge eisen aan ons gesteld. Veel mannen en vrouwen denken aan
een bizar schoonheidsideaal te moeten voldoen. Er is weinig ruimte voor
afwijken van de norm. We moeten streven naar perfectie op verschillende
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vlakken. Precies ingrediënten waar de consumptiemaatschappij het
goed op doet. We kopen meer als we het gevoel hebben liefde, aandacht
of zelfvertrouwen te missen. Niet altijd bewust. Bijna nooit zelfs. Maar
toch werkt het zo. Dit gemis proberen we op te vullen door onszelf te
verrijken met mooie spullen. Op de korte termijn is dat een effectieve
strategie, want er is instant behoeftebevrediging en we maken dopamine
aan, een gelukshormoon. Op de lange termijn lost het helaas niet zo veel
op. Het effect van de mooie spullen ebt weg, maar het eerder al aanwezige
gemis blijkt nog steeds daar en steekt weer de kop op. En dat proberen
we vervolgens weer op te lossen met nieuwe spullen. Het maakt de cirkel
mooi rond, maar we komen uiteindelijk nergens. Vergelijk het met een
speen geven aan een baby die huilt omdat hij honger heeft. Eventjes is de
baby tevreden, het huilen stopt. De speen is troostend en het zuigeffect
is bevredigend. Toch is na enige tijd de speen niet meer goed genoeg, de
behoefte aan eten is immers niet verdwenen. Het huilen begint opnieuw.

BEZIT IN DE VORM VAN STATUS

Een andere vorm van bezit ligt niet zozeer in materialisme, maar in status.
Het nastreven van een goede carrière, een loopbaan die aanzien geniet, een
mooi gevuld, indrukwekkend cv en hieraan gekoppeld maatschappelijk
succes. Bij bezit in de vorm van status lijkt in sommige gevallen hetzelfde
te gebeuren als bij bezit in de vorm van spullen: we zoeken naar iets
op de verkeerde plek. Dit geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn
gelukkig genoeg mensen die tevreden zijn met wat ze doen en die oprecht
voldoening halen uit hun werk en de eventuele status die hierbij hoort.
Zij zoeken op de juiste plek, want status of geldelijke beloningen zijn een
leuke bijkomstigheid van wat zij zo graag doen met en in hun leven. Maar
als status op zich het doel is waar je naar streeft, dan zul je niet de eerste
zijn die, na jarenlang keihard werken, hoog op de corporate ladder staat en
zich realiseert: hmm, hier had ik toch een ander beeld bij. De behoefte aan
voldoening, zingeving of maatschappelijk bijdragen is blijven bestaan. En
met een beetje pech is er aan behoeften als liefde, aandacht en persoonlijke
waardering onderweg omhoog te weinig aandacht besteed.
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PART S I X

Lieve kleine meid,
Wat dartel je blij. Wat lach je mooi. Wat kijk je onderzoekend
en wat slaap je heerlijk diep. Wat ben je onbevangen, onschuldig
en onbevreesd. Je bent zo nieuwsgierig naar de wereld, wil
alles ontdekken, leren en ervaren. Je loopt zonder bang te zijn
om te vallen, ook al wiebel je nog een beetje op die lieve kleine
voetjes van je. Je pakt alles vast met je nog wat onhandige mollige
vingertjes, zodat je ieder steentje en stofje van dichtbij kunt
bekijken. Je probeert alles, zonder angst dat het mislukt. Je danst
vol overgave en speelt ieder spel mee.
Lieve kleine meid, je doet zo graag alles ‘selluf’ en dat bewonder
ik enorm. Toch wil ik je vragen... Mag ik je iets vertellen?
Mag ik je waarschuwen, geruststellen en advies geven?
Mag ik je een beetje helpen?
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Lieve kleine meid, je gaat momenten meemaken die je het
vertrouwen doen verliezen. Die je doen twijfelen aan jezelf. Die je
onzeker maken. Momenten die je verdrietig maken, die je pijn doen
en je bang maken. Die je nieuwsgierigheid wegnemen en maken
dat je je liever zou verstoppen.
Lieve kleine meid, als ik je één ding mag vertellen... vergeet nooit
dat het goed komt. Hou vertrouwen in jezelf, in wat je kunt
en wie je bent. Laat niemand die onbevangenheid, onschuld en
nieuwsgierigheid van je afpakken. Geef me je handje maar, ik help
je er doorheen. Ik ben bij je.
E VA KRU I J S

EEN CRUCIALE STAP

Sommige hoofdstukken van ons levensverhaal schrijven we heel bewust
zelf. We kiezen een studierichting, we zetten ons in voor een carrière, we
plannen een prachtige trouwdag, maken bijzondere reizen en we kiezen
voor een gezin. Vaak zien we heel goed wat deze keuzes ons brengen. Wat
ze ons opleveren aan levensgeluk en kansen en hoe ons leven er fijner, beter
en mooier van wordt. Wij maken keuzes tenslotte omdat we ons leven op
de een of andere manier willen verrijken. Ook jouw keuze om dit boek
over geluk te lezen en iedere andere ogenschijnlijk kleine keuze maak je
waarschijnlijk om het leven een beetje fijner te maken. We kiezen bewust
voor blijdschap, positiviteit en vreugde.
Er zijn ook hoofdstukken in ons levensverhaal waar we niet zelf voor kiezen.
Gebeurtenissen die ons zonder dat we het willen ‘gewoon’ overkomen, maar
waar we wel mee moeten dealen en waar we niet omheen kunnen. Denk
bijvoorbeeld aan ziekte, scheiding, ontslag of overlijden. Ogenschijnlijke
onmogelijkheden waarmee we geconfronteerd worden, lastige beslissingen
die we moeten maken: eigenlijk alles wat ons pijn en verdriet oplevert en
waardoor we lijden, rouwen en worden getekend. Hoewel de verdeling niet
198

JIJ & HET LEVEN

altijd eerlijk lijkt, overkomen dit soort life-events ons allemaal. Het hoort er
blijkbaar bij. We noemen dit soort gebeurtenissen trauma’s.
Als je midden in zo’n naar hoofdstuk, zo’n trauma zit, is het soms echt
moeilijk om te geloven dat het ooit nog beter wordt dan dit. Hoe moet
je hier ooit overheen komen? Deze pijn, dit verdriet kan onmogelijk ooit
een plek vinden en iedereen die in jouw bijzijn ook maar denkt aan geluk,
opnieuw beginnen, een zinvol bestaan opbouwen, betekenisgeving, het glas
halfvol of een positieve mindset zou je het liefst een klap verkopen. Het
lijkt het meest zinloos om te werken aan een gelukkig bestaan als je je in
een situatie van lijden bevindt. En dat mag. Sterker nog, het is ook logisch.
Tussen het ervaren van een trauma en je opnieuw gelukkig voelen zit
namelijk een ongekend belangrijke stap: rouw. Een stap die helaas nog wel
eens over het hoofd wordt gezien als er over geluk wordt gesproken.
Ik heb wel eens iemand horen zeggen: ‘Ik heb geluk en succes tot in het
oneindige bestudeerd. Ik ken alle stappenplannen, trucjes en tips, maar toen
mijn wereld instortte, werkte er niets. Waardoor ik me nog rotter voelde dan
ik al deed’. En dat is inderdaad wat er gebeurt als je stappen overslaat in je
proces en van trauma direct weer naar geluk wil.
Wat mij betreft is een van de grootste misvattingen over gelukkig zijn dat
je dan ook altijd gelukkig moet zijn. Dat je niet gelukkig kan zijn als er ook
verdriet is. Ik ben het daar niet mee eens. Zoals ik in het voorwoord al
citeerde: ‘Je kunt geen geluk voelen als je niet ook verdriet kan voelen’. In
contact zijn met je gevoel, je emoties, je hart: het kan alleen als het beide
kanten op werkt. Je kunt jezelf niet maximaal openzetten voor geluk en
maximaal afsluiten voor verdriet. Dit maakt incompleet. Wat je wil, is het
allebei kunnen voelen. En het is nodig. Juist in periodes waarin er verdriet
is. Als je midden in die hoofdstukken zit waar je niet voor kiest, maar waar
je wel mee moet dealen. Dan is verdriet mogen voelen en hier helemaal ‘in’
mogen zitten van ongelofelijke waarde.
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PART SE V E N

Toen ik van mezelf begon te houden
zag ik in dat mijn onrust en emotioneel lijden signalen zijn
dat ik niet leef in harmonie met mezelf.
Nu weet ik: dat is AUTHENTICITEIT.
Toen ik van mezelf begon te houden
begreep ik hoeveel ik iemand kan kwetsen
als ik plotseling verlangens opdring
zelfs als ik wist dat de tijd er niet rijp voor was
en de ander er niet klaar voor was
zelfs als ík die ander was.
Nu weet ik: dat is RESPECT.
Toen ik van mezelf begon te houden,
verlangde ik niet langer naar een ander leven
en zag ik dat alles in de wereld om me heen
een uitnodiging is om me te ontwikkelen.
Nu weet ik: dat is GROEI.
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Toen ik van mezelf begon te houden
begreep ik dat ik altijd op het juiste moment op de juiste plek ben
en dat alles gebeurt op precies het juiste moment.
Ik kan dus rustig zijn.
Nu weet ik: dat is ZELFVERTROUWEN.
Toen ik van mezelf begon te houden
stopte ik om elke minuut te vullen
en plannen voor de toekomst te maken.
Nu doe ik alleen dat waar ik blij van word
waar ik van houd en wat mijn hart laat zingen
op mijn eigen manier en in mijn eigen tempo.
Nu weet ik: dat is EENVOUD.
Toen ik van mezelf begon te houden
heb ik me bevrijd van alles wat niet goed voor me was:
voeding, mensen, spullen, situaties
en alles wat aan me trok, wat me weg leidde van mezelf.
Eerst noemde ik het ‘gezond egoïsme’.
Nu weet ik: dat is ZELFLIEFDE.
Toen ik van mezelf begon te houden
stopte ik met steeds mijn gelijk willen halen
en sindsdien merk ik steeds vaker
dat niets zwart of wit is.
Nu weet ik: dat is BESCHEIDENHEID.
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Toen ik van mezelf begon te houden
wilde ik niet langer in het verleden leven
en me geen zorgen meer maken over de toekomst.
Nu leef ik alleen in het moment
in het hier en nu, waarin alles gebeurt.
En ik noem dat: ZIJN.
Toen ik van mezelf begon te houden
zag ik in dat mijn gedachten met me aan de haal kunnen gaan
en me een naar gevoel kunnen geven.
Maar toen ik mijn hart liet spreken,
werd mijn geest een waardevolle bondgenoot.
Nu noem ik deze verbinding: de WIJSHEID VAN HET HART.
Wanneer we van onszelf gaan houden
hoeven we niet langer bang te zijn voor confrontaties
met onszelf of met anderen.
Zelfs sterren botsen weleens
en daaruit worden weer nieuwe werelden geboren.
Nu weet ik: dat is LEVEN.
C HA RL I E C H A P L IN
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De wijsheid
van je hart
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Het hart heeft zijn redenen,
die het verstand niet kent.
B L A I SE PA SCA L

Heb je je wel eens afgevraagd waarom je, bijna uit automatisme, je hand
op je hart legt als je ontroerd raakt? Als je enorme vreugde voelt, pijn of
verdriet? Of wanneer je overspoeld wordt door liefde of dankbaarheid? Dat
is geen willekeurige beweging.
Heb je je wel eens afgevraagd waarom er in onze taal zoveel verwijzingen
naar het hart zijn als oorsprong van onze gevoelens? Je hart volgen, hartelijk
zijn, met hart en ziel, je hart luchten, hartzeer hebben, iemand een warm
hart toedragen en iemands hart stelen, zijn hier slechts enkele voorbeelden
van. Dat is het geval in iedere taal. En dit is niet willekeurig ontstaan.
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Wist je dat er in het Japans twee verschillende woorden zijn die het hart
beschrijven? ‘Shinzu’ staat voor het fysieke hart, ‘kokoro’ staat voor het
mentale hart. Men denkt al duizenden jaren dat het hart zowel een fysieke
functie als een emotionele functie heeft én over de intelligentie en het
vermogen beschikt om belangrijke beslissingen te nemen. Wist je dat er al
zo vroeg als 4500 jaar geleden in oude Chinese geneeskundige geschriften
gesproken werd over het hart als het intelligente centrum van de mens (De
Pape, 2014)? Dat bleek niet willekeurig.
Het Institute of HeartMath is een toonaangevend onderzoeksinstituut
op het gebied van het hart en de effecten (van het functioneren) van het
hart op ons leven. Onderzoeken, uitgevoerd door dit instituut, hebben
aangetoond dat het hart veel meer kan dan we op basis van de biologische
functie alleen zouden verwachten. Zo schijnt ons hart eerder meetbare
activiteit te laten zien bij gebeurtenissen van buitenaf dan onze hersenen dit
doen. Het is niet het brein dat signalen naar het hart stuurt, het is andersom.
Het hart stuurt meetbare signalen naar het brein, dat er vervolgens
op reageert. Dit maakt ons hart niet alleen een pomp, maar een heus
informatieverwerkingscentrum (McCraty, in De Pape, 2014).
Ons hart schijnt onze emotionele toestand beter te weerspiegelen dan onze
hersenen. Als je bang, zenuwachtig of gefrustreerd bent, is dit terug te zien
in het ritme van je hart. Niet lichamelijk merkbaar, maar wel meetbaar. Het
wordt instabiel en onregelmatig. Als je liefde ervaart, je gewaardeerd voelt of
intens geniet, dan is je hartritme rustig en kalm. In de wetenschap wordt dit
fenomeen ‘hartcoherentie’ genoemd. Als het ritme van je hart coherent is,
zijn je lichaam en geest in balans. Je bent lichamelijk en mentaal op je best.
Je leeft in het nu (De Pape, 2014).
Ook zonder deze nieuwe wetenschappelijke kennis, kunnen we er niet
omheen dat ons hart het grootste wonder van het leven is. De huidige
wetenschap weet zo veel. Toch is nog steeds onverklaarbaar wat onze
eerste hartslag precies veroorzaakt. Er is geen waarneembare prikkel die
als startsein dient. Onze eerste hartslag begint spontaan (De Pape, 2014).
Ongelofelijk toch? Dit betekent dat het hart het leven ís. Alle leven begint
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