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mind opent zich niet vanzelf), het lukt niet echt. Er staan namelijk écht zinnige 
dingen in De kunst van het stralen. Dat je moet beginnen met ontdekken waar 
je plezier in hebt, dat het niet erg is als dingen eens mislukken, dat je best kunt 
afgaan op je intuïtie, dat je gelukkig wordt van de natuur, van oprecht mense
lijk contact en van 'in de flow' zijn. En dat je jezelf moet accepteren zoals je 
bent en moet loslaten wat je niet kunt veranderen. Achter in het boek staan 
praktische manieren om jezelf bewust te maken van bepaalde processen en al
dus te 'oefenen' met stralen. 

STRALENVAN B ITEN 
Er staat in dit boek eigenlijk niets waar ik het in de basis niet mee eens ben. 
Maar eerlijk? Ik wilde eigenlijk gewoon een 'kunstje', een quickfix in plaats van 
een lzfe overhaul. Ik ben toch niet de enige die het soms ontbreekt aan sereni
teit om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen? Dus heb ik stiekem 
een shortcut bedacht. Een kortetermijn-straalplan, speciaal voor oppervlakkige 
mensen waarmee toch vrijwel alle inzichten uit het boek afgevinkt kunnen wor
den. Het heet: make-up. Want make-up is de oplossing voor alles. 
Het begint al bij het kopen ervan. Er zijn bijna geen andere producten die er zo 
mooi en luxueus uitzien als cosmetica. Als heuse cadeautjes, en dan zijn ze nog 
niet eens echt ingepakt. En dan die beautybeloftes. Wie wil er nou niet geloven 
in een pure radiant moisturizer, luminous szlk foundation of glowing complexion
illuminating cream? Het is bekend dat kopen - vooral het kopen van onnodige 
luxeproducten - een kortstondige endorfine-rush teweeg kan brengen (althans, 
bij mij) en is het niet belangrijk om iets te doen waar je plezier in hebt? Bij som
mige mensen kan het programma hier al eindigen, die hoeven de beautyspullen 
niet eens te gebruiken om de heilzame effecten ervan te ervaren. Voor hen vol
staat het kopen en mooi neerzetten van de potjes en flesjes op de toilettafel. 
Maar dan zou je jezelf tekortdoen. Van een grondige make-upsessie (leef in het 
moment) kun je namelijk ontzettend in de flow raken. En dat is een onmisbaar 
element in de zoektocht naar stralen. Hoe briljant dus, dat terwijl je jezelf aan 
de buitenkant mooier maakt, het flowgebeuren er tegelijkertijd voor zorgt dat 
je van binnen ook helemaal warm en fuv.y, met andere woorden: stralend 
wordt. En daar houdt het niet op. De glow moet gedeeld worden (contact met

anderen). Als alles er naar behoren op zit, kun je dus naar buiten gaan (de na-

Natuurlijkmoetje 
je levensgelukn1et
laten afhangen 
van likes, maar 
�ngelukkigerword 
Je er ookn1etvan 

tuur in, altijd goed), naar plekken met andere men
sen die kunnen opmerken dat je er zo goed, ja stra
lend zelfs, uitziet. Of als je daar geen zin in hebt 
(durf te falen): een selfie maken. Extra glow-filters 
eroverheen en posten maar. En hoewel bijna ieder
een selfies van anderen irritant vindt, helemaal als 
ze overduidelijk bewerkt zijn, haal je er vaak juist 
wel de meeste likes mee binnen. En natuurlijk, nie
mand zou haar levensgeluk moeten laten afhangen 
van likes, maar laten we wel wezen, veel ongelukki
ger word je er ook niet van. Dus dat mag gewoon en 
hopla, daar hebben we acceptatie.

Behalve het koop-gedeelte (en eventueel het over
matig posten van selfies) kan dit procedé elke dag 
herhaald worden. Het tweerichtingsverkeer dat het 
scenario biedt is optimaal, want teiwijl je steeds be
ter wordt in make-uppen en je die glow er steeds 
moeitelozer opknalt, word je ondertussen van bin
nen ook steeds stralender. ■

1 Wees eigen Sta stil bij waar je écht van 

droomt en maak je los van je opgelegde 

ideaalbeeld. Neem je dromen serieus. 

6 Ga de natuur in De natuur zet dingen in 

een ander perspectief, geeft rust en een 

gevoel van verbinding. 

richt al je energie op dat wat je wél kunt 

veranderen. 

11 Geef je over aan je staat van zijn 

Streef niet, maar beleef. Geniet van kleine 

dingen en neem de rust om te genieten 

van het moment. 

2 Durf te falen Zonder missers geen groei! 

3Wees positief Positiviteit is iets waartoe 

je kunt beslissen, wat je omstandigheden 

ook zijn. Relativeer, bezie dingen met 

humor en zeg geregeld aardige dingen 

tegen jezelf. 

4 Neem je intuïtie serieus Intuïtie is de 

taal van je lichaam, waarnaar je kunt leren 

luisteren. Veel van wat we weten is 

onbewust. 

5 Word je bewust van je lijf 'Proef' het 

dagelijks leven met al je zintuigen en 

onderga fysieke sensaties bewust. 

7 Maak écht contact met anderen Toon 

werkelijke interesse in de ander. Luister 

goed en geef vertrouwen. 

8 Wees open en onbevangen Zoals we 

dat als kind waren. Laat de controle los en 

durf te twijfelen en te ontdekken. 

9 Kom in een flow Flow is een staat van 

zijn waarin je je bewuste zelf lijkt te 

vergeten. Het komt voort uit volledig 

openstaan voor het moment en de 

omgeving. 

10 Accepteer dat wat er is Accepteer 

datgene wat je niet kunt veranderen en 

12 Maak gebruik van de kracht van 

visualisatie 

Visualiseer de prestaties die je wilt 

neerzetten. Visualiseer je dromen, maar 

ook je ontspanning. 
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