
Vanochtend de wekker niet gehoord? Koffie op je nieuwe jurk

gemorst? Je trein gemist? Een slechte dag begint meestal met

een onschuldig feit, maar dan gaat het vaak van kwaad naar er-

ger. Dat wil je liever vermijden. Met deze gelukstips overleef je

elke pechdag, ook aanstaande vrijdag de 13de!

beroemde ‘zwarte’ gezichtsmaskers die overal

opduiken.

GIF OPNEMEN

Voor alle duidelijkheid: actieve kool is niet het-

zelfde als de houtskool die je gebruikt om de BBQ

aan te steken. Actieve kool werd namelijk be-

werkt waardoor het negatief geladen wordt en

daardoor positief geladen gif en chemicaliën als

een magneet aantrekt en aan zich bindt. Kort ge-

zegd: gifstoffen worden dus niet meer door je li-

chaam opgenomen. Actieve kool wordt niet voor

niets gebruikt om een vergiftiging of een overdo-

sis drugs te behandelen.

ACTIEVE KOOL EN ZWANGERSCHAP

Maar is het ook goed om elke dag actieve kool te

slikken? Volgens de wetenschap in elk geval niet:

er zijn geen wetenschappelijke bewijzen dat je

van je dagelijkse shotje kool ook echt gezonder

wordt. Het tegenovergestelde lijkt eerder het ge-

val: actieve kool stopt immers niet alleen de opna-

me van giftige stoffen, maar ook van de nuttige

voedingsstoffen in je eten én van je medicijnen

die je misschien hard nodig hebt. Vooral voor wie

de anticonceptiepil slikt, is het opletten geblazen

aangezien actieve kool de werking ervan vermin-

dert. Specialisten waarschuwen daarom dat je ac-

tieve kool best met mate consumeert. Q (nt)

Actieve kool is de nieuwe hype. Het detoxt als

geen ander, je kunt er je tanden mee bleken,

je huid doen stralen en zelfs je concentratiever-

mogen verbeteren. Verder helpt het nog tegen ka-

ters en je krijgt er een geweldig gezonde lever van

(vanwege dat detoxen uiteraard). Actieve kool

wordt toegevoegd aan drankjes, is verkrijgbaar

als supplement en de poeder kan mee verwerkt

worden in allerhande voedingsmiddelen zoals

roomijs en brood. Verder vind je het ook in tal van

schoonheidsproducten terug, denk maar aan deActieve kool kan in allerhande voedingsmiddelen verwerkt worden.
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Gezondheidsfreaks en health-

hipsters hebben alweer iets

nieuws gevonden om mee uit

te pakken: actieve kool. Het

goedje wordt gedronken, gege-

ten en gesmeerd, en het zou

een echt wonderproduct zijn

waar je mooier en gezonder

van wordt. Maar zoals vaak het

geval is: ook actieve kool heeft

een duister kantje.

deze week

gezond

meer ‘onheil’ veroorzaken. Doe één ding per keer

en werk het af voor je met het volgende begint.

Dat helpt om je dag met succeservaringen te vul-

len.

5. STEL PRIORITEITEN

Laad je agenda niet te vol. Werk eerst het belang-

rijkste af. Zo voorkom je dat alles in het honderd

loopt en krijg je alles volgens plan afgewerkt. Een

echte opkikker!

6. BLIJF LACHEN

Tijdens je pechdag blijven lachen, is niet makke-

lijk, maar het loont. De expressie op je gezicht is

niet enkel een uitdrukking van een emotie, maar

het bepaalt ook je emotie. Dat had Charles Dar-

win al in de 19de eeuw ontdekt. Om écht effect te

hebben, moet je dus regelmatig (glim)lachen. Dat

lukt je beslist, ook tijdens je pechdag.

7. FAKE IT TILL YOU MAKE IT

Haal je ‘gorilla-looks’ boven en krik je zelfver-

trouwen op. Recht je rug en schouders, kijk voor

je, neem veel ruimte in en stap met kordate pas

door het leven. Maak jezelf letterlijk groot. Door

zelfvertrouwen uit te stralen (zelfs al voel je je

vanbinnen anders), zul je ook meer zelfvertrou-

wen krijgen. ‘Fake it’, doe alsof het goed met je

gaat, en je zult je na een tijdje ook zo voelen.

8. DAAG JEZELF UIT

Als alles lijkt tegen te zitten, dan heb je twee op-

ties: ofwel berust je in je lot, ofwel onderneem je

actie om het schip van koers te veranderen. On-

derzoek toont aan dat je gelukkiger bent, minder

stress ervaart en minder zwartkijkt als je gelooft

dat je zélf de keuze hebt om een (negatieve) situ-

atie te veranderen. Dus, waar wacht je nog op:

daag jezelf uit! Ga op zoek naar een nieuw doel.

Kies er een dat je uit je comfortzone haalt, maar

dat toch haalbaar is. Je hebt nu iets om naar uit te

kijken en deze uitdaging verlegt je aandacht naar

iets nieuws. Dat nieuwe doel geeft energie. Voor

je het beseft, ben je uit de negatieve spiraal ge-

raakt en lacht het leven je toe! Q

1. STAP MET HET 

GOEDE BEEN UIT BED

De eerste stap van een geslaagde dag begint bij

een goede voorbereiding: ga op tijd naar bed, leg

je kleren op voorhand klaar, dek de ontbijttafel,

ruim je huis op, plan je dag en zet de wekker een

kwartier vroeger. Sta rustig op en geniet van je

me-time. Zo ben jij helemaal klaar voor een nieu-

we opgewekte en ontspannen dag.

2. FOCUS NIET OP DE DATUM

Is het vandaag vrijdag de 13de? Of hangt er een

pechdag in de lucht? Laat het niet aan je hart ko-

men! Het is gewoon een dag als alle andere, met

beslist heel wat mooie vooruitzichten.

3. NIET PIEKEREN

Denk niet te veel aan alle dingen die vandaag zoal

fout kunnen lopen, want ook je gedrag zal dan in

een negatieve spiraal terechtkomen. Relativeren,

loslaten en accepteren zijn dé sleutelwoorden om

er een geslaagde dag van te maken.

4. DOE GEEN 10 (OF 13)

DINGEN TEGELIJK

Met multitasken werk je ‘ongeluk’ als het ware in

de hand. Wie mulitaskt, verspilt veel tijd en ener-

gie en werkt maar op de helft van zijn kunnen. Op

vrijdag de 13de of op een pechdag kan dat nog
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Sara Van Wesenbeeck

NOOIT MEER EEN PECHDAG

8 TIPS VOOR GELUKSVOGELS

Vrijdag de 13de: je geluksdag!

Klem een potlood tussen je tanden.

Dat forceert de lachspieren naast je

mond en in je wang. Houd die ‘valse’

lach minstens 15 tot 30 seconden vast.

Je hersenen denken nu dat je iets

leuks gaat doen en beginnen meteen

‘geluksstofjes’ aan te maken die ertoe

bijdragen dat je je bijna onmiddellijk

gelukkig(er) voelt. Erg nuttig voor

meer geluk tijdens je pechdag!

Vind geluk in een potlood 

Actieve kool is de nieuwe superfood (maar is het wel zo gezond?)


