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3 x daags

kijken naar hoe een rups
zich kromt en krult

dagelijks

even stilstaan
tijdens drukte en tumult

zo vaak je kunt

zingen, huppelen
puppies aaien
in plassen stampen
bloemen zaaien

indien nodig

1 paar

tranen laten stromen
gillen, janken, zeuren, balen
op de bank Rapunzel kijken
snotteren en ijsjes halen
blote voeten

10

tenen in het water

alle

geluk is nu
en gelukkig ook nog later

paraaf

MB

BIJSLUITER
Hoeveelheden

Geluksingrediënten (alleen gebruiken bij gebrek
aan eigen gedachten en ideeën)

Woorden die met medicijnen te maken hebben

Woorden die niet met iets specifieks te maken
hebben

Rijmwoorden
Woorden die met koken te maken hebben, maar
eigenlijk heb je daar niets aan, want dit is meer
een medicijnrecept dan een kookrecept. Maar
ja, wie weet, misschien staat er toch iets
bruikbaars tussen
Waarschuwingen

Bijwerkingen

druppel, doosje, theelepel, soeplepel, kilo,
dozijn, gram, stuks, liter, milliliter, een heel
klein beetje, iets, niets, geen, veel, alles, weinig,
Vaak, soms, regelmatig, een zak, een tasje, een
beker, een handvol, een paar, plukjes, indien
nodig, zo min mogelijk
lach, iemand, zon, bloem, zee, vrije dagen,
boek, natuur, werk, collega, vriend, relatie,
vriendin, familie, film, cultuur, dans,
herinnering, raad, foto, apparaat, huis,
omgeving, zacht, lief, klein, jong, kind, dier,
geur, zien, horen, voelen
innemen, verpulveren, poeder, slikken,
stampen, weken, gebruiken, smelten, lezen,
navragen, kijken, drinken, eten, slapen, beker
zomaar, gaan, computer, laars, lamp, winkel,
raar, mooi, huilen, dak, dakpan, dakrand,
dakbedekker, mand, meer mand,
woordenboek, mandenmaker, plant, stoep,
klok, terneergeslagen, meesmuilend, droevig,
NIET DOEN EN NIET AAN BEGINNEN
LEKKER LATEN ZITTEN. ONNODIG OOK!!!!!!
strooien, verdelen, aandrukken, koken,
overkoken, verhitten, oven, gaspit, elektrisch,
keramisch, afkoelen, bakken, pruttelen,
inmaken, sudderen, blancheren, aanbranden
aanbraden, braden, smelten, nabrander,
(ver)zuren
niet te gebruiken na, voorzichtig zijn met, in
donker bewaren, in koelkast zetten,
overschrijden, maximaal toegestane
hoeveelheid, overdosis, te weinig dosis
overdadig lachen, complimenten, stralen,
ontvangen, geven, brengen, warmte,
winderigheid, luidrucht, verzachting,
verbinding, opboeren van liefde,
hartverwarming, jeuk, overgevoeligheid,
onwennigheid, enthousiasme, plotselinge
eyeopeners, verstilling, dankbaarheid,
overdadig delen

