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ANTI DEPRESSIETIPS
HET HELE JAAR ROND

Veel mensen ervaren aan het einde van jaar depressievere gevoelens.
De blaadjes vallen van de bomen, de dagen zijn donkerder en de
nachten duren langer. Sommige mensen ervaren dat gevoel het hele
jaar door.

Twee lachwinkeliers ervaren gevoelens van depressie. De een wat

vaker dan de ander, maar beiden kunnen ze er best last van hebben.

Een van de dingen die voor hen het beste werkt is dat zij regelmatig op

pad aan om... te lachen! Als lachcoach moet je namelijk wel. En dat

helpt.

Maar wat kun je als niet-lachcoach doen om depressiviteit tegen te

gaan? Ik hoop dat de bundeling tips in dit boekje je helpt om meer te

lachen en je beter te voelen.

Ik wens je veel leesplezier.

Saskia van Velzen, auteur
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Help, mijn lach is weg! 

Om het verdriet, je depressie of de pijn minder te voeden kun je heel

eenvoudig dit doen:

Stop met kijken naar en lezen van het nieuws
Nieuws is nieuws omdat er iets gebeurt dat niet normaal is. Dingen die

niet goed zijn voor mensen. Rampen, ongelukken en geweld. Gelukkig is

dat niet normaal. Ongelukkig is dat er zoveel aandacht aan besteed

wordt dat je zou kunnen gaan denken dat dit normaal is. 

Denk je dat je wat mist als je niet de krant of nu.nl leest of het

journaal kijkt? Welnee. Mijn ervaring is dat facebook mij op de hoogte

houdt van wat er echt belangrijk is in de wereld en wat mensen

werkelijk bezig houdt, en als het echt heel belangrijk is dan hoor ik het

zeker. Toen in 2001 de vliegtuigen het WTC in New York invlogen werd

ik zelfs opgebeld door een vriend die me dit wilde laten weten. 

Niet geconfronteerd worden met nieuws kan afkickverschijnselen

veroorzaken. Maar het went. En het geeft rust. Probeer het maar eens

een week.
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Anti depressietips het hele jaar rond

Ik wil graag gelukkige mensen om me

heen. Depressie voorkomt dat mensen

zich gelukkig gaan voelen. Dus ik ben

op zoek gegaan naar hoe je depressie

om zou kunnen zetten in een lach. 

Ik weet, er zijn geen wondermiddelen.

Maar ik hoop dat deze tips je helpen

om het leven ietsje lichter en luchtiger

te maken. 

Mijn slogan is:

Change the World. Smile.

Saskia van Velzen

www.lachwinkel.nl


