
 
 

Neem op gevoel een rolletje uit de doos en laat je inspireren door het gevonden geluk 
 

Uitspraken over geluk: 

Als je in het gras ligt en omhoog kijkt zijn de wolken 
een gids naar geluk 

Gehoorzaam je geluk alvorens het te overmeesteren 
Geen medicijn kan op tegen een vrolijke, uitbundige 
lach 

Zet die eerste stap op weg en reis om te reizen 
Doe wat meer je best voor de doelen waar je nog ver 
van verwijderd bent 

Wees buigzaam als het gras dat door de wind gaat 
liggen 

Verspreid het geluk om je heen, wed niet op dat ene 
paard 

De beste les is het leren omgaan met teleurstellingen 
Geluk krijg je niet door het onmogelijke te willen 
realiseren 

Af en toe is het slim om de verrekijker om te draaien 
Als je even geen moeite wilt doen, geniet dan van wat 
het leven je gratis biedt 

Het leven is als een lange weg. Bewandel deze, maar 
blijf niet staan. 

Voor het open van de deur naar geluk is elk tijdstip 
perfect 

Langer leven? Stop met piekeren! 
Koester voor altijd die droom. Jaag hem na tot je een 
nieuwe hebt 

Op het toppunt begint de echte klim 
Verander tegenslag in een raadsel dat je met plezier 
gaat oplossen 

De slimme houders van goed verstand gebruiken het 
ook goed 

Verdriet heeft 2 vijanden, optimisme en hoop 
Leer telkens weer. De grootste mislukkingen hebben 
hun oorsprong in onwetendheid 

Zaai vriendelijkheid en opmerkzaamheid en je zult 
geluk oogsten 

Het gevoel van leven is het gevoel van geluk Ontdek het leven en geef je er helemaal aan over 
Maak op het pad van geluk van alle moeilijkheden 
gewoon mogelijkheden 

Wees niet bang om te falen. Het is niet erg 
De enige plek waar geluk voor inspanning komt, is het 
woordenboek 

Hoe snel je problemen over zijn, hang af van hoelang 
je erover zult klagen 

Echte vreugde komt vanuit je kern, wees blij met wie 
je bent 

Als het zeer doet, weet je dat je de moeite hebt 
genomen 

Concentreer je niet slechts op één ding, het beperkt 
je mogelijkheden 



 
 

Zet vitaliteit, kracht en energie om in daden en het 
geluk is gevonden 

Zoek de grenzen van jezelf wat vaker op Leer onophoudelijk,  zodat het leven interessant blijft 

Geef positieve kritiek op jezelf en anderen. Het opent 
de deur naar succes 

Je geluk is niet afhankelijk van de instemming van je 
omgeving 

Leidt je leven zoals in je dromen. Wie zegt dat dat 
niet kan? 

Lastige momenten zijn goed voor je gezondheid 
Leer waardoor je stilstaat, maar ook waardoor je 
vooruitgaat 

Beter een ons geluk dan een pond wijsheid 

Neem op een loos moment de tijd om jezelf om 
vooruit te kijken 

Een gelukkig mens is tevreden met wat het leven hem 
biedt 

Heb bewondering, maar zonder jaloers te zijn 

Bedroefde stemmingen verdwijnen snel door naar 
opgewekte muziek te luisteren 

Elke dag is een cadeautje, vergeet haar niet uit te 
pakken 

Zie elke dag als de mooiste dag van je leven 

Hoe groter het bezit, des te groter het verlies 
Niemand is ooit gestraft voor het verleggen van zijn 
eigen grenzen 

Open deuren die voor anderen ook open zijn 

Vind je eigen pad naar geluk. Laat je niet door 
anderen sturen 

Ontspan jezelf en je geluk is nabij Geluk wordt niet door mode beinvloed 

Taken tot een eind brengen brengt je een eind op weg 
naar geluk 

Onderneem iets wat je geen kans van slagen geeft Vraag niet aan de klepel hoe de klok luidt 

Wees moedig, want wie waagt, die wint 
Zoek je geluk hier en nu. Het verleden is als een mistig 
moeras 

De grootste stap op weg naar geluk is te stoppen met 
piekeren 

De weg naar geluk is leren van fouten Soms is niemand zo’n goed gezelschap als jijzelf Op weg naar zelfontplooiing is geluk een oase 

Lach er vaker op los in je eentje en giechel eens vaker 
in het gezelschap van anderen 

In het verleden was er pijn, in het heden is er hoop, 
morgen is alles weer mogelijk  

Vind je rust en vrede in de kalmte van het wilde 



 
 

Af en toe is het gewoon lastig een mens van vlees en 
bloed te zijn 

Vergeet je eigen plezier in de misstappen van 
anderen. Help ze overeind 

Blik nooit terug op het slechte. Het zou je kunnen 
inhalen 

Prikkel je geest om je geluk te vinden Echte liefde veranderd mensen 
Zelfs de saaiste reis kan uitdagend worden in 
gezelschap van een goede vriend 

Geluk is wat het is 
Blijf wakker om te luisteren of je ook snurkt.  Zo vind 
je echter nooit geluk 

Als je op een dood spoor zit, vraag je niet “waarom?” 
maar “waarom niet?” 

Geluk camoufleert je grootste blunders in het leven 
Als je denkt dat er in je leven iets ontbreekt, is dat 
vast en zeker je leven zelf 

Laat in je dromen het geluk tot je komen 

Sleep jezelf door een lastig moment heen met een 
glimlach van geluk 

Rijkdom is een kwestie van een blije geest, niet van 
bezit 

Maak een bewuste keuze bij alles wat je doet 

Een nutteloos leven is als een vroeg overlijden Hij die bewust is van zijn geluk zoekt niet verder Voor wie er het meeste voor over heeft, is geluk gratis 

Enthousiasme van anderen maakt een brug naar jouw 
eigen geluk 

Zonder geluk vaart niemand wel Zoek het goede nog eens goed en het vind jou 

Bedenk positieve zinnen en herhaal ze 
Een hindernis is als de volgende sport op de ladder van 
geluk 

Verbeeld je doelen krachtig en veelkleuring 

Ziet u het geluk niet? Het ziet u wel Vraag naar de weg, ook al is die bekend 
Je vindt op je pad, datgene wat je in je verbeelding 
verdiend 

Leer jezelf geloven in jezelf. Niemand anders kan het Zonder hoop en vertrouwen is geluk ver te zoeken Een vriendelijk woord is als een mooie zomeravond 

Wees kwaad op de juiste persoon, op de juiste manier 
en op het juiste moment 

Geluk vraagt om een poging 
Als er niets gebeurt, zorg er dan voor dat het toch 
gebeurt 



 
 

Knip die lastige knoop niet te snel door. Je kunt hem 
ook ontwarren 

Zelfs de langzame loper kan als eerste over de finish 
zijn 

Hecht je met wijsheid aan goed of slecht op weg naar 
geluk 

Zoek de zon op. Ze geeft je energie op je pad naar 
geluk 

Zorg dat je te weten komt wat je in je mars hebt 
De kiem van ongeluk ligt in het te snel willen van te 
veel dingen 

Laat je niet altijd sturen door een gedachte, je 
intuitie maakt je ook gelukkig 

Slechts de opmerkzame zoeken vindt het geluk Angst is bang voor geluk 

Leef gelukkig, versla je verdriet en verlos je van 
wanhoop 

Zoek leuke kleren uit waarin je je goed voelt. Trek ze 
niet meer uit 

Steek die ander aan met je glimlach 

Geef jezelf over aan je doel, met moet en durf, met 
hart en ziel 

Blijf je verwonderen, het leidt ergens toe 
Verdeeld geluk is vermenigvuldigd geluk. Geef het 
door! 

Begin elke ochtend met de draai die je gaat vinden in 
je dag 

Accepteer jezelf als een geschenk dat iedereen wil 
krijgen 

We hebben allemaal evenveel kansen. Gebruik ze 
behoedzaam 

Zet je stappen voorzichtig en je kunt overal gaan en 
staan 

Wie niet weet wat vervelen is, heeft het geluk 
gevonden 

Concentreer jezelf even op je favoriete memoires 

Wie geluk heeft, weet dat het geen vereiste is het te 
hebben 

Gebruik je verstand niet te vaak. Dat is ongezond Zoek het grote geheel en je vindt het kleinste detail 

Overwin het water en de vissen zullen je deel zijn Gebruik vandaag, daarvoor is het hier 
Praat met gelukkige mensen, zij raken je op de goede 
plek 

Oefen vergiffenis, het baart gelukt 
Wees niet bevreesd om langzaam te lopen. Het is 
beter dan stilstaan 

Het kunnen verdragen van tegenslagen is een geluk bij 
een ongeluk 

Kies elke dag weer voor die ene deur die naar geluk 
leidt 

In gespannen situaties kun je het beste een grappig 
boek lezen 

Geluk betekent geen vrees hebben voor vooruitgang, 
het zal je doen groeien 



 
 

Vertrouwen zal alle vrees overwinnen Span je paard van geluk voorzichtig aan de wagen 
Laat op tijd wat hooi van de vork vallen, voor het te 
laat is 

Stimuleer jezelf door anderen aan het lachen te 
maken 

Zonder doel dwaalt men ontevreden door het leven 
Al komt het lichaam in de smerigste oorden, de ziel 
blijft rein en puur 

Soms vind je bij een dier alles wat mensen hebben 
verborgen 

Geluk is hetzelfde als leven. Je kunt jezelf er niet 
genoeg van geven 

Reis in je hoofd ver van hier en richt je op je 
bestemming 

Wie geen fouten maakt, maakt meestal niets Begin nooit de dag met de scherven van gisteren 
Blijf niet wachten tot het slechtste weggaat. Jaag het 
weg met alles wat je hebt 

Word mooier als je glimlacht Geniet voor verzekerd succes van je tocht naar geluk 
Echt doen wat je wilt doen is een grote stap naar 
geluk 

We zitten in hetzelfde bootje, we moeten samen 
varen 

Eenvoudige waarheden bestaan niet, zoek verder Gebruik je mooiste fantasie om je doel te bereiken 

Momenten van genegenheid benut je door ze zelf te 
scheppen 

De gedachte aan geluk is de eerste stap op weg ernaar 
toe 

 

  



 
 

Uitspraken over vrienden: 

Door haar te kennen ben ik een beter mens geworden, 
en zij zegt hetzelfde over mij 

Niemand is waardeloos als hij een vriend heeft De vrienden van onze vrienden zijn onze vrienden 

Sneeuwvlokken behoren tot de meest kwetsbare 
dingen uit de natuur. Maar kijk eens wat ze doen als 
ze zich aan elkaar hechten 

Een vriend is iemand die aan komt lopen als anderen 
weglopen 

Wat je vrienden zijn, weet je pas wanneer je hen niet 
meer kunt ontmoeten 

Vriendschap is een plant die vaak water nodig heeft 
Het beste om je in deze wereld vast te houden, is 
elkaar 

Een vriend kun je dingen vertellen, die je jezelf niet 
wilt vertellen 

   

 


