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10 Tips voor een nuchter gelukkig leven 

 
1. Blijf nuchter van alle middelen 

Jouw dopaminestelsel loopt schade op door je verslaving. Je verslaving zorgt er namelijk voor 
dat je tijdelijk een geluksgevoel ervaart. Je hersenen denken dat het middel dat je gebruikt 
zorgt voor de beloning, voor geluk. Je herkent dit doordat je tussen het gebruik door 
gevoelens ervaart van somberheid of zelfs depressiviteit. Je bent futloos en hebt nergens zin 
in. Door te stoppen met je verslaving wordt jouw dopamine stelsel herstelt. Je merkt de 
eerste vooruitgang al enorm in de eerste twee a drie weken. Maar voordat het stelsel weer 
volledig is hersteld kan dat wel tien weken  tot een half jaar duren, afhankelijk van het soort 
middelen en de hoeveelheden die je hebt gebruikt. Zelfs mensen die niet verslaafd zijn 
merken dat ze gelukkiger worden zodra ze geheel stoppen met drank of drugsgebruik. 

2. Ga elke dag minimaal 30 minuten wandelen 
Uit veel onderzoeken blijkt dat het dopaminestelsel het snelst herstelt van een verslaving 
door te gaan wandelen, het liefst in de natuur. Je wordt hier blij en gelukkig van. Als je naar 
de grond kijkt zit je in je hoofd, kijk je om je heen zul je rust gaan ervaren. 

3. Zorg ervoor dat je daarnaast minimaal 2 x per week intensief sport 
Dit kan van alles zijn zoals fietsen, hiken, hardlopen, zwemmen of naar een sportschool gaan. 
Zorg er voor dat je begrenst sport. Begin rustig aan en bouw het langzaam op. 

4. Let goed op je voeding 
Voeding is de brandstof voor jouw lichaam. Door gezond te eten ga je je fitter voelen en kom 
je er beter uit te zien. 

5. Pak elke dag jouw rustmomenten 
Zorg voor “me-time”. Jouw lichaam en brein hebben rust nodig. Doe iets waar je plezier in 
hebt om te doen. Of kies er voor om juist even helemaal niks te doen. Zorg wel dat je niet op 
telefoons of tablets kijkt. Het brein wordt (bewezen) onrustig van alle prikkels. 

6. Let goed op je slaaphygiene 
Slaaphygiene is één van de belangrijkste bouwstenen voor een gelukkig leven. Als je uitgerust 
bent heb je meer energie en voel je je gelukkiger. Als je hier meer over wilt weten kun je 
gratis 40 slaaptips opvragen bij info@heldertrainingen.nl. 

7. Ga mediteren 
Uit heel veel onderzoeken is gebleken dat de hersenen aanpassingen maken waardoor we 
ons rustiger en gelukkiger gaan voelen als we gaan mediteren. Als je geïnteresseerd bent 
vraag dan gratis een drie weekse meditatie aan bij info@heldertrainingen.nl.  

8. Zorg goed voor je sociale gezondheid 
Je hoeft niet veel vrienden te hebben. Een paar goede vrienden kunnen je leven al enorm 
verrijken. Uiteindelijk zijn we groepsdieren. Ook kun je lid worden van sportclubs, clubs met 
creatieve doeleinden of je kunt vrijwilligerswerk gaan doen. Vermijd luidruchtige mensen.   

9. Zorg voor zingeving 
Zorg er voor dat je elke dag een reden hebt om je bed uit te stappen. Zorg voor (zinvol) werk. 
Ook kun je lid worden van een vrijwilligers organisatie in de zorg of op een sportclub. 

10. Wees lief voor jezelf en de mensen om je heen 
Wees mild in je gedachten naar jezelf en je omgeving. Koop af en toe iets leuks voor jezelf. 
Verzorg jezelf goed en schrijf elke dag minimaal 10 successen. Wil je meer weten over de 
bronnen van succes mail dan naar info@heldertrainingen.nl. 
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Wil je meer weten over hoe je gezond kunt leven of heb je er moeite mee om je patronen te 
doorbreken bel dan gerust naar 072-785 61 02 of mail naar info@heldertrainingen.nl. 

Kijk voor meer informatie op www.heldertrainingen.nl 
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