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voor gelukkig en voluit leven

DRIE LEUKE DINGEN VAN VANDAAG
Stil staan bij de goede, leuke of fijne dingen in je dagelijks leven wil niet zeggen dat je wordt gevraagd om te doen alsof er geen problemen zijn. 

Het doel van deze oefening is enkel om je bewust te maken van de dingen die de moeite waard zijn. Op mooie dagen, maar ook op minder mooie 

dagen. Onthoud dat het om kleine dingen mag gaan die je terugkijkend op je dag een goed gevoel gaven. 

Belangrijk om te onthouden:

1. Het gaat vaak om kleine momenten die de dag prettig maakten. Het hoeven geen grote dingen te zijn. Beter nog, de bedoeling is 

juist om de kleine dingen die het leven leuker maken te leren opmerken.

2. Door aan de ene kant de dingen op te merken, en aan de andere kant na te denken over waarom deze dingen zijn gebeurd, leer je 

om de positieve dingen in je leven beter te herinneren.

3. Het opmerken van goede, leuke of fijne dingen kan moeiljik zijn in het begin. Herinner jezelf eraan dat ieder begin moeilijk is. 

Gaandeweg zul je merken dat het steeds beter gaat. 

Wat was fijn vandaag? Wat gaf je een goed gevoel? 

Waar ben je dankbaar voor? 
Waarom is dit gebeurd?

Mijn vriendin belde me op.

Ik las een hoofdstuk in een mooi boek.

Ik heb een heerlijk kopje koffie gedronken.

Mijn vriendin vindt het leuk om met mij te praten.

Omdat ik mezelf de tijd gunde om iets voor mezelf te doen.

Ik heb mezelf getrakteerd, moet kunnen.

Met toestemming gehaald uit: Geluk en optimisme: Een bewezen werkzaam programma op basis van positieve psychologie. (2017).
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