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FUNDAMENTALS OF JOY

WELKOM

Geen bloemen zonder wortels,
geen huis zonder fundamenten.
We zijn blij dat je de stap zet om de
'fundamentals of joy' te leren kennen. Het
betekent dat het jouw intentie is om meer
vreugde in je leven te brengen. En dat
kunnen we alleen maar toejuichen!
Wat mag je verwachten?
3 belangrijke universele wetten
om jouw vreugde te verdiepen

Tools die weinig tijd kosten en
onmiddellijk resultaat geven
Universele wetten vragen om beoefening
om ze je eigen te maken. Zo leer je ze te
beheersen en in jouw voordeel te
gebruiken.
Integreer de oefeningen in je leven en
merk de veranderingen op:
je zal je gegarandeerd
meer ontspannen,
vreugdevoller en
krachtiger voelen!

Enjoy!

PETRA & KALENZO
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WAT IS
VREUGDE?

humor

liefde

verwondering
inzicht

... ALLES WAT GOED VOELT
Als we het hebben over vreugde
denken mensen vaak dat het
gaat over op en neer springen
van geluk.
Dat kan natuurlijk, maar wij
hebben het over een diepe
innerlijke vreugde die veel
verder gaat.
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kracht

dankbaarheid
plezier

creativiteit

nieuwsgierig
genieten
speelsheid
rust

passie

schoonheid
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VREUGDE IS
UNIVERSEEL

Alle emoties die goed voelen, en dat zijn er heel veel, zijn verbonden
met een gevoel van vreugde.
En die VREUGDE is universeel, ongeacht nationaliteit, leeftijd, rijk of
arm...
Een GLIMLACH bijvoorbeeld, overal ter wereld voelt een glimlach
hetzelfde aan. Een gemeende glimlach brengt vreugde en verbindt
ons met elkaar.
Het universeel karakter van vreugde, is dat het VERBINDEND is.

Pain is universal, and so is joy!
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TOOL

MOODBOARD
Een moodboard is een
manier om alles wat jou
vreugde geeft visueel in
kaart te brengen.
Welke dingen, activiteiten,
mensen, plaatsen enz.
brengen een glimlach op
jouw gezicht?
Wat waardeer jij? In het
verleden, het heden en de
toekomst.
Verzamel afbeeldingen,
kernwoorden en slogans en
kleef ze op een groot stuk
karton of maak er een
dagboek van.
Kijk er regelmatig naar,
en geniet van het goed
gevoel dat het je geeft!
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