
Gouden tipsy
Wie een beetje inspiratie mist, doet er goed aan een 
paar glazen alcohol achterover te slaan. In aangeschoten 
toestand ben je namelijk een stuk creatiever en kom 
je sneller tot oplossingen, ontdekten onderzoekers van 
de Universiteit van Illinois.

Fakebook
We raden je sowieso al niet aan 
om elke scheet op Facebook te 
posten. Maar denk ook even na 
voordat je een somber of boos 
bericht online zet. Uit onderzoek 
blijkt dat mensen je na zulke 
posts minder aardig vinden of 
zelfs zullen negeren. Doen alsof 
je altijd maar vrolijk bent, heeft 
een beter effect.
Bron: Psychological science

‘ Ik ken zo veel vrouwen dIe  
nIet passen In het stereotype 
Idee van schoonheId, maar 
dIe eenvoudIgweg hebben  
besloten om mooI te zIjn’ 
ToPmodel miranda Kerr leerT ons de KrachT van PosiTief denKen 

in haar BoeK ‘Treasure yourself’.

viva psyche

80  ViVA

tekst jessica van zanten

boek

buikje Vol
Wachten totdat mr. right bij je 
aanbelt, verlangen naar die 
droombaan: het werkt niet. Wil  
je dromen laten uitkomen, dan 
moet je zelf stappen ondernemen. 
met ‘Kies voor geluk’ leer je in
 vier weken tijd van gelukkig zijn 
een gewoonte te maken. een van 
de tips is je buikgevoel volgen. 
stress, angst, verliefdheid: je voelt 
het als eerste daar. luister naar 
dat gevoel om een goede keuze 
te maken, daarna mag je weer je 
hoofd gebruiken. ‘Kies voor geluK’ 

van ineKe van linT (sTandaard 

uiTgeverij € 19,95)

onderzoek
kort duurt  
het lAnGst
ga je je welverdiende vakantie 
plannen, kies dit jaar dan liever 
voor twee of drie korte trips dan 
drie weken aaneen. We blijken 
namelijk langer met plezier terug 
te denken aan korte vakanties. 
nog een tip: ons brein schijnt de 
laatste dag van een trip het best 
te onthouden, dus stel de hoogte-
punten uit tot de dag voor vertrek. 
Bron: Psychological science

14 seconden naar een enge fIlm 
kIjken, zorgt ervoor dat je  
alles wat je dIrect daarna doet, 
Intenser beleeft.
Bron: PsycneT.aPa.org


