


Twaalf tips die behulpzaam zijn op de weg naar geluk   
1. Voel en accepteer dat de dingen zijn, zoals ze zijn. Adem op een moeilijk moment 

diep in en uit en voel wat je voelt, precies zoals het is, zonder de pijn te negeren of te 
overdrijven. Accepteer dit moment volledig, zoals het is. Open ook je hart voor wat je 
voelt, zonder verzet, met kalmte en helderheid. 

2. Calculeer verlies in. Het leven heeft veel van een spel, waarin je kunt verliezen en 
winnen. Accepteer dat je niet altijd kunt winnen en het is sportief om je verlies in te 
calculeren. Je leven wordt dan zachter en transformatie komt dichterbij.  

3. Tegenslag en pijn horen bij het leven. Zie je tegenslag of verlies als tijdelijk en leer 
van de gebeurtenissen, ervaringen en ontmoetingen die niet goed gaan. Haal de les 
eruit, je immateriële bonus en zie dit als een aanmoediging om nieuwe stappen te 
zetten.   

4. Bedenk dat je niet alleen bent. Kijk wat anderen voor je kunnen betekenen, als je het 
moeilijk hebt. Een gesprek met een goede vriend(in), je partner of een andere ziels- 
of geestverwant die aandachtig naar je luistert en met jou naar je situatie kijkt, kan 
behulpzaam zijn.   

5. Doe iets wat je steunt en waar je van geniet: luisteren naar muziek, werken in de 
tuin, een massage ontvangen. Neem minstens af en toe tijd voor jezelf om iets te 
doen, wat je voedt.  

6. Vertraag je tempo van leven, als je het moeilijk hebt, niet geïnspireerd bent en als er 
groeipijn is. Gun jezelf rustmomenten, tijd voor meditatie, een wandeling door de 
natuur.  

7. Reciteer een mantra. Herhaal op moeilijke momenten een zelfgekozen mantra, die je 
helpt zacht te blijven. Voorbeelden: Ik ben goed zoals ik ben. Ik ben vriendelijk voor 
mezelf. Ik schenk mezelf het medeleven, dat ik nodig heb. 

8. Begin de dag bewust, bijvoorbeeld met een ritueel. Breng de dag aan het einde tot 
rust, ook weer met een ritueel. 

9. Memoreer aan het einde van de dag, voor welke ervaring of gebeurtenis je dankbaar 
bent, en laat die ervaring toe in je hart. 

10. Schrijf op of memoreer, wat je vandaag lastig vond en wat je kunt doen om jezelf te 
helpen het eenvoudiger te maken.  

11. Laat het licht en de liefde van God toe in je leven. Laat dit licht op je leven schijnen, 
met name op de donkere kanten en bedank de Allerhoogste voor wat je ontvangt. 
Misschien is dat meer dan je denkt of vermoedt.  

12. Blijf glimlachen en verbonden met het wonder van het leven en de blijdschap die er 
is. Leef het leven in zijn volheid, en gebruik desgewenst als mantra de woorden uit 
het gelijknamige lied van de bekende zanger Ramses Shaffy: zing, vecht, huil, bid, 
lach, werk en bewonder.  

 
Deze tips worden je aangeboden door Dr. Ton Roumen. Als spiritueel auteur begeleidt hij 
mensen in hun zoektocht naar zin en heling op hun levensweg. Regelmatig worden er 
retraites, seminars en lezingen verzorgd. Kijk op Ton Roumen – Bezinning & Bezieling 
voor meer informatie. 

http://www.bezinnen.com/
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