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Op school vroegen ze mij 
wat ik wilde worden in het leven.

Ik schreef ‘gelukkig’. 
Ze vertelden me dat ik de 

opdracht niet begreep. 
Ik zei dat zij het leven 

niet begrepen.
- John Lennon
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INLEIDING

Stel je voor... je mag kiezen:
a) Je bent succesvol, mooi, rijk en beroemd, 

maar ... je bent niet gelukkig. Of...
b) Je bent gelukkig.

Wat zou je dan kiezen?

Precies!
Want wat heb je aan geld, roem, spullen of succes als je niet gelukkig 
bent? Aristoteles zei het al: 

Geluk is de zin en de betekenis van het leven.

Dat klinkt natuurlijk hartstikke leuk, maar…
Is het wel mogelijk om je geluksgevoel te beïnvloeden? 
Het antwoord is ja. Gelukkig wel.

Onderzoek
Er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar geluk en het blijkt dat 
we ons geluksgevoel voor een groot deel zelf in de hand hebben. 
Ruim 40% van ons geluksgevoel wordt namelijk bepaald door dingen 
die we doen. De rest wordt bepaald door onze leefomstandigheden 
(slechts 10%) en door onze genen (50%).

Hoe dan?
Goede vraag. Omdat wij, de schrijvers van dit boek, dat zelf ook wel 
wilden weten, zijn we op zoek gegaan naar wetenschappelijk onder-
bouwde manieren om meer grip te krijgen op je geluk. Het resultaat 
van die zoektocht is het boek dat je nu in je handen hebt.
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Goed om te weten
Alle informatie in dit boek is wetenschappelijk onderbouwd en 
gebaseerd op kennis en informatie uit de positieve psychologie, 
(neuro)biologie en het NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren). De 
bronnen zijn terug te vinden op www.hetultiemekado.nl/bronnen.

Tips, trucs, weetjes, vragen en verhalen
De beste en mooiste inzichten zijn vertaald naar praktische tips, 
slimme technieken, eenvoudige wistjedatjes en inspirerende vragen 
en verhalen die voor iedereen (leeftijd 12+) te doen zijn.

Indeling
In het eerste hoofdstuk lees je wat geluksstofjes zijn en welke invloed 
ze hebben op je geluksgevoel. Daarna komen de geluksboosters. Dit 
zijn ruim 100 eenvoudig toe te passen tips, trucs, weetjes, oefeningen 
en korte verhalen die je helpen om de aanmaak van je geluksstofjes 
te boosten en zo meer grip te krijgen op je geluk.

Videotips
Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden, wordt 
de tekst in dit boek op meerdere plekken ondersteund 

door linkjes naar leuke en/of inspirerende video’s. De videotips zijn 
te herkennen aan dit icoontje.

Tot slot
Veel plezier en vrolijke momenten bij het 
lezen en toepassen van alle tips, trucs 
en informatie!

http://www.hetultiemekado.nl/bronnen

