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Mijn onderzoek naar geluk ontstond doordat 

ik zelf ‘ineens’ het gelukslicht weer zag gedu-

rende een donkere periode in mijn leven. De 

aanleiding naar mijn plotselinge ‘verlichting’ 

was een experiment op een Spaans strand. Ik 

was ‘mazzelmomenten’ aan het herinneren en 

op een bepaalde wijze in mijn hoofd aan het 

rangschikken. Spontaan begon er letterlijk licht 

in mijn hoofd te schijnen. Ik voelde iets wat ik 

een tijdje gemist had: ik voelde mij, van het een 

op het andere moment, gelukkig.

"Ik wil gewoon gelukkig zijn"
Tja, wie heeft er niet een soortgelijke uitspraak 

gedaan. We willen toch allemaal gelukkig zijn? 

Een gelukkige relatie hebben? Je gelukkig voe-

len in je werk of simpelweg, ‘je gewoon geluk-

kig voelen?!’

Als je er goed over nadenkt, is dit een van de 

meest gestelde ‘doelen’ die je spontaan om je 

heen hoort.

Tijdens mijn onderzoek naar wat geluk is, 

begon ik te beseffen dat ons gelukstreven ons 

ongelukkig en zelfs depressief kan maken. 

Ik begon aannames over ‘gelukkig zijn’ ter 

discussie te stellen, op zoek naar een haalbare 

tegenhanger. Ik begon mij af te vragen welke 

elementen van invloed zijn op ons geluks-

gevoel. En hoe wij ons geluksgevoel wakker 

zouden kunnen maken? Ik begon zelfs nieuws-

gierig te worden naar wat er te leren is over het 

innerlijk landschap van geluk, wanneer je de 

wereld door de ogen van iemand bekijkt die 

depressieve gevoelens heeft. 

Als NLP-er snap je natuurlijk al dat ‘geluk’ een 

zeer aspecifieke omschrijving is. Bewapend 

met het meta-model kunnen wij daar een 

stuk specifieker over worden. Ondanks dat 

het meta-model onmisbaar gereedschap is, is 

het daarnaast de moeite waard om het ‘stre-

ven naar een gelukkig leven’ an sich onder de 

loep te nemen. Want ‘meta-modellen’ binnen 

achterhaalde aannames creëren nog steeds 

dezelfde oplossingen voor dezelfde problemen.

Twee soorten geluk 
Als je er goed over nadenkt kennen wij twee 

soorten geluk: ‘gelukkig zijn’ en ‘geluk hebben’. 

De eerste omschrijft een soort staat, een ge-

moedstoestand en de tweede een gebeurtenis. 

Laten we ze voor het gemak ‘geluk 1’ en ‘geluk 2’ 

noemen.

GELUK 1
‘Gelukkig zijn’ kan gedefinieerd worden als het 

tevreden zijn met de huidige levensomstandig-

heden of met het leven zoals zich dat nu aan je 

presenteert. Geluk wordt hier geassocieerd met 

gevoelens van blijheid, harmonie en tevreden-

heid. Op deze manier bekeken is gelukkig zijn: 

‘De ervaring van vreugde, tevredenheid en 

welzijn gekoppeld aan een gevoel dat het leven 

goed, zinvol en de moeite waard is.’ En zoals 

het in het etymologisch woordenboek van de 

Afrikaanse taal is verwoord: ‘Geluk is een aan-

gename toestand van tevredenheid.’

Deze definiëringen beschrijven een soort 

eindstaten. Een aaneenschakeling van zelfstan-

dig naamwoorden die gemoedstoestanden 

omschrijven. Alleen niemand vertelt wat dit 

precies betekent en hoe je daar zou kunnen 

komen. Het creëert een gevoel van ‘had ik dat 

maar’. Als het ware een verlangen zonder reis-

beschrijving, iets wat anderen ook hebben en 

wat jij en ik ook willen. Het is bijna een magi-

sche toestand die je met een ‘kloddertje roze 

hier en een kloddertje roze daar’ kunt toveren 

in je leven. Zoals tante Til haar fantasiewerel-

den creëerde met verf in de succesvolle televi-

sieserie De Familie Knots uit de jaren tachtig.

Deze definiëring van geluk en gelukkig zijn is 

vaag en aspecifiek. Het omschrijft een soort 

ideale gemoedstoestand welke niet gekoppeld 

is aan een of ander specifiek streven. Het is 
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als het ware een staat waar je in verkeert, een 

soort emotie die je hebt. Deze vorm van geluk 

en gelukkig zijn is de vorm waar de gemiddelde 

persoon aan refereert bij de borrel, in goede 

gesprekken met geliefden en in therapie of 

coachingsessies.

GELUK 2
De tweede definiëring van geluk, ‘geluk heb-

ben’, is van een andere strekking. Er zit meer 

activiteit in, zegt iets over de toekomst en in 

plaats van hoe je staat zou moeten zijn, schept 

het een staat. Geluk hebben is een definitie van 

geluk die we allemaal kennen, maar zelden 

wordt gekoppeld aan gelukkig zijn.

Geluk in de zin van geluk hebben, betekent 

door een onvoorziene gebeurtenis begunstigd te zijn. 

Het is de voorspoed die iemand ten deel valt. 

Geluk hebben refereert aan voorspoed, gunstig 

(gesternte) en gezegend zijn. Gelukkig zijn in 

deze zin, stelt dat een en ander in jouw leven 

voorspoedig gaat. Dat je het leven en wat je on-

derneemt je gunstig gezind is en je als het ware 

gezegend bent in de reis die je aangaat. 

Merk eens hoe dat je denken en staat beïn-

vloedt. Ervaar eens hoe het voelt om je te focus-

sen op voorspoed. Een geweldige staat als je die 

even binnen laat komen. 

Geluk in deze zin van het woord is taalkundig 

van oudsher geassocieerd met vier kwalitei-

ten: licht, lot, toeval en voorspoed. Gezien het 

belang voor het ontstaan van geluksgevoelens 

verdient dit enige uitleg.

Licht
Geluk hebben is oorspronkelijk gekoppeld aan 

licht zoals bijvoorbeeld ‘het licht zien’. Nu is 

juist het gebrek aan ‘licht’ een cruciaal element 

in het ontstaan en laten bestaan van de depres-

sieve mindset en daarmee neerslachtigheid. 

Het uitstekende werk van Lucas Derks2 onder-

schrijft het belang van het direct beïnvloeden 

van iemands ‘donkere’ wolken en bevestigt het 

belang van ‘licht’ in ons innerlijk geluksland-

schap.

Lot
Geluk hebben lijkt ons toch niet helemaal te 

overkomen. Het zegt iets over hoe wij ons lot 

ervaren en daarmee wat jouw bestemming is. 

Het is meer een actieve daad, die iets zegt over 

hoe je met je lot om kunt gaan en je bestem-

ming kunt vinden in het lot wat jou toebedeeld 

is.

Toeval
Dit is eigenlijk de meest simpele definiëring 

van geluk hebben. Toevallige niet verwachte 

gebeurtenissen kunnen, indien op de juiste 

wijze bekeken, een grote bijdrage leveren aan 

de ervaring van ‘geluk hebben’.

Voorspoed
Dit zegt iets over de toekomst en een vertrou-

wen in die toekomst. Op een dieper niveau 

roept voorspoed een gevoel van zelfverzekerd-

heid op. De combinatie van toeval en voor-

spoed blijkt een hele krachtige geluksbouwer 

te zijn.

Als onze gelukswensen gedoemd zijn
Ons streven naar een gelukkig leven kan een 

nare bijsmaak hebben. Geluk lijkt onze ver-

lichting. Voor velen van ons is dit de ultieme 

eindbestemming. Vergelijk het met het berei-

ken van je pensioengerechtigde leeftijd, dán 

gaat het gebeuren. ‘Nog een paar jaar, maar 

dan mag ik genieten.’ 

Het streven naar een ‘gewoon gelukkig leven’ 

zet ons onbewust vast. 

‘Ik wil gewoon gelukkig zijn’ is eigenlijk ‘Ik wil 

als vanzelfsprekend in een constante aangename 

toestand van tevredenheid zijn’. 

Je snapt waarschijnlijk al dat wanneer je jouw 

brein de opdracht geeft om ‘als vanzelfspre-

kend in een voortdurende aangename toestand 

van tevredenheid te zijn’ je nogal wat proble-

men creëert. 

Ten eerste zijn er weinig (mogelijk geen?) 

gemoedstoestanden die als vanzelfsprekend 

plaatsvinden. Wij doen, denken, zeggen, visua-

liseren of ervaren iets waardoor wij in een staat 

komen en deze staat wordt dan ook nog eens 

uitgedaagd. Wat zoveel betekent als dat wij deze 

staat steeds weer op dienen te zoeken. Daar-

naast zijn er geen voortdurende staten, onze 

staten bewegen en veranderen. En uiteindelijk 

die ene walhalla-staat waar ontevredenheid 

ontbreekt en tevredenheid heerst. Je ziet het 

al, deze wens is er een met behoorlijk wat 

valkuilen die waarschijnlijk zal leiden tot meer 

ontevredenheid.

En dat laatste is nu precies wat er lijkt te gebeu-

ren. De zoektocht naar iets waar je nooit komt, 

omdat dit gewoonweg niet kan. En deze onein-

dige, soms zeer subtiele weg vol met teleurstel-

ling, opent de deur in een aantal gevallen naar 

een landschap gevuld met teleurstelling. Soms 

zo nadrukkelijk dat alleen al de gedachte aan 

nog meer teleurstelling de deur openzet naar 

neerslachtige gevoelens.

Geluk als: de verwachting van 
voorspoed in jouw leven 4
Als je het gevoel kwijtraakt dat dingen ‘jouw 

kant op komen’ dan verlies je je innerlijke toe-

komstperspectief. Ons toekomstperspectief is 

er welbeschouwd helemaal niet in het uiterlijke 

landschap maar bestaat alleen in ons innerlijke 

landschap. Het besef dat er een morgen is en 

een overmorgen en zelfs een volgend jaar kan 

ons tot grootse dingen aanzetten. We beginnen 

een gezin met de verwachting dat we eeuwig 

bij elkaar blijven. We investeren alles wat we 

hebben en starten een bedrijf, omdat we gelo-

ven dat daar een vruchtbare toekomst voor zal 

zijn. We bouwen een huis met het idee daar de 

komende dertig jaar van te kunnen genieten. 

Maar geen van deze verwachtingen zijn gekop-

peld aan enige waarheidsvinding. Wij doen 

deze dingen in de verwachting dat we er zullen 

zijn om het mee te maken. 

‘Wat als het geluk een beetje mijn kant op zou 

komen?’ opperde een cliënt van mij die zich 

maar niet gelukkig voelde. Het subtiele verschil 

tussen het verlangen naar ‘gewoon gelukkig 

willen zijn’ en het gebrek aan het ‘hebben van 

geluk’ werd mij toen nog duidelijker. Ik ging 

op onderzoek uit of het activeren van het idee 

van voorspoed iets zou kunnen doen met het 

algemene gevoel van geluk en gelukkig zijn op 

een persoon.

Geluksformule 5 

In diezelfde tijd werd er een artikel gepubli-

ceerd in vooraanstaande tijdschriften in de 

wereld: This is the equation for happiness6. In het 

artikel werd een wiskundige formule aange-

haald. Een wiskundige formule die aangeeft 

wat de ingrediënten van geluk zijn. En niet 

zomaar een formule, maar een formule die ge-

test was op achttienduizend deelnemers. In dit 

onderzoek werd gekeken naar hoe financiële 

beloning het geluksgevoel beïnvloedde en zoals 

verwacht bleek dat het winnen of verliezen van 

geld invloed heeft op ons geluksgevoel.

Eén van de vooronderstellingen in dat onder-

zoek was dat ‘onze verwachting onze geluksbe-

leving beïnvloedt’. Wanneer je hoge verwach-

tingen hebt en die verwachtingen komen niet 

uit, dan beïnvloedt dat je gemoedstoestand 

negatief. Je voelt je teleurgesteld. De onder-

zoekers ontdekten dat verwachtingen een zeer 

nauwkeurige maatstaf zijn voor het ervaren 

geluksgevoel. Maar dat onze buien zo sterk 

beïnvloedbaar zijn door de gebeurtenissen 

“Ik wil gewoon gelukkig zijn: Ik wil als 

vanzelfsprekend in een constante aange-

name toestand van tevredenheid zijn.” ³
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van het leven, verbaasde de onderzoekers. De 

relatie tussen het hebben van verwachtingen 

en het al dan niet ervaren van geluksgevoelens 

bleek zo consequent dat ze deze in een formule 

konden weergeven.

Zou dat betekenen dat als je jouw verwach-

tingen kunt beïnvloeden je je ook gelukkiger 

voelt? Ja uiteraard, dat weten wij als NLP-ers als 

geen ander. Maar als we dit doortrekken naar 

het voorgaande betoog, zouden wij ons daad-

werkelijk gelukkiger voelen wanneer wij ons 

gevoel van voorspoed weten te beïnvloeden?

Invloed op geluk
Maar je hebt toch geen invloed op het hebben 

van geluk, op voorspoed, een meevaller? Dat 

zou hetzelfde zijn als denken dat wanneer je 

een lot koopt je als geluksvogel zeker de prijs 

wint. Laat dan de miljoenen maar binnenstro-

men... Nee, dat is niet hetzelfde. Hopen dat je 

de loterij wint, heeft weinig met geluk hebben 

te maken. Want als deze verwachting niet uit-

komt, vermindert jouw geluksgevoel, boven-

dien heb je geen enkele invloed op de loterij. 

Maar wat als je wel invloed krijgt op of je geluk hebt 

of niet?

Geluksvogels 7 

Onderzoeker Richard Wiseman heeft mensen 

geïnterviewd die zichzelf als ‘ongelukkig’ (in 

de zin van pech) en ‘gelukkig’ (in de zin van 

geluksvogel) bestempelde. 

Hij stelde vier principes vast die waar lijken te 

zijn voor de ‘geluksvogels’ onder ons:

1.  Geluksvogels vergroten hun mogelijkhe-

den door een groot vriendennetwerk. Ze 

vertellen hun vrienden over hun wensen en 

dromen die daar dan weer over praten met 

anderen. Dit vergroot de kans aanzienlijk 

dat de droom of wens verwezenlijkt wordt.

2.  Ze luisteren naar voorgevoelens en intuïtie 

en staan open om andere wegen te bewan-

delen om hun doelen te bereiken.

3.  Ze verwachten dat ze geluk zullen hebben in 

de toekomst wat ze over herhaalde tegensla-

gen heen helpt.

4.  Ze zien de positieve kant van tegenslag.

Mazzelmagneet 8 
Mensen die zichzelf als geluksvogels bestem-

pelen, hebben dus daadwerkelijk meer geluk 

dan mensen die zichzelf niet zo zien. En dat is 

nog maar het begin, want geloven dat je een 

geluksvogel bent, zorgt ervoor dat je je zo voelt 

en dat is een enorm groot voordeel. Want je 

gelukkig voelen verandert niet direct de wereld 

om ons heen, maar het verandert zeker de 

wereld in ons. Dat zorgt ervoor dat je je meer 

bewust bent van de daadwerkelijke kansen 

in de wereld. Bovendien ben je een prettiger 

persoon om bij te zijn waardoor je meer men-

sen aantrekt en meer mensen leiden tot meer 

mogelijkheden en kansen.

Je als een geluksvogel voelen maakt dat alle 

ervaringen kansen kunnen worden. Zo kan 

zelfs een in eerste instantie vervelende erva-

ring, zoals het missen van de trein naar een 

belangrijke afspraak, een kans zijn. Omdat je 

in de hectiek een interessant nieuw persoon 

ontmoet hebt, doordat je moest vragen wan-

neer de volgende trein zou gaan. Wanneer je je 

gelukkig voelt, neem je makkelijker initiatief 

zoals even iemand om hulp vragen in plaats 

van uren zelf blijven proberen. Daar kan de 

winst groot van zijn. Geluk in deze zin over-

komt je in een aantal gevallen, maar vaker ver-

eist dit soort geluk initiatief en initiatief is nu 

net iets wat jij wel in de hand hebt. Dus hoe 

meer initiatief je neemt hoe meer kans dat je 

mensen ontmoet die je kunnen helpen.

Doordat je gelooft dat je een geluksvogel 

bent, ben je veel vasthoudender bij tegenslag 

en ben je bereid om zelfs onmogelijk ogende 

situaties uit te proberen. En geluksdenkers 

gaan zelfs zo ver dat ze een grootse tegenslag, 

zoals een terminale ziekte interpreteren als 

een kans: pas nu snap ik hoe je betekenisvol 

kunt leven, bijvoorbeeld. De zaken van het 

leven die je ‘voor gewoon’ aanneemt, zijn in-

eens niet meer zo gewoon, maar geschenken. 

De allerkleinste zaken kunnen dan beteke-

nis krijgen. De waardering die je dan kunt 

voelen is een grootse en enerverende kracht. 

Wanneer je zo gaat denken trek je steeds 

meer ervaringen aan die bewijzen hoe goed 

de wereld voor jou is. Je wordt als het ware 

een mazzelmagneet, een persoon die mazzel 

verwacht omdat het gewoon niet anders kan.

Jouw toekomst is een plek die aan je trekt, de 

wereld een plek om te ontdekken, mensen 

worden kansen in plaats van bedreigingen, 

het leven een vruchtbare plek, een plek waar 

je zin in hebt.

Mazzelaar 9 

Zou jij ook willen leren hoe jij een ‘mazzelaar’ 

wordt? Hoe jij ervoor kan zorgen dat je meer 

geluk hebt? Hoe je een gevoel van voorspoed 

in jezelf wakker maakt, waardoor je weer 

licht ziet en zelfs nare gebeurtenissen een 

onderdeel van jouw lot kunnen worden? Doe 

dan de ‘Mazzelmagneet’. n
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Paginaverwijzigingen uit: Geluk is Deprimerend 2016, 

Wassili Zafiris, WA AS Publications (tenzij anders vermeld).
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Mazzelmagneet oefening 

1. Herinner je een keer dat je een mazzeltje had, 
een simpel gelukje. Denk aan dat je bijvoor-
beeld toevallig een briefje van vijf vond. Ga 
desnoods ver terug in de tijd. Spoor ervaringen 
op van spontane mazzel, onverwacht geluk. 
Wanneer je een herinnering hebt, stap daar 
dan even helemaal in. Beleef dat moment 
weer en merk hoe je je voelt. Maak daar een 
snapshot van in gedachte.

2. Herinner je een ander mazzelmoment en doe 
daar hetzelfde mee. Plaats deze snapshot 
naast de eerste. Herhaal dit met meerdere 
herinneringen.

3. Laat je leiden door jouw mazzel gevoel en 
herinner je dan andere momenten van mazzel, 
maar nu van ervaringen die je op dat moment 
niet hebt ervaren als mazzel, maar achteraf 
wel. Denk aan dat jouw fiets gestolen werd 
maar dat je daardoor een superleuke agente 
hebt ontmoet en daar mee getrouwd bent. Of 
ontslagen en juist daardoor een wereldbaan 
hebt gevonden, ‘Wat een mazzel!’

4. Doe daar hetzelfde mee als bij de voorgaande 
punten.

5. Laat jouw collage van mazzelervaringen groei-
en en groeien en merk eens hoeveel mazzel jij 
hebt gehad in jouw leven.

6. Voeg daar deze woorden aan toe: ‘Heb ík weer, 
wat een mazzel!’ Blijf deze zin herhalen.

7. Stel je voor dat je dit bij je hebt op alle momen-
ten waar jij dit nodig hebt in de toekomst.

De verwachting van voorspoed maakt dat je anders 
gaat kijken naar de gebeurtenissen in je leven. 
De kleinste gebeurtenissen kunnen zo betekenis 
krijgen. Je ervaringen blijken een onderdeel van 
jouw lot en geven je leven betekenis. Je kunt met 
lichtheid en verwachtingsvol kijken naar wat er 
gaat komen. Merk maar eens hoe gelukkig je kunt 
voelen, wanneer jij geluk hebt.


