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Het belletje rinkelt als ik de deur opendoe en binnenstap. Vrolijke
waren liggen onder de toonbank uitgestald en in rekken langs de
muren liggen de artikelen verpakt in doosjes van twaalf stuks, een
dozijn. Een vriendelijke kruidenier vraagt: “kan ik iets voor u
doen?”“Een dozijn lachjes alstublieft,” antwoord ik. “Welke bedoelt u
precies?” vraagt hij terwijl hij een greep doet in de grote houten kast
achter zich. Hier staan wel een dozijn keer een dozijn lachjes
opgeslagen. Het gros van de lachjes maakt je al blij als je ernaar kijkt.
En als je ze hoort dan kun je een glimlach niet onderdrukken. Zodra
zijn hand in de buurt van een doosje komt wordt er een lach gestart.
Ik hoor de kerstmannenlach, een ezellach, de deftige dames- en
herenlach en een ondeugende lach. “Doe mij die laatste maar meneer,”
zeg ik. Hij glundert terwijl hij een doosje met twaalf ondeugende
lachjes voor me op de toonbank zet. “Hier beleef ik zelf ook het
meeste plezier aan mevrouw,” zegt hij, “kan ik verder nog iets voor u
betekenen?” Nadat ik nog een zwarte rollende lach, een zuurstokroze
glimlach en een doosje lacherwtjes heb besteld reken ik af. “Dat is dan
een cent mevrouw,” zegt de kruidenier, “want het is een fluitje van
een cent om u blij te maken, dat kan ik zo zien. Ik wens u heel veel
plezier met het verspreiden van deze lachjes.” Met een grote grijns op
mijn gezicht verlaat ik de winkel. Ik kijk er nu al naar uit hoe de
gezichten van de mensen om mij heen oplichten als ik hen deze
lachjes overhandig. 

“De LOL van het lachen” had eerst een andere naam, namelijk
“Grossieren in de lach”. Ik dacht aan de Lachwinkel met zijn
lachwinkeliers en het deed me denken aan de kruidenier van         
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vroeger. De lachwinkeliers hebben wel een gros lachjes voor je
in petto. Dit boek beschrijft in twaalf keer twaalf hoofdstukken
wat de lach voor je kan betekenen. Ieder stukje is een oproep om
niet bij de pakken neer te gaan zitten maar om te lachen. Om
plezier te hebben, om energie op te doen en om andere mensen
te helpen om ook meer te lachen. Ik hoop echt dat je hier je
voordeel mee doet.

Mijn missie is “to create a happier world by helping people to
create their own happiness” want ik geloof dat iedereen,
niemand uitgezonderd, het geboorterecht heeft op het ervaren
van geluk. Een eenvoudig maar machtig middel om geluk te
ervaren is de lach. Want heel simpel gezegd, als je lacht dan
word je blij. 

Ik hoop dat je met het lezen van dit boek een lach op je gezicht
krijgt, dat je inzicht krijgt in je eigen beweegredenen en dat je
ontdekt hoe jij op jouw unieke manier de lach gaat verspreiden. 

Op jouw geluk. To your happiness.

Saskia van Velzen
Auteur en lachtrainer
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Mag het een onsje meer zijn? Als het om de lach gaat dan
kunnen we er niet genoeg van krijgen. Het mooie is dat het
gratis is. Je lacht, er wordt naar je teruggelachen en de wereld
wordt direct een stukje mooier. 

Phyllis Diller zegt het mooi, “a smile is a curve that sets
everything straight.” “Een glimlach is een kromming die alles
recht maakt.” Als je samen lacht dan ben je vriendjes. Verderop
in dit boekje kom je dat ook nog eens tegen. Ruzie maak je goed
door met elkaar te lachen. Een argument los je op door met een
glimlach naar elkaar te luisteren. En als je lacht dan word je blij.
Van dit magische principe maken we gebruik. Lees maar.

“A smile is a curve that sets everything straight” 
– Phyllis Diller
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Snoep verstandig eet een appel luidt het gezegde in Nederland.
Vroeger hing dat bij onze tandarts aan de muur. In het Engels
luidt het gezegde: One apple a day keeps the doctor away.
Daarop maakte ik mijn eigen woordspeling: “One good laugh a
day keeps the doctor away”. 

Visitekaartjes met deze tekst erop had ik bij me toen ik naar
India ging, les volgen bij Dr. Madan Kataria, de grondlegger van
de lachyoga. Hij was huisarts in de tijd dat hij lachyoga
ontwikkelde. Hij schreef een artikel voor een wetenschappelijk
tijdschrift over de positieve effecten van lachen. Er werd al veel
onderzoek naar gedaan. Het mooiste dat hij ontdekte in alle
geschriften die hij las voor zijn onderzoek was het grote geheim
waarop nu de lachyoga gebaseerd is. 

Zal ik het geheim vertellen? Het is niet echt een geheim
alhoewel de onderzoekers het niet door hadden. Zij ontdekten al
eerder hoe het zat, maar ze maakten er geen gebruik van. Het
geheim, of niet geheim, is dat je lichaam het verschil niet ervaart
tussen echt of nep lachen. Dus ook als je doet alsof dan ga je je
lekkerder, beter, mooier en vrolijker voelen. Hoe cool is dat?

Ik gaf het visitekaartje aan Dr. Kataria na het voltooien van de
opleiding tot Laughter Yoga Teacher. Daarvoor was ik naar
India gegaan. Omdat de lach hem zo in beslag nam in de laatste
jaren was hij geen praktiserend huisarts meer. Maar hij gebruikt
zijn titel nog wel, altijd handig. Een grote grijns verscheen op
zijn gezicht en mijn kaartje verdween in de zak van zijn kaftan. 

One good laugh a day keeps the doctor away.
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‘Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg’ is niet zomaar een
gezegde. Het is ons met de paplepel ingegoten. We moeten niet
anders zijn dan anderen, we moeten er niet uitspringen, we
moeten niet te goed, niet te slecht en niet te anders zijn. Een
beetje wel natuurlijk, want dan ben je nog een beetje eigen.
Maar een beetje is genoeg. Hard lachen is helemaal van de zotte.
Zeker op straat. Dat doe je niet zomaar. Be-lach-e-lijk. Hé, daar
zit de lach in.

Volgens mij is het gek om normaal te willen doen. Als je dat
doet, hoe zorg je er dan voor dat jij laat zien hoe uniek je bent,
hoe eigen, hoe bijzonder? Je bent het al wel, maar dan heeft
niemand het in de gaten. Dat zou jammer zijn. Mensen die
voluit durven te lachen –wat niet gedurfd zou moeten worden
maar normaal zou moeten zijn – die trekken zich niet zoveel aan
van het normaal zijn. Ze zijn vrij.

Vrije mensen zijn blije mensen. En blije mensen zijn vrije
mensen. Ik pleit voor de blije mens zodat hij een vrije mens kan
zijn. Zodat, als je op straat hard lacht, iedereen je kan horen en
vrolijk kan meelachen. Omdat het zo blij is.
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Eindeloos lachen gieren brullen. Met gekruiste benen richting
het toilet kruipen. Weet je nog hoe het was? Met vriendinnen
achter in de klas of met vrienden tijdens lange en zwoele
zomeravonden in de tuin. Leuke verhalen, herinneringen, een
half woord, een scheve blik, misschien een slokje op. Een
heerlijk gevoel van vrijheid, samen zijn en eindeloosheid. Dit
zijn van die momenten die niet voorbij lijken te gaan. 

Hoe heerlijk is het als je dit weet op te zoeken en te
onderhouden. Ik doe dat met mijn beste vriendin. Zij kan zo
lekker lachen, dan moet je wel meelachen. Mijn oma, die pas een
paar jaar geleden is overleden, vertelde regelmatig dat zij zich
herinnerde dat mijn vriendinnetje uit Groningen er was en dat
die zo leuk moppen kon tappen. Het accent maakte het voor oma
helemaal af. Oma kon een beetje humor trouwens sowieso wel
waarderen, de schuine sinterklaasgedichten waren meestal van
haar hand. 

Dé mop die wij elkaar vertelden toen we jong waren:
Loopt een varkentje door de kamer, komt ie een stopcontact tegen.
“Ach, wat zielig, zegt hij, “hebben ze je ingemetseld?”
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Temperaturen stijgen als de lach buldert. Een mooie manier om
de gemoederen te verhitten is niet om ruzie te maken maar door
samen te lachen. Niks afkoelen, lekker warm worden en
doorlachen. 

Van lachen krijg je het warm. Het lacht ook een stuk
gemakkelijker als je warm bent. Tijdens een lachworkshop doen
we de nodige opwarmingsoefeningen om de lach nog
gemakkelijker toe te laten. Als je lichaamstemperatuur zo is dat
de boel lekker stroomt dan is de kans groter dat de lach ook
gemakkelijker stroomt. 

Rood aangelopen gezichten, zweetdruppeltjes en momenten die
lijken op opvliegers zijn het resultaat van een goede lachbui. Dat
is de ruimte waarin endorfine zich lekker voelt en in groten
getale aangemaakt wordt. Endorfine heeft een positieve invloed
op je stemmingen, emotie en gedrag. 
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Gelukkige cellen zitten vol met zuurstof. Ze barsten van de
energie en het lijkt wel alsof er in iedere cel een smiley verstopt
zit dit breed lacht. Je cellen zijn gek op de lach omdat je beter
ademhaalt waardoor ze meer zuurstof krijgen. Daardoor
kunnen die cellen beter voedingsstoffen opnemen en de
afvalstoffen weer laten verdwijnen. Smileys door je hele lijf.
Binnenpretjes op celniveau, wie wil dit nu niet? 

Blije en vrolijke kinderen zie je eigenlijk altijd dansen en
stuiteren van plezier. Ze kunnen niet stilstaan. Dit komt door
hun happy cellen. Die trillen zo hard van de pret dat het hele lijf
mee moet trillen, ze kunnen niet stil blijven staan. Kun je je
voorstellen wat er gebeurt als ouders zeggen: “sta nou toch eens
stil, doe rustig!”? Hup, daar gaan hun happy cellen. In de
ruststand. En het plezier verdwijnt. 

Wat mij betreft zou je juist op die momenten dat kinderen niet
stil kunnen blijven staan met ze mee moeten springen en
stuiteren. Laat ook jouw happy cellen los. Geniet van het leven.
Daar is het tenslotte voor bedoeld.

Je cellen zijn de bouwblokken van je lijf. In ieder deel vertellen
ze de omgeving hoe ze zich voelen en de omgeving vertelt ze
wat er van hen verwacht wordt. Als je cellen vol vibrerende
energie zitten dan communiceren ze gemakkelijker en vooral
vriendelijker. 

Een jonge Cel wordt geboren. Hij komt in de omgeving met allemaal
cellen zoals hij, alleen hebben ze verschillende leeftijden. Opa Cel zal
hem vertellen wat er van hem verwacht wordt. 
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In dit boek wordt je meegenomen in 144 stukjes over de lach. Je
wordt gemotiveerd om de lach op te zoeken, te ervaren en te
delen. 

Naast de 144 stukjes in het boek vind je nog eens 144 stukjes op
de website. Want lezen over de lach is één ding, beeld en geluid
helpen je om meer de ervaring in te duiken. Je kunt er
grasduinen, downloaden en youtube filmpjes bekijken. 

Alles voor een lach op jouw gezicht.

Bij aanschaf van het boek kun je de code opvragen om achter
het slotje al die extra's te bekijken. 

144 topics

144
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Sinds mijn 14e ben ik geïnteresseerd in alles wat met
persoonlijke en spirituele ontwikkeling te maken heeft. Ik
onderzocht diepgaand de wereld die we niet kunnen zien maar
wel kunnen voelen. Altijd was ik op zoek naar hoe het lichter en
luchtiger kon. Zwaar op de hand is wat mij betreft niet nodig.
Teveel moeilijke woorden? Laat maar zitten. Ingewikkeld
maken? Dat hoeft echt niet.

In 2011 rolde ik vrolijk de wereld van de lach in en daar rol ik
nog. Mijn leven werd lichter, luchtiger en eenvoudiger. Sinds
2012 schrijf ik ook over de lach. Want de lach in al zijn eenvoud
is diepgaander dan ik ooit kon vermoeden. Er is altijd meer over
te vertellen. Maar vooral nog meer om te ervaren. Want erover
lezen of horen is misschien wel lollig, doen is lolliger. Dus spreek
een lachworkshop af, voor jouw familie, groep, team of bedrijf.
De lachwinkeliers komen graag om ook een lach op jouw gezicht
te toveren.

I want to live in a happier world by helping people to
create their own happiness  - Saskia van Velzen
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2014 - Lachyoga  
ISBN 9789020210668
In de Ankertjes serie van uitgeverij Ankhermes was er nog geen
boekje over lachyoga. In 2013 schreef ik dit boekje. Lachyoga is
de basis van de lach die wij met de lachwinkeliers verzorgen.
Lachen zonder reden is een unieke werkwijze die wij in onze
lachworkshops overdragen aan de deelnemers.

2022 - W.I.S.H.
ISBN 9789083009421
Geschreven in 2014 omdat ik eindelijk mijn prins op het paard
wilde manifesteren. Ik moest nog wachten tot eind 2014, maar
hij kwam. Niet op een wit paard, maar in een rood autootje. Tot
op de dag van vandaag zijn we gelukkig met elkaar. Nu is het
boek de wereld in zodat jij ook jouw wensen waar kunt maken.

2021 - Lilly & June en de Lachjuf
ISBN 9789083009414
Geschreven in 2015 voor mijn nichtjes Lilly en June. Samen met
hen zocht ik 10 lachoefeningen uit die ze in de klas zouden
willen ervaren. Dit boekje komt samen met een handleiding
voor ouders en docenten zodat zij met hun kinderen bewust de
lach in kunnen zetten.

2022 - De LOL van het Lachen
ISBN 9789083009445
Geschreven in 2016. Inmiddels had ik voor de Lachwinkel een
dikke 300 artikelen geschreven en wilde ik de opgedane kennis
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bundelen. Spelend met getallen, wat ik als toenmalige
boekhouder erg leuk vond, kwam ik op 144 onderwerpjes. Een
gros, oftewel een dozijn keer een dozijn. Het boek kwam in
eerste instantie uit als pdf, nu in 2022 eindelijk in boekvorm.

2019 - Your Personal Kick in the Ass Coach
ISBN 9789083009407
Geschreven in 2019. Soms hebben mensen gewoon een zetje in
de goede richting nodig. Ikzelf natuurlijk ook. Hoe doen we de
dingen die we liever niet zouden doen. Dit boekje is je stok
achter de deur, je schop onder de kont om van de bank af en in
beweging te komen.

2022 - Kom op, tap weer eens een mop
ISBN 9789083009438
Schrijver Theo Jongedijk (journalist). In de wereld van moord en
doodslag had hij behoefte aan relativeren. Aan een grap en een
grol. Kom op, tap weer eens een mop.
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Herinnering jij je ook hoe je als kind de slappe lach kon krijgen? Dat
iemand dan aan je vroeg: "Waarom lach je zo?" En dat je werkelijk geen
idee had. Je lachte nergens om. 

Sommige mensen lachen nu, als volwassene, nog net zoveel als toen ze
kind waren. Maar heel veel mensen doen dit niet. Het leven is vaak té 
 serieus geworden.

Een goede lachbui verlicht alles. De mensen om je heen worden leuker.
De problemen worden minder zwaar. Je voelt je energieker en meer
ontspannen. Lachen zou serieus genomen mogen worden.

De LOL van het Lachen geeft antwoord op vele vragen. Hoe kun je
lachen, waar kun je lachen en waarom zou je lachen? Het boek, samen
met de bijbehorende filmpjes, foto's en andere toelichtingen, geven een
diepe kijk in de wereld van de lach. De verhaaltjes laten je mondhoeken
omhoog krullen. Je kunt direct beginnen. Start met lachen en ontdek
hoe ook jouw wereld lichter en mooier kan worden.

Saskia van Velzen (1968) is samen
met haar partner Martin Kuijper
lachspecialist. Zij geven lachlezingen,
lachlessen, lachworkshops en
lachwandelingen in Nederland en
Vlaanderen. Thuis lachen zij ook heel
wat af. Want lachend kun je iedere
uitdaging te lijf.

Een dozijn keer een dozijn lachjes. 144
keer de lach in je lijf en je leven. Dat is
de LOL van het Lachen.
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