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Wat vind ik het een compliment dat je Happiness in plaats 
van stress hebt aangevraagd. Bedankt voor je vertrouwen. 
Met dit ebook reik ik je een aantal strategieën en tips aan 
en pluk je nu al een paar vruchten van mijn online 
programma 365 dagen Happiness in plaats van stress. 

Een happy en stressvrij leven! Hoe fijn wil je het hebben! 
Het maakt niet uit wat voor werk je doet, of  je man of  
vrouw bent, jong, oud, gelovig of  atheïst, allemaal kun je 
er je voordeel mee doen. Want:’Gelukkiger leven is een 
keus, een keus die óók jij kunt maken.’  Echt, geloof  me, 
als ik het kan kun jij het ook. Ik heb die keus op een 
bepaald moment gemaakt en voel me daar heel goed bij. 
Daarom geef  ik graag door hoe ik dat gedaan heb. Ik 
hoop dat je aan deze reis naar geluk net zoveel plezier 
beleeft als ik nog iedere dag doe. Daarom heb ik ook het 
online programma ‘365 dagen Happiness in plaats van 
stress’ gemaakt. Nooit meer 1 dag zonder een beetje 
geluk. Je kunt je nu al aanmelden.

Ik heb jaren met erg veel plezier in de journalistiek 
gewerkt. Maar op een bepaald moment brak het me op 
om als single mam met toen nog 3 van de 4 kinderen 
thuiswonend, een huishouding te runnen en daarnaast 
een baan te bestieren waarvoor ik 50 uur per week van 
huis was.

Als ik ‘s-avonds even voor de buis zat, bleef  mijn hart 
overuren maken alsof  ik nog steeds volop ‘in bedrijf’ was. 
Ik wist op een bepaald moment niet meer hoe ik dat kon 
veranderen, hoe ik tot rust moest komen of  anders 
gezegd: waar de ‘uitschakelaar’ zat. 

Misschien herken jij de symptomen ook wel. Altijd bezig en 
geen rust meer hebben. Veel moeite hebben om te ontspan-
nen. Slecht slapen. Je regelmatig ziek, zwak en/of  misselijk 
voelen. Belangrijke afspraken vergeten.  

Uiteindelijk kwam ik ziek thuis te zitten. Nu zou de conclusie 
zijn: een burn-out! Maar ik kwam na een paar maanden werk-
loos op straat te staan. Achteraf  gezien heel zuur maar soms 
lopen zaken zoals ze lopen en kun je maar beter accepteren 
wat er is of  is gebeurd.
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aanmelden

https://luminaophetwerk.nl/way-out/


Accepteren wat er is gebeurd, is het moeilijkste wat er is. 
Maar wel een héél belangrijke les, want de klok terug-
draaien kan niemand. We hebben allemaal de neiging om 
alles keer op keer de revu te laten passeren. Om er ‘in’ te 
blijven zitten. Alsof  ons denken iets zou kunnen verande-
ren aan dat wat er is gebeurd.

Maar wat had ik het zwaar!!! En naarmate de tijd 
verstreek, drong het steeds beter tot me door dat ik 
ontzettend gepakt was. 

DUS: Ben er maar boos over, heb er maar verdriet van, 
maar bijf  er niet in hangen. Heel veel mensen hebben de 
neiging om steeds weer terug te gaan naar die ene 
gebeurtenis en geven er al hun energie en aandacht aan 
maar vergeten dat ze zich veel beter op een nieuwe 
toekomst kunnen richten. Dat betekent niet dat je nooit de 
(juridische) strijd aan moet gaan, maar kies jouw strijd 
heel bewust en weeg voordat je het gevecht aangaat 
alles zorgvuldig af. 

Accepteren wat er gebeurd is!Let go 
of what was

accept 
what is

have faith
in what will be

STRATEGIE 1
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Wat (met name terugkijkend) voor mij een belangrijke les was, is 
dat iedereen in z’n leven voor uitdagingen komt te staan die op 
dat moment teveel lijken maar achteraf  je het meeste brengen. 
Waar je het meeste van hebt geleerd. Ik denk in ieder geval met 
erg veel plezier terug aan mijn journalistieke loopbaan en zie of  
spreek nog regelmatig oud-collega’s.

Met dit ebook hoop ik dat je definitief  afscheid neemt van het 
idee dat de uitdagingen die op jouw pad komen, teveel voor je 
zijn. Ze zijn er, dus deal ermee! Heftig om dit zo te horen, vind je 
ook niet!  Ik weet dat dit in jouw oren héél hard klinkt, maar zo is 
het niet bedoeld. Wat ik er vooral mee wil zeggen, is dat jouw 
problemen er toch al zijn. Of  je dit nu leuk vindt of  niet! Ze zijn er!

Maak je geen zorgen, er gloort licht aan de horizon want als je de 
juiste strategieën kent dan kun je de manier waarop je je uitdagin-
gen tegemoet treedt, veranderen. Heel veel problemen kun je 
tackelen, door je perspectief  te veranderen of  op te houden met 
piekeren. 

Terug naar mijn eigen situatie Dat heb ik mogen ervaren in een behoorlijke dramatische 
periode in mijn leven toen ik volop in een burn-out zat en 
werkloos raakte. Ondanks die moeilijke tijd, leerde ik stap voor 
stap Happiness in plaats van stress te voelen. Dit ebook gaat 
over de strategieën die ik toegepast heb, waardoor ik meestal 
weer Happiness in plaats van stress kan ervaren. Maar, het is 
en blijft mensenwerk, dus zeg ik heel bewust dat ik MEESTAL 
Happiness in plaats van stress ervaar. Dat gun ik jou ook, 
vanuit het diepst van mijn hart. Dat je weer gelukkig en vrolijk 
in het leven staat.

Er is nog wel één ding dat ik wil zeggen, de misschien wel 
allerbelangrijkste tip die ik je geef. Doe alsof  dit ebook een 
training is waarvoor je 10.000 euro hebt betaald. Want weet je: 
als je die investering werkelijk zou hebben gedaan, dan 
haalde je het onderste uit de kan en stelde je alles in het werk 
om de strategieën een onlosmakelijk onderdeel van je leven te 
maken. Als je met die instelling dit ebook leest, verander je 
werkelijk ten voordele waardoor ook jij een stuk minder stress 
hebt en gelukkiger wordt. Dat gun ik iedereen!

Warme groet,
Janny 

Gedachten zijn geen feiten 
Toen het werkelijk tot me door-
drong dat het hebben van een 
gedachte nog niet betekent dat 
het waar is, dat het een feit is, 
voelde dat als een bevrijding. 
Ik hoef  helemaal niet te gelo-
ven wat ik denk.
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Piekeren
Piekeren is een vorm van stress 
en zorgt ervoor dat het probleem-
oplossend vermogen van je brein 
daalt. Ademhalingsoefeningen 
zorgen ervoor dat het probleem-
oplossend vermogen van je brein 
stijgt

Hou op met 'moeten' 
Het lijkt alsof  alles mis gaat als jij 
niets doet. Bedenk dat je niet 
onmisbaar bent. Vaak zijn het niet 
de anderen waarvan je zoveel 
moet. Meestal moet je zoveel van 
jezelf. Je hoeft niet perfect te zijn. 

Leer 'nee' zeggen
Als je merkt dat je te veel hooi 
op je vork neemt, leer dan nee 
te zeggen en geef  je grenzen 
aan. Wees niet bang om 
iemand teleur te stellen. 

Tips & tricks



STRATEGIE 2

Misschien herken je de situatie wel waar ik in terecht kwam? 
Niet zozeer dat je zonder werk komt te zitten, maar meer dat 
je de ‘uitschakelaar’ niet meer kunt vinden en altijd een te 
hoog toerental draait. 

Weet je hoe dat eruit ziet?
Je werkt hard maar je krijgt je werk niet meer af  en blijft 
achter de feiten aanlopen. Ook als je regelmatig avonden 
doorwerkt, blijft het werk zich opstapelen.Je vraagt jezelf  
steeds vaker oprecht af  hoe je het allemaal gedraaid krijgt.
De frustraties stapelen zich op en voor je het weet bevind je 
je in een vicieuze cirkel en voel je je de gevangene van een 
door jezelf  gecreëerd leven. Ik was zo’n gevangene!
Opgesloten zitten in een leven waarvoor ikzelf  gekozen had 
met een super leuke baan in de journalistiek. Een leven dat ik 
ontzettend graag wilde maar dat niet uitpakte zoals ik in 
eerste instantie bedacht had. 

Maar gelukkig veranderde dit allemaal. In eerste instantie 
noodgedwongen maar later 100 procent uit vrije wil.
Dus maak je geen zorgen meer, het gevoel gevangen te 
zitten in je eigen leven, verdwijnt. Daar gaat dit ebook over, 
over het bewerkstelligen van die verandering. Mij is dat 
gelukt en als ik het kan, kun jij het zeker. Als je met de strate-
gieën uit dit ebook aan de slag gaat, kom je weer aan het 
roer van je leven te staan. En dat geeft een WOW-gevoel, 
waardoor je weer gaat bruisen van de energie en nog veel 
belangrijker innerlijke rust ervaart!

Waar zit die uitschakelaar?
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JOUW ERVARING

No excuses!
Deze 10 minuten zijn helemaal voor jou :-) 

Als je thuiskomt na afloop van een dag hard werken, ga dan 
niet direct in dezelfde versnelling door, maar bouw 10 minuten 
rust in. Spreek met je kinderen en/of  partner af  dat ze je 
alleen mogen storen in geval van brand of  zoiets extreems.

Neem een kop thee of  een glas water, geen koffie of  alcohol, 
en ga naar je slaapkamer. Zorg dat je een wekker hebt (geen 
mobiele telefoon, die staat uit of  zacht en is in de huiskamer 
of  keuken)en zet die op 10 minuten. 

Ga lekker op je bed zitten, neem een slokje, sluit je ogen en 
richt je dan op je ademhaling. Je hoeft 10 minuten lang niets 
anders te doen dan je ademhaling te volgen. Voel hoe de 
koude adem je neus binnenkomt, je neusvleugels een beetje 
koud maakt, voel hoe je borst en buik uitzetten en weer dalen. 
Ben je afgeleid, geef  jezelf  een compliment als je dat consta-
teert en ga weer terug naar de oefening. 

Vind je dat je te snel en teveel afgeleid bent, ga dan je adem-
halingen tellen. Iedere keer als je de tel kwijt bent, begin je 
weer opnieuw. Geef  jezelf  steeds een compliment als je 
constateert dat je  gedachten ergens anders waren. Door op 
die manier aandacht voor je ademhaling te hebben, word je 
geest rustiger en reset je je brein.  

Het 10 minuten rust moment Ik begrijp dat niet iedereen kinderen heeft die je al 10 minuten 
alleen kunt laten. Bouw deze routine dan in eerste instantie in 
als ze naar bed zijn want dat is weer het grote voordeel van 
kleine kinderen: ze gaan nog op tijd naar bed!

Ook weet ik uit ervaring, dat partners en kinderen het maar 
moeilijk accepteren als er niet direct een begin gemaakt wordt 
met het eten. Als dat ook in jouw gezin zo is, bedenk dan een 
strategie om dit te tackelen. Het is sowieso helpend om je 
gezin uit te leggen wat er speelt, waar je mee bezig bent en 
waarom je deze oefening doet! Misschien willen ze wel met je 
meedoen, en zet je de wekker niet op je kamer maar op de 
overloop, zodat iedereen even 10 minuten neemt om af  te 
schakelen en het brein te resetten.

Met deze eenvoudige maar doeltreffende oefening heb je de 
tweede stap gezet naar een leven met meer happiness. Als je 
de oefening geconcentreerd hebt gedaan zul je merken dat 
dit je meer innelijke rust geeft.
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Tips & tricks
Oefeningen doe je, altijd en overal. No excuses!  Deze 
10 minuten zijn helemaal voor jou, dus geniet er van.



Je denkt misschien: waarom is ze hier haar ebook niet mee 
begonnen want dit is toch de basis: herkennen en erkennen 
dat er stress is. Hoeveel mensen ken je niet die maar door-
gaan en dan dingen zeggen als:”Als ik ’s-avonds niet eerst 
nog een paar uur werk, kan ik me niet ontspannen en lekker 
op de bank zitten tv kijken of  een boek lezen want dan voel 
ik me schuldig.” Dat dit een zeer ernstige vorm van stress is, 
kunnen ze (nog) niet zien.
 
Dus ja je hebt gelijk, ik had dit boek moeten beginnen met 
het thema herkennen en erkennen. Maar weet je wat ik nog 
belangrijker vind? Dat je direct het gereedschap in handen 
hebt waarmee je zonder dat je verder iets hebt gelezen of  
gedaan, de uitschakelaar kunt vinden. Want daar draait het 
om: Dat je af  kunt schakelen!

Op een bepaald moment in mijn leven had ik alles bereikt 
wat ik wilde en toch was ik niet gelukkig. Ik snapte er niets 
van en vroeg mij af  hoe dit toch kwam. Wat was er nog nodig 
(welke omstandigheden) om wel gelukkig te zijn? Op dat 
moment is mijn zoektocht begonnen. Ik kreeg niet direct de 
vinger erachter, maar de vraag heeft me wel op weg gehol-
pen. Ik had eigenlijk helemaal niet in de gaten dat ik leed 
aan een vorm van stress. Ik was niet gelukkig, dat was er 
aan de hand. Maar stress? Echt niet! Ik was een door de wol 
geverfde journalist, die kickte op deadlines, genoot van de 
levendigheid en de reuring die dat met zich meebracht en 
was gek op mijn gezin.

(H)erken dat je stress hebt
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STRATEGIE 3

11
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Ik kan me voorstellen dat dit ook voor 
jou geldt. Dat je veel onrust in je leven 
hebt maar het niet als zodanig ervaart 
en het al helemaal niet als stress ziet. 
Maar weet je wat er gebeurt als je niet 
herkent en erkent dat je stress hebt. 
Dan krijg je lichamelijke klachten. De 
lijst met fysieke gevolgen van stress 
kan ongelofelijk lang zijn. Want stress 
uit zich bij iedereen verschillend. Je 
denkt nu misschien zelfs wel:”Ja als ik 
dat lijstje hier zie dan heeft iedereen 
weleens stress.” En weet je: dat is ook 
zo! Ieder mens heeft weleens stress. 
Zoals ik al zei: het probleem is niet 
stress, maar de uitschakelaar niet 
meer kunnen vinden, altijd een te 
hoog toerental draaien. En wanneer je 
vaak en langdurig stress ervaart, ga je 
uiteindelijk, net als ik, problemen 
krijgen. 

Maar wat heeft die stress me veel opgebracht. Ik heb nu innerlijke 
rust, kan ook genieten van alleen zijn, hoef  niet altijd meer reuring 
om me heen te hebben. Ik kies ervoor om gelukkig te zijn. Ja je 
leest het goed, ik kies ervoor! En dat gun ik jou ook. Ik vind het 
belangrijk dat we elkaar begrijpen. Laat ik vooropstellen dat ik het 
niet heb over wat vaak ‘positieve stress’ genoemd wordt, die drive 
of  passie die je nodig hebt om iets te presteren. Ik heb het over de 
belastende stress die als het maar lang genoeg duurt, leidt tot een 
burn-out of  andere stressgerelateerde fysieke en mentale klachten.  

Stress is een constante mate van spanning die teveel is.
Het is een vorm van overbelasting. Stress is innerlijke onrust.
Maar ook, en dat vergeten mensen vaak, stress is een alledaags 
fenomeen dat meestal onvermijdelijk is. Ieder leven kent stress. 
En dit alles kan nog steeds geen kwaad, leidt niet tot allerlei 
problemen, zolang je de ‘uitschakelaar’ maar weet te vinden als 
je ’s-avonds weer thuis bent.

Wat is stress?

WAT ZIJN JOUW KLACHTEN?
•  Slecht slapen
•   Vergeetachtig
•   Snelle ademhaling
•   Vaak hoofdpijn
•   Hyperventileren
•   Misselijk
•   Duizelig
•   Veel spierpijn
•   Hartkloppingen
•   Trillen
•   Hoge bloeddruk
•   Innerlijke onrust
•   Minder productief
•   Gebrek aan concentratie
•   Kort lontje
•   Snel van streek
•   Piekeren
•   Overmatig transpireren
•   Maagklachten
•   Depressief
•   Enzovoort

Symptomen
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Heb jij last van stressklachten? Maak je geen zorgen. Je komt 
er makkelijker af  dan je denkt. Besef  dat je lichaam een soort 
spiegel is. Alle stress die je niet los hebt kunnen laten, slaat 
het op. Het is dus belangrijk dat jij je lichaam weer gaat 
ontspannen. De bodyscan is een prima manier om het 
lichaam te ontstressen en weer helemaal te resetten. Het is 
een methodiek die zijn sporen verdiend heeft. Ook heerlijk 
voor het slapen gaan! Doe het minimaal twee keer per week 
maar het mag natuurlijk altijd vaker!

De Bodyscan is geen medisch onderzoek maar een oefening 
uit de mindfulness waarbij je je lichaam scant. Het maakt je 
bewust van wat er zich allemaal afspeelt in je lichaam.
In het dagelijks leven ben je vooral bezig met denken en doen 
en leef  je met je aandacht in je hoofd. Deze oefening brengt 
je juist in contact met je lichaam. Sommige mensen voelen 
zich na een bodyscan helemaal relaxed. Word je daarentegen 
slaperig, probeer dan toch helder te blijven of  doe de oefe-
ning opnieuw als je minder moe bent. Nadien in slaap vallen 
is prima, maar probeer tijdens de oefening er met je aandacht 
bij te blijven.

Het kan in het begin lastig zijn. Voor je het weet lig je te 
denken aan mailtjes die je nog moet beantwoorden, hoe je 
dag is geweest, wat je morgen aan moet doen, dat je echt 
niet moet vergeten om…, ga zo maar door. Laat je hierdoor 
niet ontmoedigen, je bent aan het oefenen. Merk op dat je 
afdwaalt, geef  jezelf  een compliment dat je constateert dat je 
afgeleid bent en ga dan weer met je aandacht naar de oefe-
ning. Het kan helpen om een bodyscan uit te voeren onder 
begeleiding van gesproken instructies. Hiervoor kun je terecht 
bij een mindfulnesscursus, maar ook online zijn er filmpjes en 
audiobestanden te vinden.

STRATEGIE 4

De bodyscan
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Lees alle stappen eerst een of  twee keer door zodat ze in je 
hoofd zitten. Voer ze daarna rustig uit, je mag zeker wel een 
half  uur uittrekken voor een bodyscan.

De stappen van de bodyscan

Bekijk eerst eens wat je voelt in je linkertenen. Je 
hoeft ze niet te bewegen: ervaar alleen maar wat 
je voelt. Warmte, kou, de lucht die langs je huid 
strijkt, spanning, pijn, de stof  van je sok? 
Misschien voel je niets, dat is ook prima.

Vervolgens ga je verder met je hele voet, je enkel, 
kuit, knie, bovenbeen. Eerst links, dan rechts. 
Daarna komt de rest van je lichaam aan bod, net 
zo lang tot je bij de kruin op je hoofd bent.

Voel of  er nog een gebied is waar je met je aan-
dacht naar toe wilt gaan. Voel je hele lichaam nog 
even na. 

Als je er klaar voor bent, wiebel dan met je tenen 
en vingers. Rol eventueel op je zij. Doe je ogen 
weer open en beëindig de bodyscan.

Let op je ademhaling. Je hoeft niet dieper of  anders adem te 
gaan halen, merk gewoon op hoe je ademt. Voel hoe bij elke 
inademing de lucht naar binnen stroomt, je borstkas vult en je 
buik laat opbollen. En hoe bij elke uitademing de lucht weer 
naar buiten gaat door je neus of  mond.

Wees je bewust van de manier waarop je ligt. Je hoeft geen 
enkele spier aan te spannen als je ligt, de aarde draagt je wel. 
Voel waar je lichaam de mat raakt? Op welke plekken?
Wat is je gemoedstoestand? Ben je vrolijk, verdrietig, chagrijnig, 
gestrest, ontspannen, moe? Signaleer het alleen maar, je hoeft 
er niets aan te veranderen.

Ga comfortabel liggen op een rustige plek, op een matje of  op 
bed. Leg eventueel een kussentje onder je hoofd en/of  knieën. 
Leg je armen naast je lichaam, strek je benen uit en laat je 
voeten iets naar buiten vallen en sluit je ogen. Voelt liggen niet 
prettig, dan kun je de bodyscan ook zittend doen.

JOUW ERVARING

Oefening

1

2

3

4
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Jaren geleden heb ik een stilte-retraite gedaan in het noorden 
van Wales in het Jezuïetenklooster St Beuno in Sint Asaph. 
Acht dagen niet praten, alleen een half  uur per dag een 
gesprek met je gids (vaak een non) die je zonodig adviezen 
gaf, mocht je mentaal in de problemen komen. Ook sliepen we 
in het klooster. Iedereen had een eigen eenvoudige kamer met 
douche en toilet en dus ook geen afleiding van een hotel of  
zoiets dergelijks. Het klooster kent meerdere kapellen waar je 
naar toe kunt om te mediteren. Of  zoals mijn gids het zei:”Bij 
de stilte in jezelf  komen.” Maar ook zijn er, een aanrader als 
het weer het toelaat, de enorme tuinen, het Maria-kapelletje op 
de heuvel, een labyrint en veel verschillende wandelroutes in 
een prachtige landelijke omgeving. 

Dat was alles wat je deed: eten, drinken, slapen, wandelen en 
een half  uur per dag een gesprek met je gids. Geen computer, 
geen boeken of  tijdschriften (ook dat was niet de bedoeling), 
maar je helemaal onderdompelen in de stilte en veel medite-
ren en wandelen. Ik, die totaal geen kerkganger ben, ging er 
drie keer per dag naar de mis. Maar wat heeft het me veel 
opgeleverd! Totale rust, lichamelijk en geestelijk. Niet dat je 
niets meer doet, of  niets meer denkt! Het betekent dat mijn 
brein niet 24/7 op de automatische piloot staat. Dat ik meer en 
meer invloed heb gekregen op mijn eigen denken. En dat het 
eeuwige gevoel van gejaagdheid volledig verdwenen is. En 
ook nooit meer is teruggekomen.

Albert Einstein

Look deep into 

nature

and you will 

understand things 

better

STRATEGIE 5

Zoek de natuur op
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Ik snap dat niet iedereen een stilteretraite kan doen. Maar wat 
wel kan, is de natuur in gaan en even een paar uur stil zijn. Ik 
heb een leuke oefening voor je, waarmee je je aandacht 
helemaal buiten jezelf  brengt. Probeer het, voel eens wat het 
met je doet en ervaar een klein beetje van de kracht van de 
stilte, die ik ervaren heb in St. Beuno.

Ga naar een bos, strand, buitengebied of  de hei op. 
Kies in ieder geval een plek waar jij je prettig voelt en 
je even onbekommerd rond kunt dwalen.

Ga met je aandacht naar de natuur. Doe dit heel 
bewust. Kijk eens wat je allemaal ziet. Welke bomen 
groeien er, hoe hoog zijn ze, kijk eens hoe de boom in 
de grond staat, zie je de wortels, waar gaan die 
naartoe.  Luister naar de geluiden, observeer de 
geuren om je heen. 

Iedere keer als je denken weer op de automatische 
piloot springt en je met je gedachten weer overal en 
nergens bent, besef  dan dat je brein zo werkt. Zeg 
tegen jezelf:”Het is okay dat ik afgeleid ben, maar nu 
ga ik weer met mijn aandacht naar de wereld om me 
heen.”

Kijk eens of  je dit 5, 10 of  20 minuten vol kunt houden 
of  misschien wel 1 of  2 uur. 

1

2

3

Oefening

4
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STRATEGIE 6

Mediteer
Mediteer tot je over water kunt lopen ;-) O nee, dat is niks 
voor mij, hoor ik je al denken. Maar wist je dat meditatie al 
vanaf  een paar minuten per dag positieve gevolgen voor je 
gezondheid en geluksbeleving heeft.

Meditatie brengt je tot rust. Je laat stress los en krijgt weer 
grip op je leven. Je leert jezelf  ook steeds beter kennen. Je 
komt als het ware dichter bij je ware aard. Daarbij heeft 
meditatie een groot aantal gezondheidsvoordelen. Meditatie 
vermindert stresshormonen in je lichaam. Je bloeddruk 
verlaagt en je lichaam kalmeert en herstelt zich.

Veel mensen denken dat je tijdens een meditatie je hoofd 
leeg moet maken. Maar dat is onbegonnen werk. Wat je 
doet is je aandacht verschuiven naar het moment. Daardoor 
ervaar je soms momenten van stilte. Maar die stilte wordt al 
snel weer verstoord door nieuwe gedachten.

De kunst is dus niet om je hoofd leeg te maken. De kunst is 
om je gedachten te observeren. Zie ze voorbij komen als 
wolken in de lucht. Ze komen en gaan. En ondertussen kun 
jij ze rustig observeren.

Wanneer je mediteert besef  je dat jij niet je gedachten bent. 
En dat helpt je je problemen te relativeren en lekkerder in je 
vel te zitten.

Als je vaker mediteert zul je wel merken dat je hoofd minder 
vol wordt. Maar helemaal vrij van gedachten zul je nooit 
lang zijn.
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Tijdens het mediteren kun je zitten of  liggen zoals jij dat prettig 
vindt. Het draait bij mediteren om rust en concentratie, en daarom 
is het belangrijk dat je geen lichamelijke ongemakken hebt. Zorg 
dat je mediteert in een stille, niet te lichte omgeving waarin je niet 
gestoord kan worden. Zet je laptop en mobieltje uit.

Er zijn veel verschillende meditatie oefeningen, maar mijn voorkeur 
gaat nog altijd uit naar de meditatie waarbij je je concentreert op je 
ademhaling.

Je zult merken dat je, wanneer je voor het eerst mediteert, veel 
gedachten hebt. Wanneer je merkt dat je wordt meegenomen
door je gedachten, breng dan je aandacht weer terug bij je
ademhaling. Met wat oefening zul je in staat zijn je gedachten te 
observeren en je hoofd echt leeg te krijgen. Al is het maar voor 
even.

Hoe vaak moet ik mediteren?
Meditatie heeft al een enorm effect wanneer je 5 minuten per 
dag mediteert. Je kunt je eigen tijden bepalen door te experi-
menteren. Mediteer bijvoorbeeld een maand lang elke dag 10 
minuten en bekijk wat voor effect het op je leven heeft.

Oefening

Tijdens het mediteren concentreer je je op jouw ademhaling. 
Wees jezelf  bewust van het stromen van de lucht in je longen. 
Merk hoe je buik naar voren komt.

Adem rustig in en uit. Verander niets aan je adem, neem  
gewoon waar hoe jij ademhaalt. Hoe snel of  langzaam je telt 
maakt ook niet uit. Hou een tempo aan dat het beste bij jou 
past. 

De oefening gaat als volgt:

       4 tellen inademen
       2 tellen de adem vasthouden
       6 tellen uitademen
       2 tellen niets
       enzovoort!

JOUW ERVARING
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STRATEGIE 7

Train your brain
De laatste en waarschijnlijk belangrijkste strategie komt van 
Matthieu Ricard, een Franse moleculair bioloog die in 1972 het 
roer omgooide en in de leer ging bij diverse boeddhistische 
monniken. Hij is nu voltijd boeddhist en simultaan vertaler van 
de Dalai Lamai en wordt beschouwd als de gelukkigste mens 
op aarde. Onderzoekers van de Universiteit van Wisconsin die 
zijn brein bestudeerden kwamen tot deze conclusie. 

Volgens Richard zijn aandacht, liefde en vriendelijkheid, 
innerlijke vrijheid en innerlijke vrede cruciale mensenlijke 
kwaliteiten om gelukkig te worden. Alleen maar aan jezelf  
denken en met je eigen gewin bezig zijn, kan behoorlijk 
vermoeiend en stressvol zijn, volgens hem. Wie aan de ander 
denkt, is niet alleen gelukkiger maar ook gezonder, zegt de 
boeddhistisch monnik. 

Klaar staan voor anderen, betekent niet dat je jezelf  weg moet 
cijferen of  over je heen moet laten lopen. Het betekent alleen 
maar dat je vriendelijk bent tegen andere mensen zonder 
bijbedoelingen of  iets terug te verwachten.

Word je daarom bewust van je gedachten en train je brein om 
gelukkige gedachten te denken. Hier kun je mee beginnen 
door bijvoorbeeld 10-15 minuten alleen maar positieve 
gedachten te denken. Als je dit elke dag doet, dan zul je zien 
dat je je na een paar weken echt gelukkiger voelt.

Het gaat je lukken, zeker weten!
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Hoe verder?

Daarom: ’Ga altijd voor dat wat jou gelukkig maakt, behalve als 
je wilt dat iedereen gelukkig is, behalve jij.’ Ik zeg dit vaker en 
sommige mensen  vinden dit héél egoïstisch. Maar dat is het 
niet, helemaal niet zelfs! 

Het is het meest fantastische wat jij jouw omgeving te bieden 
hebt. Iedereen wordt dan blij van je! Hoe heerlijk is het niet om 
een stralende vrouw (man) te zijn voor je partner, een vrolijke 
moeder (vader) voor je kinderen, je werk goed gehumeurd en 
met enthousiasme te doen! Ik kan nog wel even doorgaan! 
Dus daarom: ‘Ga altijd voor dat wat jou gelukkig maakt, 
behalve als je wilt dat iedereen gelukkig is, behalve jij.’

En weet je het even niet meer? 
Kijk dan eens op www.happenissinplaatsvanstress.nl, neem 
contact met me op of  ga het online inspirerende programma 
‘Happiness in plaats van stress’ doen. Dagelijks krijg je dan 
praktische tips over simpelweg gelukkig zijn aangereikt en die 
je veelal laten glimlachen. Ook lees je er interviews met erva-
ringsdeskundigen waar we veel van kunnen leren, en gaan we 
dieper in op het thema van dat moment. 

Warme groet,

Janny Leggedoor
janny@brightnezz.com
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Het kan best dat je het erg veel vindt allemaal. Dat je 
denkt:”Oh jee moet ik weer van alles, komt er nog meer op m’n 
bord.” Allemaal heel logische gedachten, maar niet erg 
helpend als je hoofd al overloopt en je eindelijk weleens een 
beetje innerlijke rust wilt.

Neem gerust contact met me op. Kunnen we gewoon eens op 
een rijtje zetten waar het aan schort, wat jij wilt en hoe je 
verder kunt gaan. Er zijn genoeg mogelijkheden om dit aan te 
pakken. Het is ook de moeite waard om dit aan te pakken want 
jouw geluk is het allerbelangrijkste in de wereld. 

De laatste tip!

De laatste tip! Wil je iets bereiken dan kan dat door bewuste 
aandacht, oprechte toepassing van de nieuwe kennis en 
herhaalde dagelijkse inspanning. Daarvoor is het online 
programma ontwikkeld. Dit houdt je bij de les waardoor ook 
jij je stapje voor stapje bewust wordt dat niet een ander 
verantwoordelijk is voor jouw geluk, maar jijzelf. Tijdens dit 
365 dagen ‘Happiness in plaats van stres-programma’ 
passeren heel veel onderwerpen. Ik weet zeker dat je door 
de tips, adviezen en inzichten veel beter de stress los kunt 
laten en een stuk gelukkiger in het leven komt te staan. 


