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7 GIFTED TIPS 
om weer in je kracht te komen 

!
Het valt niet altijd mee om jezelf te 'energizen' of een boost van zelfvertrouwen te geven. En toch is 
dit wel heel belangrijk om te doen. Want als jij het niet doet, doet niemand het! Dat heb ik aan den 
lijve ondervonden.!
Het geheim is dat je technieken leert dier jou hierbij gaan helpen. Deze technieken hebben mij 
geholpen om meer in mezelf te geloven en meer in mijn kracht te gaan staan.!!
Ik heb deze technieken voor jou gebundeld in de 7 Gifted Tips!!!
Gifted Tip 1!!
Houd je aan je afspraken! Eén van de grootste oorzaken van onzekerheid en ongeloof in jezelf, is 
het je niet houden aan de afspraken die je met jezelf maakt. Het klinkt misschien als een open 
deur, maar maak afspraken met jezelf en houd je eraan. Dit wordt door de meesten van ons flink 
onderschat met als gevolg dat ons zelfvertrouwen steeds verder afneemt!!!
Hoe vaak gebeurt het dat je je voorneemt om weer te gaan sporten, maar als puntje bij paaltje 
komt, haak je af? Niet alleen is dit zonde van het geld, het doet ook een gigantische afbreuk aan je 
zelfvertrouwen. Immers, als jij je niet eens aan je eigen afspraken houdt, hoe betrouwbaar ben je 
dan? Hoe groot is het geloof in jezelf? Dit gebeurt natuurlijk onbewust en onbedoeld. Maar je 
onderbewustzijn trekt al na enkele gebeurtenissen (3 tot 4) zijn conclusie, waardoor je steeds 
verder van jezelf verwijderd raakt.!!
Gelukkig kun je hier een positieve wending aan geven! Begin met je hier bewust van te worden en 
werk aan het 'terugwinnen' van je vertrouwen. Nu bedoel ik niet dat je gelijk je zevenmijlslaarzen 
aan moet trekken! Nee,  begin met kleine stapjes die voor jou haalbaar zijn.!
Dit kun je doen door makkelijk te behalen afspraken. Stel je doelen niet te hoog! Als je het sporten 
weer wilt gaan oppakken, plan dan niet gelijk twee uur in om te gaan sporten of drie keer in de 
week. Nee, begin met 1 dag in de week en neem een dag waarop je geen overvolle agenda hebt, 
zodat je het sporten wat ontspannen kunt beginnen.!!
Ben je geen sporter, maar neem je je voor om bijvoorbeeld eerder naar bed te gaan om je 
vermoeidheid te lijf te gaan? Kies dan een reële tijd die voor jou en eventueel voor je partner werkt.!
Onderneem vervolgens maatregelen om ervoor te zorgen dat je je aan die afspraak houdt. Je zou 
bijvoorbeeld een halfuur voor je 'bedtijd' een alarm kunnen instellen op je smartphone. Dan heb je 
nog voldoende tijd om je klaar te maken voor het slapengaan.!!
Het maakt niet uit welke afspraken je met jezelf maakt, zolang je je daaraan houdt. En als je die 
afspraak 'eigen' hebt gemaakt, kun je je afspraken uitbreiden. !!
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Na verloop van tijd zult zien dat het kleine stemmetje dat altijd tegen je zegt: "Ja, ja, dat zal wel!" 
steeds minder vaak te horen is. En jij gaat je er steeds beter bij voelen doordat het vertrouwen in 
jezelf toeneemt!!
!
Gifted Tip 2!!
Doe meer aan beweging. Met name als je veel op kantoor zit of juist onderweg bent met de auto, 
is het goed om meer te bewegen. Want je gewrichten moeten regelmatig 'doorgesmeerd' worden, 
anders 'roesten' ze vast.!!
Ja, dat is makkelijk praten, zul je wellicht denken. Zo dacht ik vroeger ook (minder dan 4 maanden 
geleden!). Want ik had, net als jij wellicht, een heel druk schema. Ik kwam iedere dag tijd te kort, 
dus ik had echt geen extra uur in de week om te gaan sporten (in totaal 2 uur incl. reistijd en 
omkleden). Bovendien was daar veel te moe voor.!!
Mijn dag zag er toen als volgt uit: 's ochtends werd ik met moeite wakker en doordat ik toch weer 
te laat opstond, liep ik direct weer achter de feiten aan. Doodmoe begon ik de dag terwijl ik een 
giga lijst van to-do's had. Nee, het voelde voor mij als echt onmogelijk om tijd vrij te maken voor 
het sporten! Zeker in de ochtend waarbij alles toch al hectisch en druk is.!
Herkenbaar?!!
Doorbreek dan direct dit patroon! Want het hoeft zo niet te blijven!!!
Neem de touwtjes weer in je handen en sta, net als ik, een halfuur eerder op.!
Begin de dag relaxter door jezelf de tijd te gunnen om rustig wakker te worden. Doe wat rek en 
strek oefeningen om je lichaam 'wakker' te maken. Vervolgens kun je in de 'overige' tijd 4 minuten 
gaan sporten. Ja, je leest het goed! 4 minuten sporten: Tabata 4 Minutes Workout.!
Dit is een geweldige workout die weinig tijd kost en toch super effectief is.!
Op Youtube kun je allerlei workouts vinden met bijpassende muziek.!!
Doe dit een week en je zult merken dat je je na een week al direct fitter voelt.!
Bovendien begin je jouw dag 'in control' in plaats van achter de feiten aan te rennen.!!
Gifted Tip 3!!
Creëer tijd en ruimte in je hoofd. Heb jij ook continu het gevoel dat je van alles en nog wat moet 
doen? Je hoofd loopt over met dingen die gedaan moeten worden, maar er komt niets of weinig uit 
je handen. Of dat je toch heel wat to-do's hebt weggewerkt, maar de lijst nog steeds giga lang is?!!
Als je dit herkent, dan is het hoog tijd dat je taken en activiteiten gaat wegschrijven in je agenda. 
Maak een planning van de taken en activiteiten wat je nog 'moet' doen en zet dat weg in de 
agenda. Op die manier is het uit je hoofd en kun je je richten op de taken die je voor die dag moet 
doen.!
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En zoals Nisandeh ons heeft geleerd: maak een lijstje van maximaal 6 punten die je die dag wilt 
doen. Houd hierbij wel rekening mee met de grootte van de taken, want het moet wel haalbaar zijn 
in jouw dagschema.!
!
En als je meer planmatig bent ingesteld, kun je ook je dagen in blokken indelen.!
Hierbij maak je verschillende categorieën aan die de blokken vormen en geef aan hoeveel tijd je 
beschikbaar hebt per blok.!
Binnen die blokken en de beschikbare tijd kun je de 6 taken en activiteiten inzetten die je die dag 
wilt doen. Op die manier kun je ruimte creëren in je hoofd waardoor je beter kunt focussen.!!
Ter illustratie is hieronder een voorbeeld weergegeven van het blokkensysteem. In dit voorbeeld 
staan er meer dan 6 taken om je beter een beeld te geven van het systeem. Dit vul je per dag in.!!

!
Door het 'wegschrijven' van de taken en activiteiten die in je hoofdzitten, zul je merken dat je je wat 
rustiger gaat voelen. Je hoofd is niet meer zo overvol… een fijn gevoel! !!
Gifted Tip 4!!
Me-Time. Nu vraag je je misschien af wat dat precies is. In dat geval ben je echt toe aan Me-
Time!!!
Dit is tijd voor jezelf! In deze tijd ga je jezelf weer opladen en één worden met jezelf.!
En nu hoor ik je al denken: hoe kan ik dat doen? Want ik kom al uren op een dag tekort! Waar haal 
ik die tijd vandaan?!!

Correspondentie - … uur!
- emails beantwoorden!
- post lezen en beantwoorden!
- …

Marketing - … uur!
- FB, Twitter, LinkedIn, Google+ ect inplannen in bijv. Hootsuite!
- reageren op comments en relevante posts!
- contact opnemen met (ex)cliënten  !
- …

Vak inhoudelijk - … uur!
- trainingsmateriaal maken!
- workshop voorbereiden!
- …

Netwerken - … uur!
- naar netwerkbijeenkomsten!
- contacten bellen / mailen!
- …

Administratie - … uur!
- facturen opstellen en versturen!
- boekhouding doen!
- …

� /�3 67 Gifted TipsMM2014



Ga zitten en haal rustig adem. Relax! Je zult merken dat wanneer je echt tijd voor jezelf creëert, je 
de dingen die je moet doen, vele malen sneller doet. Kijk maar eens naar de stofzuiger 
bijvoorbeeld. Als de zak vol is, zuigt hij nog wel, maar is lang niet zo effectief. En als je de moeite 
neemt om hem te legen of een nieuwe zak erin te doen, zuigt hij twee keer zo effectief en dat 
betekent dat je twee keer zo snel bent! Dus die extra tijd om de zak te verwisselen of te legen, heb 
je dubbel en dwars terug verdiend!!!
En zo werkt het met je lichaam en geest ook. Dus neem je tijd en geniet ervan!!
Neem een lekker lang bad met een goed boek, verwen jezelf met een dagje sauna of pak je (oude) 
hobby weer op.!!
Heb je geen hobby? Ga dan op zoek naar een hobby. Bedenk wat je als kind leuk vond om te doen 
en pak het weer op. Want ook ik wist niet wat mijn hobby (meer) was. Mijn dagen waren gevuld 
met werk en mijn gezin.!!
Maar recent heb ik het schilderen weer opgepakt. Vroeger vond ik het heerlijk om te tekenen en te 
schilderen. Nachtenlang tekende ik dan. Maar gaande weg raakte ik het helemaal kwijt. Ik was 
vergeten dat dit echt mijn hobby was. En nu heb ik het na meer dan 25 jaar weer opgepakt en het 
voelt heerlijk.!
Hierdoor ben ik weer opgeladen en heb ik meer energie om gefocust aan mijn business te werken.!!
Me-Time: belangrijk om jezelf weer op te laden en om weer terug te keren naar jezelf.!!
Gifted Tip 5!!
Evamp en Energizer. Je kent dat wel, je hebt zojuist met iemand gesproken en je bent helemaal 
leeg! Je voelt je futloos en je hebt nergens zin meer in.!!
En je hebt momenten waarop je met iemand hebt gesproken en je voelt je super goed! Je bruist 
van energie en je vind het bijna spijtig om afscheid van diegene te nemen.!!
Deze twee typen mensen zijn de zogenaamde:!
- Evamps: zuigen je letterlijk leeg! Ze leven van andermans energie.!
- Energizers: wekken je energie op! Ze zijn als het ware een katalysator voor andere mensen.!!
Om je energielevel op peil te houden, is het aan te bevelen om Evamps zoveel als mogelijk te 
ontwijken en zoveel als mogelijk bij Energizers te zijn.!
!
Nu heb ik ondervonden dat het vrij lastig is om alle Evamps uit je leven te bannen of die te 
ontwijken! Want die zijn er overal in alle soorten en maten. Dus hen uit je leven bannen of 
ontwijken, was voor mij geen optie. Maar wat dan wel?!!
Nu heb ik goed nieuws! Je kunt jezelf (onopvallend) hiervoor afschermen! Als je voelt dat je 
energie wegglipt, vouw dan je handen in één voor je buik (dan maak je als het ware een cirkel van 
je armen). Op deze manier blijft jouw energie bij jou.!
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Je kunt deze techniek ook gebruiken wanneer andermans energie niet goed aanvoelt. Door je 
handen voor je buik te vouwen houd andermans energie buiten.!!
Gifted Tip 6!!
Meditatie. Je hebt vast wel eens gehoord dat meditatie goed voor je is. Maar misschien had je net 
als ik nooit de rust of de tijd om ergens stil te gaan zitten om je hoofd leeg te maken!!
Bij mij gingen mijn gedachten alle kanten op en ik zat continu op hete kolen, omdat ik de rust er 
niet voor had.!!
Maar inmiddels ben ik erachter dat mediteren niet per se stilzitten is; er zijn vele soorten 
meditaties. Zo kun je een wandeling door het bos maken terwijl je je hond uitlaat. Geniet dan van 
de natuur en laat je gedachten los.!!
Vind je dit nog te lastig? Dan kun je ook de muziek keihard zetten en er op dansen en meezingen. 
Zo luid en uitbundig als je kunt. Hiermee bereik je twee dingen: je maakt je hoofd leeg van 
gedachten en je maakt blije stofjes aan doordat je zingt en danst.!!
Daarnaast is muziek ook geweldig om jezelf weer te energizen of gewoon om je weer eens blij te 
voelen. Plan een moment in de week om je hoofd leeg te maken en volledig uit je bol te gaan!!!
Gifted Tip 7!!
Quality-Time met je dierbaren. Vaak als wij het heel druk hebben met werk en andere sociale 
verplichtingen, schieten tijd en aandacht voor dierbaren er meestal bij in.!!
Onbewust heb je het idee dat het toch wel goed zit en dat je nu even geen tijd hebt voor sociaal 
contact. Maar niets is minder waar! Want in je onderbewustzijn mis je het contact met je dierbaren, 
want die geven je energie, die voeden je met liefde, blijdschap en plezier.!
Hoe druk je het ook hebt, maak tijd voor Quality-Time met je dierbaren. !!
Zo hebben mijn man en ik iedere week een 'date'. Met vier jonge kids en ons werk, schiet het er 
vaak bij in om echt met elkaar in gesprek te gaan. Een keer niet over de kinderen, school of wat wij 
allemaal nog moeten doen. Nee, echt tijd en aandacht hebben voor elkaar! Wat houd je bezig, 
welke leuke en inspirerende dingen heb je deze week meegemaakt? Wat zou je nog willen doen? 
Wat maakt je blij?!
Dit soort vragen stel je vaak aan elkaar aan het begin van je relatie. Je bent nieuwsgierig naar de 
ander en je wilt hem/haar beter leren kennen. Het helpt ook wel dat je alles aan diegene geweldig 
en leuk vindt. Dat houdt de nieuwsgierigheid actief.!!
Maar wanneer wij de antwoorden eenmaal weten, stellen wij dit soort vragen dan ook niet meer. 
We gaan er onbewust van uit dat deze antwoorden statisch zijn en altijd zo blijven. Voor het gemak 
vergeten wij dat wij continu in beweging zijn. Dat we continu veranderen. Niet alleen ons lichaam, 
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maar ook onze meningen en gedachten. Onze ambities en angsten. Onze dromen en beperkende 
overtuigingen.!!
We veranderen door ons werk, de collega's die komen en gaan, (nieuwe) vrienden, ingrijpende 
gebeurtenissen in ons leven (geboorte, overlijden, verhuizing, relatie, scheiding, promotie, 
verandering van werk, ziekte, etc.). Als deze dingen veranderen onze perceptie op het leven en op 
de manier waarop wij over dingen denken of tegenaan kijken.!!
Ga maar eens na hoe je zelf 10 jaar geleden was? Hoe stond je toen in het leven en hoe sta je er 
nu in? Houd je nog steeds van hetzelfde eten? Heb je nog steeds dezelfde favoriete film? Ben je 
nog steeds zo spontaan en impulsief? Of ben je wat rustiger geworden en meer geaard?!!
De kans is groot dat je flink bent veranderd. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal, emotioneel en 
spiritueel. En als jij zoveel bent veranderd, dan is de kans heel groot dat je dierbaren (je partner, 
kinderen, ouders, broers, zussen, vrienden) ook zijn veranderd.!!
Neem de tijd om regelmatig te daten met je dierbaren om elkaar opnieuw te leren kennen.!
Je merkt dat de onzichtbare banden dikker en meer aangetrokken worden.!!
Veel dateplezier!!!
Dit was mijn geschenk aan jou: de 7 Gifted Tips. Ik hoop dat zij ook zullen bijdragen aan het 
vergroten van je innerlijke kracht.!!
Ik zou het erg leuk vinden om van je te horen wat jij van deze 7 Gifted Tips vindt. Heb jij nog 
andere tips? Dan zou ik het leuk vinden om die van jou te horen.!!
Bedankt voor je aandacht en ik lees je reactie heel graag!!!
Met Gave Groet,! !!!!!!
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