Agenda:

Wil je ook de nieuwsbrief ontvangen/niet meer ontvangen? Stuur een mailtje naar gelukzoekers@outl ook.com

 Dinsdag 1 maart:
Crea-Café
 Dinsdag 8 maart:
Workshop: “De 5 geheimen van een Gelukkig
leven” (vol)
 Woensdag 16 maart:
Workshop: Geluk 2.0

Nieuwsbrief Gelukzoekers

 Woensdag 6 april:
Crea-Café

Jaargang 3, nr. 1

 Maandag 18 april:
Eindelijk Geluk (t)
In Den Blank in Overijse

Gelukschenkerij op fietsevenement MeloVelo

 Dinsdag 3 mei:

Crea-Café

Nieuws:
Sinds we in december zijn toegetreden tot de Cultuurraad van
Overijse is er weer veel gebeurd.
Via de Cultuurraad zijn we in
contact gekomen met
MeloVelo (zie hiernaast) en
gaan we met de Gelukschenkerij
deelnemen.
Verder werden we benaderd
door Ortela, een (ook) fonkelnieuwe vereniging in Tervuren.
Zij hebben als doel om kleine
lokale goede doelen projecten te
steunen met geld maar zeker
ook door de handen uit de
mouwen te steken. We zijn uitgenodigd om bij hen een lezing
te komen geven.
De belangrijkste missie van
Gelukzoekers is om de olievlek
van vriendelijkheid en geluk te
verspreiden. Dit doen we o.a.
door deze nieuwsbrief.
Momenteel hebben we een verzendlijst van 172 personen.
Help je ons mee met het verspreiden van deze nieuwsbrief? Alvast heel erg bedankt.
Op naar de 500 lezers !!!!

Op zondag 25 september wordt voor de
3e keer MeloVelo georganiseerd in Overijse en
omgeving. En Gelukzoekers zal deze editie met de
Gelukschenkerij op de route staan! Noteer vast in de
agenda om mee te doen aan dit sympathieke evenement waar je langs een uitgestippeld parcours fietst
en je onderweg langs podia komt waar mini
concertjes worden gegeven.
Melovelo vzw is een initiatief van Peter Bary. Als
actief lid van de fietsersbond in de Druivenstreek
viel het hem op dat ze zich vooral bezig hielden met
van alles wat niet klopt. Slecht wegdek, gevaarlijke oversteekplaatsen, die dingen. Inderdaad hoef je in de streek ten oosten van Brussel niet lang rond te kijken om te zien dat het hier niet zo fietsvriendelijk is. Bary wil met MeloVelo een
positief geluid laten horen. Hij wil aantonen dat er hier schitterend gefietst kan
worden en als je dan onderweg getrakteerd wordt op mooie akoestische
concertjes dan zal de steun voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur vast
toenemen. Precies een benadering die past bij Gelukzoekers. Afgaande op de
vorige edities wordt er gerekend op zo’n 1000 deelnemers. En die zullen dus
allemaal langs de Gelukschenkerij fietsen. Wij zetten ons terrasje uit en schenken een theetje, koffietje of sapje voor de fietsers in. En voor iedereen is er
een mooie spreuk over Geluk; een spreuk die uitnodigt tot nadenken of
misschien wel tot een mooi gesprek. Mocht het slecht weer zijn of mocht
je geen zin hebben om te fietsen; alle podia en ook de Gelukschenkerij zullen op
overdekte plaatsen staan. Meer info: www.melovelo.be

Mooi filmpje: Matthieu Richard; “Hoe onbaatzuchtigheid
jouw leidraad kan worden.”
Wat is onzelfzuchtigheid? Simpel gezegd is het de
wens dat anderen gelukkig zijn. Ook zegt Matthieu
Ricard, geluksonderzoeker en boeddhistische
monnik, dat onbaatzuchtigheid een mooi
uitgangspunt is voor het nemen van beslissingen,
zowel op korte als lange termijn, in het werk en in het
leven.

https://www.ted.com/talks/matthieu_ricard_how_to_let_altruism_be_your_guide?language=nl

Wil je ook de nieuwsbrief
ontvangen/niet meer
ontvangen? Stuur een mailtje
naar
gelukzoekers@outlook.com

merhand een gewoonte. Simpel gezegd: Je kunt er ook voor kiezen om er om te lachen.”

Ik zou zeggen: Trek het opnieuw uit je boekenkast of haal het bij de bib want het is nog
altijd actueel.
Er staan trouwens ook heel inspirerende film(pje)s van Dr. Wayne Dyer op you tube:
“How to get what you really want”
“Top 10 rules of success”
“The power of thoughts”

Indien je gelukkig wilt
zijn, wees het. (Tolstoi)

Het was in 1984 (!!!, ja echt waar) dat ik het boek “niet morgen, maar
nu” van Wayne Dyer kocht. Het was toen een hype en ook ik was totaal onder de indruk. Met uitzoeken van mijn boeken (er zijn er echt
heel veel de deur uitgegaan- dank zij de inspirerende opruimcoach
Annelies) kwam ik het boek weer tegen. Opnieuw heb ik “niet morgen
maar nu” gelezen en het is een keigoed boek over gelukkig zijn. Op
een enthousiasmerende manier vertelt het over hoe je zelf je leven ter
hand kunt nemen. Wayne W. Dyer heeft een ruime ervaring als psychotherapeut. In het boek beschrijft hij in begrijpelijke taal hoe je zelf
je zwakke plekken en valkuilen kunt opsporen én wat je er aan kunt
doen! Voor Dyer heeft gelukkig zijn alles te maken met keuzes maken. Daar ben je zelf aan zet. (Hoe de wind waait daar kun je niks aan
veranderen, maar wel hoe je je zeilen zet). Kern van zijn verhaal is dat (vervelende) emoties hun oorsprong vinden in (verkeerde) gedachten. In feite kun je altijd zelf bepalen wat
je van een situatie denkt. Daarmee ligt het ook binnen je bereik hoe je je in een situatie
voelt. Bv. Stelt hij: “Woede is niet menselijk. Je kiest ervoor om kwaad te worden en het wordt langza-

“Eindelijk Geluk(t)”: Een dijk van een lezing !
Opnieuw op maandag 18 april. In Den Blank, Overijse
(mail naar: gelukzoekers@outlook.com)

Vorig jaar werd ik “gegrepen” door het onderwerp veranderen/verbeteren. Op het eerste gezicht lijkt dat
niets met geluk te maken te hebben, maar als je het hebt over goede voornemens die goede gewoontes worden dan kun je je voorstellen dat dat je gelukkiger kan maken. Als je je bv. enorm stoort aan je
rommelige huis en het lukt je dan om elke dag even op te ruimen en je daardoor niet meer eindeloos
naar je sleutels te hoeven zoeken– heel fijn. Of als het je zonder moeite lukt om je oefeningen te doen
en je daardoor veel fitter wordt– super!

In een lezing van een klein uur neem ik je mee in de wereld van veranderen/verbeteren. Via strategieen, neigingen en tips kom je erachter wat bij jou wel en niet werkt en zal je de volgende keer als
je een goed voornemen hebt er ook in kunnen slagen het tot een gewoonte te maken. En als iets een
gewoonte is geworden kost het geen moeite meer en zal het je gelukkiger maken.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Inkom:

18/4/2016
CC Den Blank, Overijse, zaal 4 (begane grond)
20.00 uur
Gratis

Enkele reacties van deelnemers:
“… veel van geleerd: Gewoonten zijn om te veranderen. Je zit er niet aan vast. Dat komt
duidelijk naar voren in de lezing. En dan kan je gelukkiger worden, als je gewoontes aanwent, die bij je passen.”
“….je deed het met zoveel enthousiasme.” “…Chocolade boven op de kast gelegd. Ik kom er niet meer aan….”

