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BOOSTKIDS

Je geluk vinden kan je op verschillende manieren doen. Helaas leven we
in een wereld waarin we ons geluk (kortstondig) kunnen vinden in het
afvinken van een to-do lijst of het behalen van een goed cijfer. We leven
in een wereld waarin je wensen mega snel realiteit kunnen worden. 

Nu met de bezorgdienst Gorillas bijvoorbeeld. Hetgeen wat je wilt
hebben, binnen 10 minuten in huis. Of webshops waarbij je het product
dezelfde avond of de dag erop al in huis kan hebben. Het fijne gevoel
wanneer de pakketbezorger aan de deur komt. “Yes, mijn nieuwe
schoenen zijn er!” Dit geluksgevoel is vaak van korte duur. De korte duur
van het geluk komt doordat het geluk niet vastgehouden kan worden.
Het gevolg hiervan is dat je constant blijft zoeken naar dit gevoel, en dit
probeert te krijgen door een bevrediging van buitenaf. Waardoor je een
gehaast en gestrest leven gaat leiden, doordat je constant het gevoel
hebt dat er nog meer te doen is, er nog iets beters ergens op je ligt te
wachten. 

OEFENING 11: JE KIND
HELPEN GELUK UIT
ZICHZELF TE HALEN 

Geluk vasthouden, of beter gesteld, creëren, kan alleen wanneer jij de
tools bezit om geluk voor lange duur te ervaren. En laten we eerlijk
wezen, elke dag nieuwe schoenen, gaan er niet voor zorgen dat jij je het
grootste gedeelte van de dag gelukkig voelt. Je wil niet afhankelijk zijn
van externe factoren, zoals bijvoorbeeld nieuwe schoenen, of
(complimentjes van) andere personen in je leven om je gelukkig te
kunnen voelen. 

GELUK VASTHOUDEN
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Jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Je kan niet verwachten dat
iets of iemand anders deze verantwoordelijkheid voor je draagt. Als je
van het laatste uitgaat, dan merk je al snel dat je alles doet om het
geluksgevoel te halen uit externe factoren. Al deze externe factoren
bepalen uiteindelijk maar voor een heel klein deel hoe gelukkig jij je
voelt. 

Een gelukkig leven lijden heeft veel meer te maken met jouw innerlijke
leefwereld dan met veel geld hebben, goede cijfers behalen, een schoon
huis hebben of een mooie auto bezitten. Is het niet ontzettend jammer
dat onze kinderen in deze maatschappij en het huidige
onderwijssysteem, juist geleerd wordt dat ze geluk uit externe factoren
kunnen halen. Zoals goede cijfers, een complimentje van de docent, een
mooie tekening. Er wordt kinderen geleerd dat ze moeten presteren om
geprezen te worden. Om zichzelf goed genoeg te mogen vinden. Hoezo
krijgen kinderen in groep 1(!) een rapport met een beoordeling erin? Wat
is de meerwaarde hiervan voor een kind en zijn/haar ouders? Wij
mensen zijn zo gefocust op hetgeen wat fout is, in plaats van goed.
Hierdoor is er altijd wat te vinden wat beter kan, dit zorgt voor onrust en
een ontevreden/ongelukkig gevoel.

GELUK CREËREN

SABOTAGE VAN HET HUIDIGE SYSTEEM
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Dit moet stoppen. Want de kracht van een goed functionerende
maatschappij zit hem juist in de verschillen tussen mensen. Juist in het
feit dat de ene persoon goed is in dit en de andere in precies het
tegenovergestelde. Op deze manier kunnen we elkaar veel verder
helpen, dan wanneer we allemaal in hetzelfde hokje geduwd worden.
Laten we met z’n allen gaan kijken hoe we de verschillen tot bloei
kunnen laten komen, en kijken naar wat het kind nodig heeft.

School dient uiteraard de plek te zijn waar educatie voorop staat. Maar
laten we lessen geven, waar een kind nu en in zijn volwassen leven meer
aan heeft dan aan een "net" handschrift. Laten we lessen geven in geluk
creëren voor jezelf, zelfliefde, meditatie, goed voor jezelf zorgen etc.
Laten we op een dieper niveau leren, laten we elkaars verschillen
omarmen. 
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Het zou zo waardevol zijn als een docent kinderen vragen zou stellen als:
“Hoe is deze dag voor jou en waarom?” Op deze manier kunnen kinderen
in groepsverband kwetsbaar zijn, en wordt geleerd dat kwetsbaar zijn
iets moois en waardevols is. Dat iedereen anders is, en dat deze
verschillen juist mooi zijn, dat je elkaar door deze verschillen beter kan
helpen.

Wat een waardevolle les is dat! Iedereen is anders, iedereen is
kwetsbaar, grote kans dat pestgedrag hierdoor zou afnemen. Wat een
mega voorsprong kan er aan kinderen gegeven worden, door hen vanaf
jonge leeftijd te leren, hoe zij zorg kunnen dragen voor hun eigen
geluksgevoel. Het uitgangspunt van een docent zou moeten zijn, hoe
gelukkig is dit kind? Waar komt dit door? Wat is de behoefte van dit kind?
Daar hebben kinderen zoveel meer aan op latere leven, dan een net
handschrift.

Helaas is het huidige schoolsysteem nog niet zo ver. Gelukkig kan jij als
ouder je kind wel begeleiden naar een gelukkig leven.

Vraag alle gezinsleden elke dag: “Welk cijfer geef jij je leven vandaag en
waarom?”

Vraag je kind elke avond voor het slapen gaan, drie dingen op te noemen
die goed gingen vandaag en noem er zelf ook drie. Schrijf deze samen in
een boekje op.

Ga het gesprek aan met je kind. Probeer weg te blijven van het geven
van complimenten, en probeer je kind zichzelf een compliment te laten
geven. Help je kind om dingen op te noemen die hij of zij goed heeft
gedaan. Vraag hierin door als ouder.

Voorbeelden van mooie vragen: “Hoe was het verlopen als jij er niet was
geweest?” of “Hoe heb jij bijgedragen aan dit mooie resultaat?”

DEEL 1: AVONDRITUEEL



"CONNECT
WITH EACH
OTHER 
 WITHOUT
WIFI"


