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Heb jij behoefte aan wat meer positiviteit en geluk in je leven? En geloof jij 
dat je hierin zelf stappen kunt zetten? In deze checklist deel ik 22 manieren 
om meer positiviteit te bereiken. Veel succes en plezier met uitproberen! 

1. Zet je positieve knop aan 

Neem af en toe de tijd om bewust je 'positieve' knop aan te zetten en te kijken 
naar de positieve dingen om je heen. Het maakt niet uit waar je bent. Stel jezelf 
vragen als: Wat gaat er goed in mijn leven? Waar ben ik dankbaar voor? Waar 
ben ik blij mee? Hoe helpt dit mij? Geniet van het gevoel dat je hierdoor krijgt. 

2. Wees mindful 

Mindfulness nodigt je uit om stil te staan in het hier en nu. Mindfulness oefeningen 
gaan er simpelweg om dat je je helemaal focust op wat je doet en ervaart. Als je 
mindful wandelt, ben je je bewust van je voeten die de grond raken. Kijk je om je 
heen, hoor je de geluiden van de vogels en ruik je de geur van natte bladeren. Zo 
kun je alledaagse bezigheden heel eenvoudig op een mindful manier gaan doen. 

3. Maak een gelukslijst  

Vraag jezelf eens af van welke dingen je blij wordt of waar je vroeger plezier in 
had. Waar genoot je als kind van? Maak hier een gelukslijst van. Neem elke dag 
de tijd om een activiteit van je lijst te doen, al is het maar een kwartier. 

4. Maak een geluksmoodboard 

Maak een positief moodboard van dingen waar je naar verlangt. Geef weer hoe 
je leven er over een paar jaar uitziet, als je dromen zijn uitgekomen. Gebruik 
plaatjes en teksten uit tijdschriften, materialen die je aanspreken of teken het. 

5. Kijk naar iets groens 

Uit onderzoek blijkt dat je van de kleur groen positief en creatief wordt. Groen 
trekt automatisch je aandacht, zonder dat het moeite kost. Het leidt af van pijn en 
negatieve gevoelens. Het helpt om weer op te laden. Vandaar dat wandelen in de 
natuur zo ontspannend en opwekkend is. Zorg dus voor meer groen in je dag. 
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6. Herinner jezelf aan een geluksmoment 

Zorg dat je op je telefoon, bureaublad of aan de muur een reminder hebt van iets 
waar je van geniet of gelukkig van wordt. Dat kan een foto van jezelf zijn, van je 
partner of kinderen. Het kan ook een voorwerp of symbool zijn dat je aan een 
geluksmoment herinnert. Het steeds zien, helpt je om je hieraan te herinneren. 

7. Sta stil bij wat goed voor je was 

Vaak denk je vooral aan de dingen die je niet goed hebt gedaan. Waarbij je 
'gefaald' hebt. Draai het eens om. Sta elke avond stil bij wat je die dag hebt 
gedaan wat wel goed voor je is. Heb je bijvoorbeeld 'nee' gezegd tegen een klus 
of me-time genomen. Benoem minimaal drie dingen. 

8. Hou een positief dagboekje bij 

Schrijf een tijdlang 's avonds voor het slapen gaan op wat die dag goed ging en 
welke positieve dingen je meegemaakt hebt. Hou het simpel; het hoeven geen 
grote dingen te zijn. Noteer ook hoe het kwam en welke invloed jij erop had. 

9. Beschrijf je leven over een jaar 

Verbeeld je eens hoe je leven er over een jaar uit ziet. Als het (weer) goed met je 
gaat. Beschrijf hoe je dag eruit ziet, wat voor werk je doet, welke mensen je om je 
heen hebt, hoe je je voelt. Focus je op de positieve gevoelens en ervaringen. Je 
kunt dit doen in de vorm van een brief aan een vriendin of je toekomstige zelf. 

10. Visualiseer een gelukkige toekomst 

Visualiseer een week lang elke dag een positieve toekomst voor jezelf. Een 
toekomstig waar je de beste versie van jezelf kunt zijn. Waar je gelukkig bent. 
Denk aan je persoonlijk leven, je relaties en je werk. Denk na over de stappen die 
je genomen hebt om daar te komen. Zie, voel en ruik het. Ervaar het in je lichaam. 

11. Ontwikkel een positieve verslaving 

Bedenk welke nieuwe positieve verslaving jij wilt ontwikkelen. Wil je elke dag gaan 
wandelen of mindfulness oefeningen doen. Of wil je vaker complimentjes geven. 
Neem je voor om dit de komende maand elke dag bewust te doen. Wees niet te 
streng als je het een dag overslaat. Pak het gewoon de volgende dag weer op. 
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12. Ervaar meer liefde in je leven 

Als je je meer bewust bent van de liefde die er in je leven is, voel je je positiever en 
gelukkiger. Dan kun je doen door tijd door te brengen met je partner, je kinderen, 
je ouders, een dierbaar familielid of een goede vriendin. Je kunt ook denken aan 
alle mensen die van je houden. Of een mooi boek lezen over de liefde. 

13. Vier je relaties 

Neem af en toe de tijd om je relaties te vieren. Dat kan de relatie met je partner 
zijn, met je kinderen of ouders of met je beste vriendin. Zoek dingen die je allebei 
leuk vindt en doe die regelmatig samen. Haal dan herinneringen op aan mooie 
momenten en complimenteer elkaar met jullie bijzondere relatie. 

14. Doe iets nieuws 

Door nieuwe dingen te doen, word je positiever en dus gelukkiger. Bedenk dus 
geregeld iets nieuws om te doen of verzin een manier om nieuwe mensen te 
ontmoeten. Het verbreedt je belangstelling en levert positieve ervaringen op. 

15. Wees minder bezig met jezelf 

Als je te veel op jezelf en je eigen zorgen gericht bent, voel je je eenzamer, 
ongelukkiger en ben je vaak ongezonder. De oplossing is om meer met anderen 
bezig te zijn. Om je aandacht af te leiden van jezelf. Door de ander te helpen of 
ergens mee te verrassen. Of door iets voor de ander te doen. 

16. Zeg 'ja, en ...' in plaats van 'ja, maar ...' 

Merk eens op hoe vaak jij in een gesprek met een collega, je partner of je vriendin 
reageert met 'ja, maar ...' Als je dat zegt, zeg je eigenlijk 'nee'. Je verpakt het 
alleen aardiger. Wen je eens aan om te reageren met 'ja, en ...' Dat levert een heel 
ander gesprek op. Je komt in een positieve spiraal en ziet nieuwe mogelijkheden. 

17. Schrijf een bedankje 

Schrijf minstens één keer per maand een bedankje aan iemand die je ergens mee 
geholpen heeft of die speciaal voor je is. Je kunt je bedankje op een kaart 
schrijven, in een e-mail of via een app sturen. Dat maakt je bewust van de dingen 
waar je dankbaar voor bent en verbetert jullie relatie. 
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18. Tel je zegeningen 

Je kent het oude spreekwoord wel: tel je zegeningen. Neem elke dag de tijd om 
stil te staan bij waar je dankbaar voor bent of waar je trots op bent. Doe dat het 
liefst op een vast moment. Als je het doet voor het slapen gaan, slaap je vaak 
beter en heb je mooiere dromen. 

19. Zorg goed voor je lichaam 

Zoals de Romeinen al zeiden: een gezonde geest in een gezond lichaam. Als je 
lichaam gezond is, voel je je beter, energieker en positiever. Beweeg daarom elke 
dag, eet bewust en gezond, zorg voor een ongestoorde slaap en neem voldoende 
tijd voor rust en ontspanning gedurende de dag. Je hebt maar één lichaam ... 

20. Maak een positief zelfportret 

Soms hoor je pas iets positiefs over jezelf als je vertrekt bij een werkgever. Of 
over een persoon als die overlijdt. Dat is jammer. Maar dat kan natuurlijk ook 
anders. Vraag 10 tot 20 mensen die jou goed kennen (familie, vrienden, collega's) 
om kort op te schrijven hoe jij iets positiefs bijdraagt aan de wereld. Combineer 
alle input tot een positief zelfportret en geniet van alles wat dit je oplevert. 

21. Vier je successen 

Sta eens wat vaker stil bij je successen op je werk. Wat heb je bereikt waar je 
trots op bent? Wat heb je voor elkaar gekregen wat onmogelijk leek? Bedenk als 
je aan een lastige klus begint vooraf hoe je jouw succes straks gaat vieren. Dat 
motiveert en stimuleert en geeft positieve energie voor de klus. 

22. Verander je mindset 

Als je gelooft dat je nooit te oud bent om te leren, dan sta je positiever in het 
leven. En die mindset kun je ontwikkelen door bewust anders te gaan denken. 
Door te accepteren dat je fouten maakt als je buiten je comfortzone stapt. Door 
je te focussen op wat je van een fout of tegenslag kunt leren. Door te zien welk 
onderdeel wel werkt. Door te bedenken wat je een volgende keer beter kunt doen. 
Maar vooral door te accepteren dat je een mens bent. En dat je je best doet. 

© Ontdek Je Stralende Zelf
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