
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inleiding 

 

Ik heb dit boek geschreven om je te helpen je vaker en consequenter vreugdevol te voelen. 

Iedereen heeft andere redenen om zich vreugdevol te voelen of juist niet, maar voor 

iedereen heeft oprechte vreugde dezelfde frequentie, waar het Universum op zal reageren. 

Maar al te vaak zie ik mensen die een gebrek aan vreugde ervaren, waardoor hun Leven niet 

die voldoening brengt die het wel in zich heeft. Het potentieel dat het Universum heeft om 

ook jouw Leven te vullen met een aaneenschakeling van vreugdevolle ervaringen is 

onmeetbaar. 

 

Vreugdevolle gevoelens zijn een bewuste keuze. Nu zal je wellicht op dit punt met mij van 

mening verschillen en zal je honderden bewijzen kunnen aanleveren waarom dit zo is. Maar 

ik zeg je met volle overtuiging, dat vreugde een bewuste keuze is. Mijn bewijs hiervoor zal je 

zelf ondervinden, wanneer je de beschreven principes gaat toepassen en op een goed 

moment zelf in staat blijkt het gevoel van vreugde in jezelf op te wekken.  

 

En natuurlijk zou jij dan kunnen zeggen dat het betreffende moment van vreugde slechts 

een moment was en daarmee slechts tijdelijk een effect had. Maar dat maakt het feit niet 

minder waar dat jij in ieder moment vreugde in jouw eigen geest kunt creëren. Het feit dat jij 

niet altijd even vreugdevol bent, wordt een feit doordat jij je laat afleiden door 

omstandigheden in jouw Leven of dat van anderen, waar jij jouw aandacht op focust. 

Vreugde is slechts een kwestie van focus en als jij hongerig genoeg bent naar vreugde, ben jij 

in staat dit gevoel regelmatiger, intenser en met steeds langere periodes te ervaren. 

 

Iedereen kan talloze redenen bedenken waarom er op een gegeven moment geen ruimte of 

zelfs reden zou zijn om gevoelens van vreugde toe te laten. We hebben ons zelfs overtuigd 

van het gegeven dat deze gevoelens in bepaalde omstandigheden misplaatst zou zijn. Hoe 

kunnen we of mogen we immers vreugde voelen op het moment dat de wereld waarin we 

Leven gebukt gaat onder armoede, honger of terrorisme? Hoe egoïstisch is het wel niet, 

wanneer jij vreugde zou voelen ten tijde van een ziekbed van één jouw geliefde 

familieleden? Het is ons aangeleerd, dat het eervol is, om de pijn van een ander te delen. 

Waarom zou jij recht hebben op plezier, terwijl een naaste vecht voor zijn of haar bestaan, 



vecht voor gezondheid of zelfs het Leven? Het antwoord daarop is even simpel als lastig toe 

te passen. Omdat je nooit arm genoeg kunt zijn om de armen rijker te maken, omdat je nooit 

ziek genoeg kunt zijn om zieken te genezen. Je kunt andermans leiden niet verzachten door 

zelf te leiden. Jij kunt uitsluitend tot hulp zijn, wanneer jij het beste bent wat je van jezelf 

kunt maken. En gelukkig kun jij dat, op ieder moment, in iedere omstandigheid. 

 

Ik zeg niet dat vreugde een gevoel is, welke je geforceerd tot de voorgrond moet brengen in 

iedere situatie, al zou het situaties wel degelijk lichter en draaglijker kunnen maken. Bedenk 

jezelf, hoe inspirerend de vreugde is die wij herkennen in een ander en hoe onaantrekkelijk 

ontevreden of ongelukkige mensen zijn. Wanneer je niet oplet, zou jij beïnvloed kunnen 

worden en zo jouw kracht uit handen geven. Wellicht herkennen we ongelukkige gevoelens 

tijdelijk in een ander en schept dat voor het moment een band, maar vreugde kent een 

langere levensduur en wint het op de lange termijn altijd van onvrede. Ik zeg dus niet dat jij 

je vreugde in alle situaties moet forceren, ik laat je met de beschreven principes alleen 

ervaren dat vreugde een gevoel is dat je zelf in de hand hebt. Dat het slechts een kwestie is 

van focus en doelbewust jouw gedachten en kant op sturen en die daar vasthouden. Ik wil 

jou laten ervaren dat er altijd reden is tot vreugde. 

 

De grootste illusie rondom vreugde, is het feit dat wij altijd een reden zoeken buiten onszelf 

die onze gevoelens voor dat moment verklaren. Dat wil zeggen dat wij onze gevoelens van 

blijdschap, haat, vreugde, verdriet, macht of onmacht laten afhangen van de situaties die 

zich aan ons presenteren. Wij geven aandacht aan alles wat er binnen ons gezichtsveld 

opdoemt. Leuke dingen krijgen net zoveel aandacht als negatieve zaken in ons Leven en dat 

is vaak nog in het beste geval. Hoe vaak zie jij mensen om je heen die voornamelijk klagen 

over alles waarover te klagen valt? Klagen draagt nooit bij aan een oplossing, brengt je 

gevoelens naar beneden en geeft altijd ruimte tot het volgende onderwerp waarover te 

klagen valt. Als jij besluit hiervan overtuigd te blijven, zal je altijd afhankelijk blijven van 

externe factoren en nooit meester worden van jouw gevoelens.  

 

Zullen er dan nooit meer redenen zijn om momenten van verdriet of onvrede te ervaren? 

Tuurlijk wel. Ik geloof er niet in je ware gevoelens ontkennen. Zogenaamd positief denken 

terwijl je het gevoel hebt dat een deel van je Leven instort. Er is altijd dat moment, waarop 



je beseft dat zich een onwenselijke situatie voordoet. Altijd dat ene moment, waarop je iets 

identificeert in je Leven dat je zou willen dat anders was. Dit boek is bedoeld om dat gevoel 

te herkennen, te erkennen en te ervaren, maar er niet in te blijven hangen. En dat is vaak 

waar we een moment van onvrede onbedoeld heen sturen. Een moment van onvrede wordt 

een dag, een dag wordt een week, een week wordt een maand en voordat we het weten 

hebben we schuldgevoelens en pijn ons Leven laten overnemen.  

 

Ik herhaal dat vreugde slechts een kwestie is van focus, net als gevoelens van pijn. Het 

moment waarop jou de pijn werd aangedaan of het exacte moment waarop jij een bepaalde 

pijn bent gaan voelen is allang voorbij. Dat moment bestaat alleen nog maar in het verleden 

en wordt in Leven gehouden door jouw geest. Jouw herinneringen bepalen die gedachten en 

die gedachten houden jou in een emotie. Jouw herinneringen, maar ook jouw oordeel 

rondom die specifieke situatie houdt jou in de greep. En alle redenen om dat te doen klinken 

jou wellicht heel logisch en terecht in de oren, maar beletten jou tegelijkertijd om het pad 

van vreugde te bewandelen.  

 

De principes die ik beschrijf in dit boek, hebben mij geholpen om een pad van vreugde te 

bewandelen. Het is een pad van eerlijk naar jezelf kijken en daarmee al jouw aspecten te 

voelen en te accepteren zoals ze zijn. Er is geen reden om diep in jezelf te wroeten, maar als 

je die behoefte hebt, hoef je het ook niet te laten. Het is niet belangrijk waar je vandaan 

komt, het enige dat telt is jouw verlangen naar een vreugdevoller Leven en jouw inzet om 

daar te komen.  

 

Ik hoop dat je geniet de ervaringen die je ongetwijfeld zult hebben en dat deze principes en 

de toepassing ervan jou op een stevig pad naar vreugde mogen leiden.  

 

 

 

 



 

1. Creëer een visie 

 

“If you are working on 
something exciting that you 
really care about, you don’t 

have to be pushed. The vision 
pulls you.” 

 

~Steve Jobs~ 
 

Hoe vaak heb jij de tijd genomen om een visie voor jezelf te omschrijven? Een visie waar 

jij zelf de hoofdrol in speelt en waarin jij floreert en blaakt van blijdschap en vreugde. 

Een visie waarin je doet wat je wilt, wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt? Maar 

ook een visie waarin jouw relaties vervullend zijn en waarin vrienden een grote rol 

spelen?  

 

De meesten van ons zijn niet meer gewend om te geloven in een droom en wijzen 

dromen af als sprookjes zonder enige vorm van werkelijkheid. En toch zit er in het 

vormen en het uitschrijven van jouw visie een krachtige energie. Niet alleen maak je in 

jezelf positieve gevoelens los door weer eens ongegeneerd te dromen, ook laat je het 

Universum weten wat jouw diepste wensen zijn. Door zaken die belangrijk voor je zijn op 

te schrijven, zet je ze kracht bij en blijven ze langer in je geest. Wat zich actief in je geest 

afspeelt, wordt gevoed door emotie en vindt bijstand van het Universum.  

 

Wanneer je serieus besluit om een verandering in je Leven te brengen, maak je het jezelf 

gemakkelijker door je gedachten en wensen de vrije loop te laten middels een pen, 

papier en een beetje gereserveerde tijd om een serieuze input te leveren. Net als een 



bedrijfsplan, heb je een naslagwerk welke je altijd kunt nalezen op momenten van twijfel 

en verwarring. De kans is groot dat je vaker en vaker een moment neemt om je visie bij 

te stellen, aan te vullen of geheel te vervangen voor een ander. Je zult jouw visie met 

flexibiliteit moeten benaderen. Je bent zelf een flexibel wezen die verandert, waardoor 

ook jouw ideeën over jezelf, je eigen wereld en jouw verwachtingen ten aanzien van 

jouw Leven zullen veranderen. Je zult schrijven en herschrijven, maar het 

allerbelangrijkste is dat je in je visie gelooft. Het is geen tijdverdrijf, het is een 

daadwerkelijke investering en een vraag om hulp aan het Universum die jouw ideeën en 

wensen altijd zal steunen. Het is het eerste principe van geluk. Dus pak een pen en 

papier, neem de tijd en stel jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen: 

 

 

• Als er geen restricties waren in de vorm van geld of tijd, wat zou jij dan doen? 

• Hoe ziet jouw dag eruit? 

• Wie zijn je vrienden, welke eigenschappen hebben ze en wat doe je met ze? 

• Wat en waar eet je? 

• Welke vakanties vier je en met wie? 

• Heb je een relatie? En hoe ziet deze er dan uit? 

 

Er zijn talloze van dit soort vragen die je jezelf zou kunnen stellen om een duidelijk beeld 

te krijgen van wat je nu werkelijk wilt. Met name de eerste vraag kan jou een goed 

inzicht geven in welke factoren jou onder andere belemmeren. Want waarom zou je niet 

doen wat je echt leuk vindt? Is er geen tijd, geen geld of twijfel je aan je eigen kunnen?  

 

Wacht niet langer en pak die pen en dat papier. Maak het leuk, want alleen dan zal je 

inzicht krijgen in jouw diepste wensen. Vraag niet ‘hoe’, maar vraag alleen ‘wat’. 

 

 

 

 

 

 



2. Doe waar je van houdt 

 

“If you do what you love, you’ll 
never have to work a day in 

your life” 
 

~Marc Anthony~ 
 

Wanneer je een visie hebt opgesteld, bestaat de kans dat je jezelf hierin verbaast en dat 

je dingen hebt opgeschreven die je helemaal niet verwacht had. Dat kan, maar in de 

meeste gevallen zal de kern van jouw visie, delen van jezelf omvatten die je wel van 

jezelf wist. Het zal elementen omvatten van de dingen die je eigenlijk het liefste zou 

doen als je tijd, geld om misschien wel verwachtingen van anderen niet in de weg zou 

laten staan. Het zijn die dingen in het leven waar je blijer van wordt als je ze doet of 

alleen al als je eraan denkt dat je aan het doen bent. Ze liggen vaak ook in het verlengde 

van waar jouw talenten liggen.  

 

Helaas is niet iedereen ervan overtuigd dat zij talenten hebben en misschien ben jij er 

daar wel één van. En dat betekent natuurlijk niet dat je geen talenten hebt, het betekent 

slechts dat je je jezelf op één of andere manier hebt verblind voor jouw talenten. Het is 

niet ingewikkeld om te ontdekken waar jouw talenten liggen, het is namelijk datgene 

wat je het allerliefste zou doen, wanneer je de gelegenheid zou hebben alles te kiezen 

om te doen. Het zijn die dingen die je ook zou doen, als je er geen stuiver voor betaald 

zou krijgen. Je kent die mensen misschien ook wel, die ver voorbij de 

pensioengerechtigde leeftijd zijn en nog steeds datgene doen wat ze leuk vinden of 

inspireert. 

 

Het tweede principe is niet alleen doen waar je van houdt, maar indien nodig ook 

uitvinden waar je van houdt. Om daarachter te komen, zal je echt helemaal eerlijk tegen 



jezelf moeten zijn en al je beperkende overtuigingen jegens jezelf moeten opheffen. Je 

zult voorbij de schaamte moeten gaan om toe te geven dat je ergens echt goed in bent 

of ergens heel goed in zou willen worden. Ongeacht wat de omgeving daarvan zou 

vinden. Ongeacht of je daar geld mee kunt verdienen. Als je je gaat verdiepen in de 

meest succesvolle mensen van deze aarde, dan zal je ontdekken dat zij allen iets gemeen 

hadden: visie en passie. Uiteraard aangevuld met geloof om door de moeilijke periodes 

heen te gaan, maar de basis is een visie met de kracht van passie. 

 

En zodra je hebt gevonden en aan jezelf hebt toegegeven waar jij goed in bent of goed in 

zou willen worden, is het jouw taak om je alles te geven hierin de beste te worden. Het 

gaat er niet om dat je ooit de beste zult worden, want wat is de beste? Het gaat erom 

dat jij het beste kunt worden wat jij in je hebt. Wanneer je eenmaal hebt ontdekt dat jij 

een talent hebt, dat zowel waardevol voor jezelf is als voor anderen, is er niets zo 

vreugdevol als dat talent uitbouwen en delen met anderen.   



3. Stop jezelf en anderen de schuld te geven 

 

“Stop pointing fingers and 
placing blame on others. Your 

life can only change to the 
degree that you accept 

responsibility for it.” 
 

~Dr. Steve Maraboli~ 
 

Één van de grootste veroorzakers van een gevoel van onvrede en ongeluk is het de 

schuld geven van jezelf en anderen voor situaties of het verleden. Op één of andere 

manier is het heel verleidelijk voor ons om anderen of onszelf de schuld te geven van de 

dingen die wij moeilijk te verkroppen vinden. En ondanks dat woede op korte termijn 

een gevoel van verlichting kan geven, is woede geen energie waar je graag in wilt blijven 

zitten.  

 

Om langdurig boos op onszelf of anderen te zijn en te blijven, zal je je langdurig op een 

onwenselijke situatie moeten focussen en de gevoelens die daarbij horen telkens weer 

moeten herleven. Dat is een belangrijke reden, waarom veel spirituele leraren jou zullen 

proberen te overtuigen dat het op een gegeven moment tijd wordt om jezelf of anderen 

te gaan vergeven. Langdurige gevoelens van woede of zelfs haat, hebben een negatief 

effect op je energiehuishouding en op langere termijn op je lichaam. 

 

De meeste mensen hebben een verkeerd beeld van vergeving en geloven dat vergeving 

betekent dat je een ander of jezelf eenvoudig laat wegkomen. Ik snap die gedachte en 

dat gevoel en begrijp me niet verkeerd, ik kan mij situaties bedenken waarin vergeving 

het laatste is waar je aan zult denken. En toch schept vergeving jezelf ruimte. Vergeven 



doe je niet voor een ander. In de diepste kern van vergeving doe je dit voor jezelf, omdat 

de keerzijde van vergeving jou op de langere termijn veel geestelijke en lichamelijke 

schade gaat berokkenen.  

 

Vergeving van jezelf of anderen is de woede naast je neer leggen. Het oordeel dat je hebt 

geveld over goed en slecht opgeven, zodat er ruimte is voor vreugde. Iedereen maakt in 

zijn of haar Leven fouten, die voortkomen uit overtuigingen die ons vaak zijn aangeleerd. 

Hoe vaak vellen wij een oordeel over het handelen van iemand, om er later achter te 

komen dat er een pijnlijke oorzaak aan dat handelen ten grondslag ligt. En wanneer wij 

die oorzaak kennen, verzacht opeens ons oordeel. Dan opeens schept het ruimte in 

onszelf om begrip te krijgen. Begrip verzacht, onbegrip veroordeelt. Er is altijd een reden 

voor de manier waarop jij, maar ook anderen handelen of hebben gehandeld, maar doet 

die reden er werkelijk toe, voordat jij een stap richting vergeving kan zetten? Ga jij jezelf 

nog langer die beperking opleggen, alvorens je vrij en gelukkig kunt zijn? 

 

Ook jij hebt ergens redenen gehad om te doen wat je deed, om de beslissingen te nemen 

die je hebt genomen. De schade die dat mogelijk heeft berokkend is weer ongedaan te 

maken, door jezelf toe te staan het pad van vreugde te bewandelen. Het is niet nobeler 

om de rest van je Leven een juk te dragen, omdat jij van mening bent dat je dat 

verdiend. We maken allemaal fouten, maar verdienen ook allemaal vergeving voor die 

fouten. En bedenk jezelf goed, wat is het alternatief? Wat doet jouw Leven ertoe als je 

jezelf ervan hebt overtuigd dat jij geen vreugdevol Leven meer verdiend?  

 

Probeer je oordeel over jezelf en anderen los te laten en accepteer dat er 

gebeurtenissen zijn die je nooit meer ongedaan kunt maken. Maar daarmee is het Leven 

niet verloren. Het Universum is oneindig en zal jou nog talloze ervaringen geven waarin 

je kunt bewijzen aan jezelf dat je het ook anders kunt.  

 

 

 

 

  



4. Geef spijt geen plaats meer in jouw Leven 

 

“Never regret anything. 
Because at one time it was 
exactly what you wanted ” 

 
~Onbekend~ 

 

 

Als er één vernietigende energie in het Universum zou bestaan, dan zou dat de energie 

van spijt zijn. Zoals waardering, dankbaarheid en Liefde de grootste energieën zijn, zo is 

spijt één van de meest zinloze. Wees boos, verdrietig, verwijt zo nu en dan en geef 

anderen tijdelijk de schuld, maar laat spijt zo snel mogelijk los. Waarom? 

 

Spijt lijkt een heel onschuldige energie. Iedereen heeft wel eens spijt gehad en iedereen 

kent het gevoel van spijt. Het lastige van spijt is, dat het eenvoudig kan ontstaan en een 

Leven lang bij je kan blijven. We kunnen even kort spijt hebben van wat we hebben 

gedaan of gezegd in een conversatie of situatie, deze spijt betuigen en er afstand van 

nemen. Het type spijt waar ik het hier over heb, is het type spijt dat aan je is blijven 

kleven. Spijt voor dingen die je gedaan hebt, die ogenschijnlijk onomkeerbaar zijn. Spijt is 

vaak gekoppeld aan het idee, dat je één kans had iets op een bepaalde manier te doen 

en je deed het niet. Je hebt het anders gedaan of helemaal niet gedaan en nu is de kans 

verkeken. Je kunt jaren spijt hebben van een kans die je hebt laten lopen en waar je van 

overtuigd bent dat die zich nooit weer voor zou doen.   

 

Maar waarom is spijt nou zo’n zinloze en verterende energie? Welk gevoel gaat er door 

jou heen wanneer je spijt ervaart? Het eerste stadium is vaak, dat je je beseft dat je 

iemand pijn gedaan hebt met een handeling of een uitspraak. Die persoon kan uiteraard 

ook jezelf betreffen. In het tweede stadium betuig je spijt aan de persoon, wie dan de 



macht heeft om jou al dan niet te vergeven. Wanneer je vergeven wordt, verandert spijt 

vaak in een herinnering die je niet nog eens zou willen beleven. Het probleem ontstaat, 

wanneer jij niet vergeven wordt, of dat de situatie zo ernstig is, dat jou geen vergeving 

meer geschonken kan worden, bijvoorbeeld in een geval van overlijden. Wanneer jij ook 

zelf niet in staat blijkt jezelf te vergeven, dan ontstaat er een groot probleem. Spijt heb je 

namelijk van iets dat in het verleden is gebeurd en in het heden dus niet veranderbaar 

meer is. Spijt plaatst je in een volledig machteloze situatie, omdat je het verleden niet 

kunt veranderen, terwijl de energie die ten grondslag ligt aan machteloosheid nog steeds 

uitwerking heeft in het heden. Op deze manier blijft het verleden jou letterlijk in de 

greep houden in het heden.  

 

Vergeving krijg je niet, vergeving schenk je. Vergeving schenk je uit de Liefde die je hebt 

voor jezelf, omdat woede en haat schadelijker voor jou zijn dan voor de ander. Dat jou 

vergeving geschonken wordt door een ander, zodat jij gerustgesteld wordt is een illusie. 

Of jou vergeving geschonken wordt door een ander, is dus van geen enkele werkelijke 

waarde. Indien iemand jou vergeving schenkt, is dat waardevol voor die persoon. Net 

zoals het waardevol is voor jou om jezelf vergeving te schenken. Gedurende dit Leven 

zullen we relaties hebben met anderen. Langdurige relaties, kortstondige relaties. 

Relaties die voor jou van grote betekenis zijn of van mindere betekenis. En het is 

vanzelfsprekend dat we binnen deze relaties anderen pijn zullen doen, bedoeld of 

onbedoeld. Dus indien jij gebukt gaat onder een schuldgevoel of een gevoel van spijt, 

besef je dan vanaf vandaag dat dit gevoel niet nobel is, niet nodig is en voor altijd in jouw 

weg naar geluk zal blijven staan.  

 

  



5. Accepteer je emoties en overstijg je demonen 

 

“What you are afraid to do is a 
clear indication of the next 

thing you need to do.” 
 

~Ralph Waldo Emerson~ 
 

 

In het derde principe heb ik je geprobeerd duidelijk te maken hoe belangrijk het is om 

verantwoording te nemen voor alles wat zich in jouw Leven presenteert. Niemand kan 

jouw gedachten denken en dus is er niemand anders verantwoordelijk voor datgene wat 

je in je Leven uitnodigt en toelaat.  

 

Minimaal net zo belangrijk is het kennen van jezelf. Wanneer jij de tijd niet hebt 

genomen om jezelf werkelijk te leren kennen, ben je nooit in staat om al jouw talenten 

en goede eigenschappen te omarmen en te waarderen. Tegelijkertijd zal je ook jouw 

pallet aan emoties moeten herkennen en erkennen om zo jezelf als geheel te 

accepteren. Acceptatie betekent niet dat je het accepteert en er verder niet meer naar 

kijkt. Accepteren betekent dat je in staat bent om jezelf zonder oordeel als geheel te 

zien, inclusief jouw prachtige en minder prachtige eigenschappen en emoties. Iedereen 

heeft een verleden en iedereen trekt daar leringen uit, die je gaandeweg vormen. 

Situaties die jij in het verleden hebt moeten trotseren hebben jou op één of andere 

manier gevormd en hebben een basis gelegd voor bepaalde emoties die vandaag de dag 

een rol spelen in jouw bestaan. Sommige helpen je, sommige staan je in de weg om tot 

jouw volledige potentieel te komen. Sommige gevoelens proberen we met man en 

macht te onderdrukken of te ontkennen, in de hoop dat ze dan in mindere mate de kop 

op zullen steken.  

 



Wanneer jij van plan bent om werkelijk geluk na te streven, dan doe je er verstandig aan 

om jouw demonen in de ogen te kijken. Welke zaken waren er pijnlijk of misschien zelfs 

ondraaglijk voor je in jouw jeugd, of meer recente verleden? Wanneer we deze 

zoektocht aangaan, dan dienen we geen rekening te houden met de personen die bij 

deze ervaringen betrokken waren. Betreft het je ouders waar je naar opkijkt? Betreft het 

een situatie met vrienden die je niet wilt verliezen? Het maakt niet uit welke situatie op 

jou van toepassing is. Je bent niemand iets verschuldigd en zult alle eigenschappen van 

jezelf onder ogen moeten zien. Jij hebt het recht om op zoek te gaan naar die 

omstandigheden, waarvan jij denkt dat zij tot op de dag van vandaag een invloed op jou 

uitoefenen en jou zo weerhouden van jouw volledige potentieel. 

 

Schrijf deze gevoelens eens op en wees volledig eerlijk naar jezelf. Het gaat er niet om of 

jij een goed of slecht mens bent. Het gaat erom dat je weet te identificeren wat jou 

weerhoudt. En zodra je een beeld hebt van deze emoties en een eventuele oorzaak 

waaruit deze zijn ontstaan, kan ook jij het wonder van vergeving ondergaan naar 

anderen en jezelf. Onthoud, vergeving schenk je jezelf, niet de ander. Zodra jou duidelijk 

is geworden met welke pijn jij rondloopt, is het tijd om deze pijn los te laten om verder 

te kunnen. Geluk is daadwerkelijk een keuze, maar vereist een investering in jezelf. 

Paden die je als onbegaanbaar hebt bestempeld, zal je moeten betreden. Vaak is de 

angst voor wat we tegenkomen zo groot, dat we ons er soms jaren van weten te 

overtuigen dat het beter is deze gevoelens ongemoeid te laten. Het wonderbaarlijke is 

echter, dat het onder ogen komen en overstijgen van deze demonen vaak eenvoudiger is 

dan we voor mogelijk hielden.  

 

 

  



6. Maak jezelf even het middelpunt van het Universum 

 

“At the center of the Universe 
dwells the great Spirit. And that 
center is really everywhere. It is 

within each of us.” 
 

~Black Elk~ 
 

 

 

Velen van ons stellen ons Leven onbedoeld ten dienste van een ander. We durven geen 

‘nee’ te zeggen, zijn bang om anderen teleur te stellen of denken dat anderen ons 

egoïstisch vinden als we delen wat wij zelf graag willen. Op één of andere manier vinden 

we het moeilijk om te voor onszelf te kiezen en die keuze aan anderen kenbaar te 

maken, zelfs als dat betekent dat we iets tegen ons zin in gaan doen. Maar welke waarde 

heb jij nou daadwerkelijk te bieden als je de dingen niet met je hele hart doet? Wat voeg 

je dan uiteindelijk toe aan die persoon of situatie? Als jij van mening bent dat jouw 

voorkeuren ondergeschikt zijn aan die van anderen, dan geef je hiermee een onbewust 

signaal aan jezelf af, dat jij er minder toe doet. En in deze minderwaardige positie, zal jij 

nooit tot een gelukkig persoon verworden.  

 

Het is van buitengewoon groot belang, dat jij jezelf in het middelpunt van het Universum 

gaat plaatsen. Jij bent immers waar joùw hele Leven om draait. Klinkt je dat egoïstisch in 

de oren? Dat komt omdat we vaker kijken naar de kwantiteit dan naar de kwaliteit die 

we bieden of ontvangen. Jezelf achterstellen of in één of andere vorm opofferen lijkt een 

nobele status te hebben gekregen, maar ook dat is één van de illusies van onze 

maatschappij en omgangsnormen geworden. Jezelf opofferen aan het plezier van een 

ander is niet nobel, het is dom en kost je veel meer op langere termijn dan het je ooit zal 



opleveren. Is tien keer iets met tegenzin doen waardevoller dan één keer met heel je 

hart? Ik denk het niet.  

 

Jezelf ten dienste stellen van een ander geeft een voortdurende druk en kan al snel 

leiden naar de vraag of je wel genoeg klaarstaat of de vraag of je wel zo geliefd zou zijn 

als je zou stoppen met deze opofferingen. Het werkt onzekerheid in de hand en om die 

reden lijkt het aantrekkelijker om dit gedrag voort te zetten in plaats van te kiezen voor 

jezelf. Toch zal je vroeg of laat geconfronteerd worden met een innerlijke twijfel, omdat 

jouw Hoger Bewustzijn uitsluitend bezig is met jou en niet met anderen. Het lijkt 

buitengewoon egoïstisch om je te richten op jezelf, maar als jij niet volledig gelukkig 

bent, zou je je kunnen afvragen wat je überhaupt te bieden hebt. Jezelf voorop stellen 

heeft niets maar dan ook niets met egoïsme te maken in de betekenis die jij er 

waarschijnlijk op nahoudt. Deze vorm van egoïsme toont een sterke kennis van jezelf en 

zou niet minder dan respect moeten krijgen. Dit type egoïsme maakt van jou een sterke 

persoonlijkheid die graag voor anderen klaarstaat, maar niet bereid is zichzelf hierin te 

verliezen om het ego van een ander te eren.  

 

Maak jezelf het middelpunt van het Universum door je eigen wensen in te willigen en tijd 

te gaan besteden aan het ontdekken van jezelf. Doe de dingen die je leuk vindt en laat 

die dingen waar je geen zin in hebt. Dit is een belangrijk proces in het sterken van jezelf. 

Praat alleen nog over de dingen die je leuk vindt en stop met het luisteren naar verhalen 

van verdriet en pijn, van onvrede en teleurstelling. Ook de ander heeft namelijk een 

eigen verantwoordelijkheid in zijn of haar Leven. Dit is een belangrijke keuze en die 

keuze dienen we allemaal op een goed moment maken. Breng voor jezelf in kaart in 

welke situaties jij degene bent die zichzelf voorbijloopt en bij welke personen je dat het 

meest geneigd bent te doen. Het vertelt je veel over jezelf. Zodra je daar beter zicht in 

hebt, probeer dan stap voor stap juist in deze situaties of bij deze mensen eens andere 

keuzes te maken. Ga voorbij de angst van het onbekende en besef je, dat wanneer je 

hiervoor geen respect ontvangt, deze verstandhouding waarschijnlijk toch al ergens 

tekortschiet.  

 

 



7. Maak tijd voor stilte 

 

“Silence isn’t empty. It’s full of 
answers.” 

 
~Onbekend~ 

 
 

Jouw denken heeft een buitengewoon grote invloed op wat jij als gelukzalig ervaart. Om 

die reden draagt jouw denken op een zekere manier bij aan jouw geluk en is om die 

reden één van de geluksprincipes.  

 

Onze gedachten gaan aan één stuk door en zijn in veel gevallen gebaseerd op oude 

overtuigingen en zijn vaak reacties op gebeurtenissen. Wij gedragen ons als slachtoffer 

van onze gedachten, door onze gedachten centraal te stellen en onze emoties hierop af 

te stemmen in plaats van andersom. Weinigen van ons maken bewust tijd voor stilte op 

een dag, terwijl dit een essentiële bezigheid is om meer controle op jouw gedachten 

patronen te krijgen. Onze gedachten zijn verantwoordelijk voor de emoties die voelen en 

ons Liefdevolle Universum reageert op onze emoties middels manifestaties die wij ons 

Leven noemen. Om die reden zijn onze gedachten nauw verbonden aan onze directe 

werkelijkheid en dus ook hoe gelukzalig die werkelijkheid op ons overkomt. Wil je hier 

meer over weten? Kijk dan eens op www.timhasenbosch.com. 

 

Om een evenwichtig en gelukzalig Leven te leiden, dienen wij de ruimte te geven aan het 

Leven om ons in de richting van ons geluk te wijzen. Door ons drukke handelen en ons 

drukke denken, scheppen wij die ruimte niet en ‘horen’ we niet wat het Universum ons 

probeert te vertellen. Sturing door inspiratie is één van de prachtige instrumenten die 

het Universum hanteert om ons te begeleiden naar een overvloedig Leven.  Een stille 



geest schept de ruimte om deze inspiratie te voelen. Maar hoe creëer je stilte in jouw 

gedachten? 

 

We kunnen onmogelijk al onze gedachten op een dag monitoren en bijsturen. Op basis 

van onderzoeken wordt geschat dat wij zo’n 40 tot 60 duizend gedachten op een dag 

denken. Daarvan zijn er velen die aan ons bewuste denken voorbijgaan en die meer te 

maken hebben met de aansturing van ons lichaam. Een buitengewoon effectieve manier 

om je geest tot bedaren te brengen, is om meditatie tot een dagelijkse bezigheid in jouw 

Leven te maken. Meditatie schept rust en balans in je Leven en maakt de weg vrij om je 

open te stellen voor inspiratie die jou op een gelukkiger pad zal zetten.  

 

Talloze onderzoeken tonen aan dat een dagelijkse beoefening van meditatie bijdraagt 

aan een gezonder lichaam en een evenwichtiger bestaan. Velen van ons dragen de 

overtuiging dat meditatie iets ‘zweverigs’ behelst of dat het beoefenen van meditatie op 

één of andere manier moeilijk is. Uiteraard vergt het concentratie en een stukje 

doorzettingsvermogen als je met iets nieuws begint. Een vaardigheid die nieuw voor je 

is, kent altijd zijn uitdagingen. En alhoewel er veel verschillende meditatievormen 

bestaan, zou ik je willen uitnodigen om met stilte te beginnen. Sta ’s ochtends eens iets 

ieder op, nog voordat verschillende gedachten en reacties van je verlangd worden. Zoek 

een plek waarvan je weet dat je in de komende 15 tot 20 minuten niet gestoord zult 

worden. Ga ontspannen liggen of zitten en richt de aandacht op je ademhaling. Probeer 

nu zo lang mogelijk met je aandacht bij je ademhaling te blijven. Je kunt er ook voor 

kiezen om een toon in je hoofd vast te houden, waardoor je aandacht voornamelijk bezig 

is deze toon standvastig te produceren. Je zult merken dat je aandacht moeite zal doen 

om zich te richten op gedachten. Wuif deze Liefdevol weg, door je aandacht weer te 

richten op een toon of de ademhaling. Langer dan 20 minuten is niet nodig. Dat werkt 

alleen maar frustratie in de hand. Doe dit elke ochtend een week lang en voel het 

verschil met de jaren ervoor. Probeer geen staat van trance te bereiken of een andere 

geavanceerde staat van zijn. Blijf bij de eenvoudige en superefficiënte toepassing van 

stilte totdat je de behoefte gaat voelen om verder te gaan. 

 

 



8. Dankbaarheid 

 

“If the only prayer you ever say 
in your entire life is ‘Thank 

you”, it will be enough.” 
 

~Eckhart Tolle~ 
 

 

De magie van dankbaarheid wordt helaas door velen onderschat, ondanks de bijzondere 

transformerende kracht die dankbaarheid bezit. Iedereen heeft leren danken op het 

moment dat zij iets ontvangen. Dan kan oprecht zijn, maar zeker ook uit een vorm van 

beleefdheid omdat het ons zo geleerd is. De kunst van werkelijk dankbaar zijn gaat velen 

malen verder dan het incidenteel bedanken voor een cadeau of een leuk moment. 

Dankbaarheid ontketent een enorm krachtige energie in onszelf en plaatst onze energie 

gelijk aan die van Universum , waardoor meer zaken om dankbaar voor te zijn je Leven 

kunnen binnenstromen.  

 

Menigeen kent momenten van grote dankbaarheid en het gevoel dat het in dat moment 

in jezelf oproept voelt geweldig. Je bent blij, misschien wel euforisch en tegelijkertijd 

nederig ten opzichte van de ervaring. Veel mensen hebben moeite om dankbaarheid te 

ervaren. Het lijkt ook zo groot. Anderen bestempelen dankbaarheid als zoetsappig en 

wollig en kunnen er in hun dagelijks Leven niet zoveel mee. Ik snap dat en heb dezelfde 

gevoelens omtrent dankbaarheid ervaren.  

 

En toch is het van heel groot belang dat je dankbaarheid op dagelijkse basis gaat 

praktiseren. De staat van dankbaarheid nodigt meer en meer dingen in je Leven uit om 

dankbaar voor te zijn. In veel zelfhulp programma’s maakt dankbaarheid een belangrijk 

deel uit, waar we ons vaak pas als laatste op toeleggen. Op één of andere manier weten 



we dat we dankbaar mogen zijn voor onze gezondheid, van lichaam en van geest. We 

mogen dankbaar zijn voor onze inzet om aan onszelf te werken, maar ook voor de 

mensen die in ons Leven aanwezig zijn of het geld dat we hebben om leuke dingen te 

doen. We mogen dankbaar zijn voor de planeet waarop we wonen en de planten en 

dieren die deel uitmaken van een onbegrijpelijk mooie natuur. Dezelfde prachtige natuur 

waar ook wij onderdeel van zijn.  

 

Het is eigenlijk kinderlijk simpel om dankbaar te zijn en toch struikelen mensen over 

dankbaarheid. Op ieder moment zou je een vorm van dankbaarheid kunnen uiten, 

omdat er zoveel om je heen is en gebeurd om dankbaar voor te zijn. We nemen dingen 

alleen te snel voor lief. We beseffen soms niet, hoe groots de dingen zijn die zich in ons 

Leven voordoen. Of hoe blij we eigenlijk zijn met de aanwezigheid van mensen of spullen 

in ons Leven, totdat het opeens uit je Leven verdwijnt. Dan beseffen we ons opeens hoe 

waardevol dat aspect van ons Leven voor ons was. Niet alleen heb je dan de tijd voorbij 

laten gaan om dankbaar te zijn toen je het wel had, nu leef je met het gevoel van gemis. 

Dubbel zonde en dubbel de reden om vandaag te starten met dankbaarheid. Maar hoe 

gaan we nu opeens deze energie in onszelf losmaken? Hoe kunnen we opeens dankbaar 

zijn voor een bloem of een lekker kopje thee? Simpel, Vervang dankbaarheid voor 

waardering. Waardering is van dezelfde energie als dankbaarheid, maar hoe voelt 

waardering voor jou ten opzichte van dankbaarheid? Voelt het gemakkelijker? Kleiner en 

beter te bevatten? Voor mij wel. Ik kan veel eenvoudiger de kleur van een bloem 

waarderen, dan dat ik er dankbaarheid voor kan opbrengen. Waardering vergt een 

intensere oplettendheid op een dag. Door intenser oplettend te zijn, Leef je automatisch 

meer in het nu en zal je eenvoudiger dingen vinden om te waarderen.  

 

Ik ben ervan overtuigd dat waardering een enorme verschuiving in jouw energie teweeg 

gaat brengen, als je bereid bent hier regelmatig op een dag bij stil te staan. Je zult 

merken dat het eenvoudiger wordt om dingen te vinden, maar ook dat jouw intensiteit 

gaat vergroten. Wanneer je waardering voelt voor de bloem, zou je ook waardering 

kunnen voelen voor de vruchtbare grond waarin hij groeit, de teler die hem kweekte en 

de zon die hem doet groeien, het water dat hem voedt, maar ook jou van vocht voorziet. 

Als je eenmaal iets hebt gevonden om waardering voor te hebben en je doet dit in 



aandacht en rust, dan zal je al gauw merken dat de stroom op gang komt. Probeer het 

eens en voel wat het met je doet. Doe het in het begin op gezette tijden en probeer 

iedere dag met iets anders te beginnen. Er is altijd iets om waardering voor te hebben, al 

is het maar je hartslag of je ademhaling. Pluk de vruchten van de magische kracht in 

jezelf en doe er je ongekende voordeel mee.  

  



9. Je lichaam is je tempel 

 

“Your body is precious. It is our 
vehicle for awakening. Treat it 

with care.” 
 

~Buddha~ 
 

 

Wie kent hem niet: ”een gezonde geest in een gezond lichaam”. Eigenlijk wilde ik bij 8 

principes stoppen, omdat je hiermee geestelijk bijzonder goed uit de voeten kunt en in 

staat bent om met deze 8 principes jouw Leven te veranderen. Maar sinds enige tijd ben 

ik meer tijd gaan besteden aan voeding en sport. Ik merk dat wanneer je regelmatig 

alcohol drinkt, veel geprepareerd voedsel eet en niet let op je suikerinname, dit invloed 

uitoefent op de manier waarop je je voelt.  

 

Aangezien dit boek principes behandelt om je Leven vreugdevoller te maken, mag je 

lichaam niet ontbreken. Wanneer jij niet tevreden bent met je lichaam, heeft dit invloed 

op de manier waarop je je voelt, zeker wanneer je de neiging hebt jezelf te veroordelen 

over de manier waarop je eruit ziet. Ik pretendeer geen enkel dieet, omdat er voor ieder 

dieet iemand te vinden is voor wie het werkt, terwijl niet ieder dieet werkt voor 

iedereen. Wel kunnen we ons allemaal indenken dat natuurlijke onbewerkte producten 

beter voor je zijn, dan verwerkte en lang houdbare producten, die vaak vol zitten met 

zout en suikers.  

 

Ook beweging is een fijne manier om jouw gevoel van vreugde te ondersteunen. 

Natuurlijk lig ik ook niet met een grote glimlach een benchpress te doen, maar het 

gevoel dat het me geeft dat ik merk dat ik sterker word is meer dan fijn te noemen. Je 



voelt je vaker trots en tevreden. Je ziet je lichaam gestaag veranderen en bent 

energieker door de combinatie van beweging en gezonde voeding. 

Iedereen moet voor zichzelf bepalen welke vorm van beweging bij hem of haar past, 

maar dat beweging bijdraagt aan een vreugdevoller bestaan is voor mij wel duidelijk 

geworden. Zelf ben ik niet met sporten begonnen omdat ik me er bewust van was dat 

het bijdraagt aan vreugde, ik wilde slanker, sportiever en atletischer worden. Maar dat 

neemt niet weg dat mijn groeiende tevredenheid mij zeker gelukkiger heeft gemaakt.  

 

Probeer, wanneer je eraan toe bent, iets te doen aan je beweging en voeding als dat 

nodig is in je Leven. Kijk wat het voor je doet en doe er je voordeel mee.  

  



Ten slotte 

 

Ik hoop dat je plezier beleefd hebt aan het lezen van mijn boek. Vanzelfsprekend hoop ik 

dat het je helpt in jouw bewustwording van de waarheid dat jij je eigen vreugde bepaalt. 

Niet langer hoef jij je afhankelijk op te stellen als het gaat om de mate van vreugde die je 

ervaart. Niet langer ga jij toestaan dat anderen en situaties jouw geluk bepalen.  

 

Door het toepassen van deze 9 principes, ben ik ervan overtuigt dat jij een Leven vol 

mogelijkheden tegemoet gaat. En als gevolg van deze innerlijke verandering, zal ook 

jouw Leven een andere wending gaan nemen. Er zullen mensen uit je Leven verdwijnen 

en er zullen anderen voor terugkomen. Als jij niet dezelfde bent, kan alles wat er bij de 

‘oude’ JIJ hoort niet in je aanwezigheid blijven. Schrik hier niet van en zie het als een 

duidelijk teken dat jij aan het veranderen bent.  

 

De toepassing van deze principes verandert jouw gedachten, daarmee jouw gevoelens 

en daarmee de manifestaties van het Universum. Je bent aan dit boek begonnen om 

blijvende veranderingen in je Leven te bewerkstelligen en deze zullen zich ook voordoen. 

Blijf bij jezelf en in vertrouwen en verwelkom iedere verandering met open armen. Je 

start een nieuwe versie van jezelf, dus al het oude verdwijnt of past zich aan. 

 

Uiteraard vind ik het leuk om van je horen. Ook ben je welkom in mijn praktijk voor 

persoonlijke begeleiding of kun je een workshop of lezing bijwonen. Check voor deze 

informatie mijn website www.timhasenbosch.com of bezoek mijn Facebook pagina! Ik 

hoop je snel eens te zien.  

 

In vreugde, 

 

Tim Hasenbosch 

 

 

 

 


