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Doe wat leuks in bed
Zo blijf je baas over je slaap en Goodlife
Een van de ankers in De Slaapcode is dat je voldoende slaapsaldo® moet
aanhouden om niet structureel te gaan onderpresteren waarbij je als extra boete
ook nog eens de prijs betaalt in de vorm van totaal gebrek aan energie voor de leuke
dingen. Hoe herken je dit? In mijn boek heb ik daarvoor de Eerste dag na je vakantie
metafoor.
De eerste dag na je vakantie ben je (als het goed is) volledig uitgerust. Je kunt de
wereld aan, maakt weer lange productieve dagen, je bent scherp, creatief, geen
ruzies met je partner. Het is het effect van volledig opgeladen zijn: je Slaapsaldo is
volledig aangevuld. Dat gevoel zou je met goed doorslapen grotendeels elke dag
kunnen hebben. Als je dat niet hebt, dan mis je weer veel op vrijwel elk gebied.

Het vervelende is dat je slaapsaldo snel op is. Eigenlijk is het elke dag op. Dat komt
omdat je slaap niet kunt opslaan zoals energie in een batterij. Het betekent ook dat
het effect van een vakantie na een paar dagen ‘buffelen’, om die reden, volledig weg
is, mits je goed doorslaapt.
In deze special leer ik je op een makkelijke manier een methode om rustiger te
slapen en waarom dat zo goed werkt.
DOE WAT LEUKS IN BED
Wie hard werkt en daarbij vooral zijn/haar ‘hoofd’ gebruikt heeft een verhoogd risico
om onrustig te slapen en daardoor te kort te slapen met te weinig diepe slaap . Het
gevolg is een snelle spiraal naar beneden. Het is cruciaal om je gedachten tot rust te
brengen. Dat doe je het beste door het ‘denken’ af te leiden en zoveel mogelijk tot
rust te brengen. En dat heeft weer alles te maken met je linker – en rechter
hersenhelft.
WIEG JE HERSENEN IN SLAAP
Iedereen weet dat je hersenen uit veel verschillende delen bestaan die allemaal
verschillende functies hebben. Los van alle afzonderlijke onderdelen bestaan je
hersenen uit een linker en een rechter helft.
De theorie is dat mensen links of rechts zijn, hetgeen betekent dat één kant van hun
hersenen dominant is. Als je overwegend analytisch en methodisch bent in je
denken, zou je linker hersenhelft dominant zijn. Als je de neiging hebt creatiever of
artistieker te zijn, wordt er gedacht dat de rechter hersenhelft dominanter is. Deze
theorie is ontwikkeld door Nobelprijswinnaar Roger Sperry, die in de jaren zestig
met onderzoek liet zien dat de twee hersenhelften verschillend functioneren.
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De linker hersenhelft is verbaal, analytischer en overzichtelijker dan de rechter
hersenhelft. Het wordt ook wel het digitale brein genoemd. Het is beter in zaken als
lezen, schrijven en berekeningen.
De rechter hersenhelft is visueler en intuïtiever. Het wordt ook wel het analoge
breingenoemd. Het heeft een creatievere en minder georganiseerde manier van
denken. Het kenmerkt zich door, verbeelding, holistisch denken, intuïtie, kunsten,
ritme, non-verbale aanwijzingen, visualisatie van gevoelens, dagdromen.
We weten dat de twee kanten van ons brein verschillend zijn, maar volgt daaruit
noodzakelijkerwijs dat we een dominant brein hebben, net zoals we een dominante
hand hebben?
Als je het plat slaat is je linker hersenhelft de ‘denker’ en je rechter de ‘voeler’. De
meningen over of dat allemaal precies zo werkt, lopen uiteen. Het maakt voor je
slaap niet uit waar dat ‘denken’ plaatsvindt; het moet UIT.

Iedereen weet dat lezen bijvoorbeeld slaap bevorderend is, omdat het precies dat
doet waar deze methode op gebaseerd is. Namelijk het ‘denken’ afleiden.
In dat verlengde kun je natuurlijk veel meer leuke dingen doen. Ik nodig je uit om je
rechter hersenhelft te stimuleren voordat je gaat slapen. Dus je creativiteit.
Belangrijk hierbij is om je te realiseren dat het niet gaat om de mate van creativiteit.
Iedereen kan plezier beleven aan een beetje tekenen zonder daar enige ambitie bij
te hoeven hebben om een Rembrandt te worden. Voorop staat het creatief bezig zijn.
Het geweldige van deze techniek is dat het een aantal grote persoonlijke voordelen
verenigt:
1. Het stretched dat wat je eigenlijk wil
2. Het ontwikkelt je interesses, kennis en creativiteit
3. Het draagt bij aan je (onbewuste) doelen
START EEN BED-PROJECT RONDOM JE INTERESSE
Lezen in bed is altijd goed. Maar waarom niet een interesse oppakken en daar iets
mee doen?
Iedereen heeft interesses die verder gaan dan het bekende. Het zijn de dingen die je
al bezig houden, al eens wilde doen of dromen in de toekomst. Ik geef je 10 ideeën
waar ook wat slaapverwekkends voor jou bijzit.
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JE BED PROJECT, ZO WERKT HET
Even terug naar het doel: dat is iets doen dat je leuk vindt en waarmee je op papier
iets kunt doen. Schrijven, tekenen, kleuren zijn bewezen manieren om juist het
creatieve deel te activeren. Hiermee ben je dus niet of in ieder geval veel minder met
het ‘denken’ bezig; en dat wil je bereiken. Het creëert rust.
Hieronder tref je maar liefst 10 onderwerpen aan waar je iets mee kunt. Voorbeeld:
je houdt van koken en dan specifiek vlees. Maarom niet je verdiepen in de
verschillende soorten en eens nagaan wat je nog nooit hebt gemaakt. Of nog een
stap verder; waarom niet een eigen bereiding inclusief saus samenstellen. Lezen,
ontdekken, schrijven is wat je doet. Hoe actiever je je verbeelding prikkelt hoe beter.
Extra uitleg per onderwerp op www.deslaapcode.nl/free
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Kunst

Spiritualiteit

Uitzonderlijke mensen

Extra uitleg per onderwerp op
www.deslaapcode.nl/free

Reizen

Laat elke dag iets los
Goed doorslapen is ook een kwestie van je mindset
Van koffie slaap je niet slechter, wel van gedachten die een loopje met je nemen
omdat ze een eigen leven leiden. Ter afsluiting van je dag zou je af en toe kunnen
nadenken over waar je je druk over maakt, maar geen invloed op hebt.

Wat laat ik los?

(Waar heb ik geen invloed op waar ik me druk over maak en slechter slaap?)

___________________________________
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Zo pak je het aan
Kies iets leuks dat je altijd al wilde
Iedereen heeft wel iets dat je altijd al graag wilde hebben of doen. Als je ‘tijd’ niets
waard is, dan kun je dit nu weggooien, maar waarom niet EN bezig zijn met iets
leuks dat je altijd al wilde EN werken aan meer slaapkwaliteit? Méér slaap, rustiger,
dieper? Het kan, door voor het slapen je gedachten te verleggen naar wat je wilt. Dat
is EN leuk EN helpt je direct met beter slapen.

Wat zou ik willen hebben/doen

(Waar zou ik willen ‘staan’, heengaan, gaan doen, realiseren)

___________________________________

Wat voor leuks kan ik oppakken?

(Tijdschriften, online media, boek, planning, wat ligt er nog?)

___________________________________

Wat laat ik los?

(Waar heb ik geen invloed op waar ik me druk over maak en slechter slaap?)

___________________________________

Tijdschriften en andere media zijn een fantastisch vertrekpunt voor je dromen. Hoe
meer je schrijft, tekent en je gedachten/ideeën de vrije loop laat, hoe leuker het
wordt en hoe beter je slaapt.

Hét probleem van deze tijd is dat we niet in de gaten hebben dat we maar ’matig
slapen’. Te kort, te weinig diepe slaap, te onrustig. De avond haal je wel, maar dan is
het wel op. Geen zin of energie meer voor de leuke dingen in het leven. Slaap kun je,

net als tijd, niet opslaan voor later gebruik. Het is nu, of het is weg! Met matig slapen
verspil je het leukste deel van je leven. Dé SlaapCode geeft je 10 revolutionaire
codes die je laten zien WAT slaapkwaliteit is, HOE slaap werkt en HOE je er grip op
krijgt zodat je elke dag dat gevoel van je eerste dag na een vakantie hebt.
Milco Linssen gaat met Dé SlaapCode voorbij aan alle cliché’s als je smartphone
uitzetten en geen koffie drinken. Een compleet nieuwe methode met nieuwe
inzichten om door te slapen. Hij doet al zo’n 5 jaar onderzoek naar hoe je beter kunt
slapen. Daarnaast ontwierp hij diverse gepatenteerde hoofdkussens. Klanten
daarvan vroegen steeds meer om HOE ze hun slaap konden verbeteren. Dat was de
basis voor Dé SlaapCode. Wereldwijd uniek omdat het alle aspecten van doorslapen
belicht en met vele nieuwe HOE-technieken komt.
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