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Geluk is dé sleutel is tot professioneel en persoonlijk succes, stelt Emma Seppälä, een

vooraanstaand expert op het gebied van gezondheidspsychologie, welzijn en veerkracht. In DE

FLOW VAN HET GELUK licht ze haar stelling toe.

Iedereen wil gelukkig en succesvol zijn. En toch is het voor veel mensen ongrijpbaar. We gaan maar
door en werken ons een slag in de rondte om alle bordjes in de lucht te houden. We zetten daardoor
makkelijk ons huidige geluk even opzij (om die deadline te halen, dat project binnen te slepen, dat
diploma te halen), om later de vruchten – het grote geluk – te kunnen plukken. Dit werkt misschien op
de korte termijn, maar gaat uiteindelijk vaak ten koste van ons welzijn, onze relaties en, paradoxaal
genoeg, onze productiviteit.

Emma Seppälä, wetenschappelijk directeur van het Center for Compassion and Altruism aan
Stanford University, stelt dat veel van onze overtuigingen over succes niet meer voldoen. Geluk is
niet de uitkomst van succes, maar de basis. In dit boek legt ze uit hoe je de wetenschap van het
geluk kunt gebruiken voor blijvend succes in je leven.
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CITATEN

"Door haar op onderzoek gebaseerde strategieën leert Emma Seppälä je niet alleen uit te
blinken maar ook hoe je jezelf kunt blijven, en van elk moment in het proces te genieten. "
— Susan Cain, auteur van STIL
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