
 

 

Deze oefening is een reflectie op jouw welbevinden en geluk. Met als uitgangspunt dat geluk het huis met de vijf kamers is. “Een 

werkkamer, een relatiekamer, een gezondheidskamer, een vrije tijdskamer en een spirituele of zingevingskamer. Op gelukkige, maar ook op de meest 

vreselijke dagen probeer ik in ieder van de kamers tijd door te brengen. Ook al is het maar even. Maar op de langere termijn probeer ik mijn tijd, aandacht en 

energie zo evenwichtig mogelijk over alle vijf te verdelen. Geluk is evenwicht.” ‘Wegwijzers naar een hemel op aarde’ van René Diekstra 

Je kunt ook het spinnenweb van de positieve gezondheid gebruiken. Je vindt dat op de volgende pagina of kunt eventueel de vragen op de 

website invullen.  Je kunt het spinnenweb ook uitprinten en zelf de zes thema’s afgaan.  

• Of je nu de 5 kamers afgaat of de 6 gebieden binnen de positieve gezondheid – stel jezelf de volgende vragen: hoe voel ik mij over het 

algemeen als ik denk aan mijn kwaliteit van leven? Of als ik denk aan hoe ik zingeving ervaar -  aan mijn mentaal welbevinden denk - 

lichaamsfuncties en de andere gebieden. Hoe ziet mijn gezondheidskamer of mijn vrije tijdskamer eruit. Breng ik wel eens tijd door in 

mijn spirituele of zingevingskamer? Kijk eens naar de onderwerpen die daarbij horen en ook benoemd worden in de spinnenweb: hoe 

waardeer ik mijn financiële positie, voel ik me daar goed bij? Voel ik mezelf in balans? Welk gevoel overheerst er dan? Ben ik over het 

algemeen vrolijk? Hoe staat het met mijn sociale contacten? Zo ga je de verschillende thema’s af en je geeft eventueel een score, maar 

schrijven wat er in je opkomt geeft je waarschijnlijk nog meer inzicht.  
 

• Welke ervaring of herinnering komt er naar boven als je de kamers of thema’s afgaat? Is die op dit moment tekenend voor jouw situatie 

in deze kamer. Kijk een naar het huis of spinnenweb als geheel en naar de eventuele verbanden. Wat zie je? Zijn er grote verschillen? 

Waardeer jij de verschillende gebieden op dezelfde manier of is er juist een thema dat eruit springt. Iets dat voor jou erg belangrijk is in 

het leven? Zegt dat iets over jouw geluk op dit moment? Misschien vind je een ander thema wel veel minder belangrijk. Hoe komt dat? 

Als het wat een thema betreft lekker loopt en je met een goed gevoel tijd doorbrengt in die kamer - compenseert dat dan iets voor een 

van de andere gebieden - waar het misschien wat minder gaat? Als je veel zingeving ervaart kan het voor jou belangrijk zijn en het 

minder belastend maken dat je gezondheid wat minder goed is. Maar andersom kan ook! Dat je het gevoel hebt dat jouw gezondheid 

de ruimte voor zingeving in de weg zit. Je hebt nu naar je binnenhuis gekeken, maar hoe is het ‘buitenhuis’? Wandelen in de natuur, in 

de stad, naar de andere huizen?  
 

• Tot slot: Is er iets dat je zou willen veranderen om gelukkiger te worden? Wat kan je doen om dat voor elkaar te krijgen? Schrijf dit 

verlangen op en zoek daar een mooie afbeelding bij.  Kijk of je al wat kleine stappen kunt benoemen om hiernaar toe te groeien.  

 

Levenskunst: Geluk is evenwicht 

 

Maak hier een afspraak als je het toch liever samen aanpakt! 

 

https://test.mijnpositievegezondheid.nl/login.php
mailto:talenteerjezelf@gmail.com


 


