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 VOORWOORD

Dit boekje gaat over het leven. Waar loop je als mens tegenaan? Wat is 
er eigenlijk belangrijk als je een gezond leven nastreeft met zo weinig 
mogelijk stress, afleiding en ongemakken. Tegen de echt vervelende 
dingen in het leven kun je je niet verzekeren, maar je kunt wel manieren 
vinden om ermee om te gaan.

Dit boekje is opgedeeld in vijf delen, die naadloos in elkaar overgaan.
Het eerste deel gaat over onze mentale kant. Hoe houden we ons hoofd 
koel en hoe komen we vooruit? Kun je beter positief of negatief ingesteld 
zijn en hoe egoïstisch mag je eigenlijk zijn?
Het tweede deel gaat over voeding en beweging. Twee zaken die erg 
belangrijk zijn als je er naar streeft om een gezond mens te blijven/
worden.
Het derde deel gaat over materiële zaken. Soms komen we om in de 
spullen. Dan wordt het tijd om op te ruimen. Niet alleen je huis frist 
ervan op, maar je geest ook.
Het vierde deel gaat over financiën. Een goed inzicht is cruciaal, het 
helpt je vooruit en je slaapt er beter door. Misschien kom je er wel achter 
dat je minder hoeft te werken, als je andere keuzes maakt.
Het vijfde en laatste deel gaat over zelfcoaching. Allerlei goeroes 
beweren dat we ons leven geheel in eigen hand hebben. Was dat maar 
waar. Door moderne verleidingen kunnen we van ons pad afdwalen. 
Met een paar simpele stappen komen we uit bij de rust, reinheid en 
regelmaat van de laatste pagina.

Dit boekje heeft als doel om jou als lezer het gevoel te geven dat je iets 
van stabiliteit kunt creëren in een constant veranderende wereld. Door 
ferme grenzen te stellen en het heft in eigen hand te nemen. 

Ik wens je veel leesplezier!

Michel Poppen
Veendam, maart 2016
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Mr. Bean

A smile a day
keeps the doctor away

Lachen
Je zou bijvoorbeeld op lachyoga kunnen gaan. Mij zul je er niet 
tegenkomen, maar het lijkt me de ideale oplossing voor mensen die zelf 
niet in staat zijn om tot een lach te komen. Want wij mensen zijn sociale 
wezens, en lachen werkt even aanstekelijk als huilen. In een groep, 
onder leiding van een lachcoach, worden de lachspieren losgemaakt 
door allerlei oefeningen. Als je van een afstandje zo’n groepje mensen 
ziet grinniken is het een belachelijk gezicht, maar voor de mensen zelf 
kan het een bevrijdende ervaring zijn.
Je kunt je heil ook zoeken in cabaret. Al vind ik dat sommige cabaretiers 
er zich wel erg gemakkelijk vanaf maken door (te) veel gebruik te maken 
van leedvermaak. Hetzelfde geldt voor de zogenaamd grappige ‘funny 
home videos’ op TV; mensen filmen hun huisgenoten terwijl ze keihard 
op hun snufferd vallen en bedienen liever de videocamera dan dat ze 
een poot uitsteken om te helpen.
Wat dat betreft is de echte humor op TV ver te zoeken, of het moet 
om de geniale grappen van Mr. Bean gaan. Voor de rest wordt er naar 
mijn mening te vaak en te veel gelachen om iemand die een domme 
opmerking maakt, op zijn kont valt of niet kan zingen (“Idols”).
Mijn vader had het goed begrepen. Tijdens het eten vertelde hij over 
de liedjes die hij tijdens de nachtdienst met een collega zong. Puur om 
de tijd een beetje te doden en de slaap te doen vergeten. “Wat zit die 
juikel daar te rijten! Wat is dat voor trekkerij” ging het hard over de 
redactie. Pa wist hoe hij een beetje sfeer in de keet moest brengen. Een 
goed voorbeeld van hoe je humor in het dagelijks leven kunt toepassen. 
Door af en toe met een knipoog naar je omgeving te kijken, maar ook 
naar jezelf. Niet boos worden als je alles uit je handen laat vallen, maar 
gniffelend de conclusie trekken dat je deze dag waarschijnlijk beter in je 
bed had kunnen blijven liggen. 
Doe jezelf én je medemens een plezier en vergeet niet om te lachen!

MENTAAL LACHEN

Lachen is gezond. We weten het allemaal. Het geeft ontspanning aan 
je geest, het verlaagt je bloeddruk en er worden allerlei geluksstofjes in 
je lichaam aangemaakt. Toch vergeten we in de drukte van alledag te 
lachen en zoeken we onze heil elders. 
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Op de werkvloer gaat het er tegenwoordig hard aan toe. Werknemers 
moeten meer doen in minder tijd en de kans dat jouw baan er over een 
jaar nog is, is minder zeker dan voorheen. Na een slopende werkdag nog 
even in de avonduren Whatsappen met de baas en ’s ochtends vroeg nog 
voor het ontbijt je mail doornemen. Je kinderen zie je nauwelijks meer 
en omdat je vrouw ook moet ploeteren om de dure hypotheek te kunnen 
betalen, begin je je steeds meer op een tandwiel in een grote machine 
te voelen. Dit gevoel van jezelf klein voelen is voor niemand fijn. Ieder 
mens die wordt opgeslokt door iets dat groter en machtiger is, verliest 
niet alleen zijn gevoel van vrijheid maar ook van eigenheid. Je hebt door 
alle stress geen mogelijkheid meer om stil te staan bij wat jou als individu 
bezig houdt, als je alleen maar van dag naar dag hopt. Velen krijgen  
’s nachts niet voldoende rust om voor de volgende dag te kunnen 
opladen. In de snelle reclamewereld wordt slapen sowieso gezien als 
verloren tijd. Tijdens de slaap komt niet alleen je lichaam tot rust, 
maar worden je gedachten ook geordend. Goed slapen is dus cruciaal 
voor ieder mens. Om dit te realiseren is het belangrijk om in de late 
uurtjes langzaam af te bouwen en je zonder tablet, TV of mobiel voor te 
bereiden op een goede nachtrust.

Mensen die aan ernstige stress lijden en zelfs een burn-out krijgen 
komen helemaal tot stilstand. Het lichaam dwingt de geest om rust te 
nemen. En rust is dan ook de beste remedie om stress te voorkomen. 
Neem elke dag tijd voor jezelf om je stressmomenten te verwerken. Doe 
dat voordat je lichaam die beslissing voor je maakt!

De dokter kan niks vinden, alles lijkt in orde te zijn… Wat is er dan wel 
aan de hand? Sommige mensen hebben het zelf niet door, maar ze lijden 
aan stress. Stress sluipt er bij de één wat gemakkelijker in dan bij de ander, 
maar iedereen is er uiteindelijk gevoelig voor. Of het nu gaat om stress 
op het werk of stress in je thuissituatie, al die extra aangespannen spieren 
leiden tot lichamelijke klachten van de vaagste soort. De dokter krijgt de 
schuld, want hij kan niks vinden. Maar zelf zouden we kritisch moeten 
zijn over hoe hoog ons stress-niveau eigenlijk is.

Stress
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