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1. “Ik heb het te druk.”

Ja, de to-do lijst blijft
groeien. Zelfs meer
wanneer je alles tegelijk
doet.

Jouw tijd is kostbaar.
Kies waar je volle
aandacht naartoe uit
gaat: Wat is echt
belangrijk en wat vreet
energie.

Belangrijk:
Delegeer, ruil, deel,
onderhandel, of leer bij.
Maar vind een oplossing!



2. “Ik moet steeds harder werken om ….”

…mijn werk af te krijgen
…de concurrentie voor te blijven?
…baan te houden: “omhoog of eruit”

Waarom eigenlijk? Je kunt nu eenmaal niet
ALLES. Wat wil je echt - diep in je hart?

Maak keuzes waarin jij je onderscheidt met
jouw unieke bijdrage.

Stel heldere doelen en ga ervoor!



3. “Voorheen was ik succesvol. Dat lukt me
nu niet meer.”

De wereld om je heen verandert steeds.
Dan is het logisch dat jouw oude aanpak
minder effect kan hebben.

Je bent - tijdelijk - uit je comfortzone.
Gun jezelf het moment om je evenwicht te
hervinden.

Wat vraagt de situatie NU van jou?



4. “Ik ben onrustig en
heb moeite met
concentreren.”

Merk je drukte in je geest
en gejaagdheid in je
lichaam?

Stop wat je doet, neem
afstand, adem langer uit,
laat fysieke spanning los.
Pas dan bepaal je
volgende stap.

Kost precies 1 minuut.



5. “Ik zie op tegen de
maandag.”

Durf afstand te nemen
om op te laden.

Neem voldoende - en
verschillende soorten
rust en beweging
(buiten) ook “lummel”
tijd in.

Pas dan dienen zich
nieuwe perspectieven en
inspiratie aan.



6. “Ik doe hard mijn best maar het wordt
niet gewaardeerd.”

Heel vaak moeten ons eigen feestje maken.

Begin met jezelf te waarderen - in alles wat
je doet. Altijd.

Geef jouw eigenwaarde niet weg aan
anderen



7.“Ik ben steeds zo moe en mis de
broodnodige energie.”

De meest mensen hebben chronisch slaap
tekort. met grote gevolgen.

Ga 3 weken lang eerder naar bed. Ja, ook
als je een avondmens bent. streef naar
slapen om
22.00. Verlaag je tempo en lichtinname
voor die tijd.

Beoordeel het effect na 4 weken.



8. Voorkom tunnelvisie.

Doe als een kunstschilder en bekijk je
resultaat vanaf een afstand.

Kijk “door je oogharen” of je nog op de
juiste weg zit. Ga je zo door of is het tijd
voor een andere aanpak of sparren met een
collega?

Maak regelmatig een ommetje tussen de
middag, neem tijd om te lunchen en een
praatje te maken. Pak je werk weer op met
een frisse blik.



9. Neem de tijd een steeds terugkerend
gevoel van onbehagen “in de ogen” te
kijken.

Wat zou je veel liever doen? Wat is echt
jouw inspanning waard?

“When we get too caught up in the
busyness of the world, we lose connection
with one another – and ourselves.”

– Jack Kornfield



10. Luister naar je hart.

Welke belangrijke actie zou je graag willen
nemen, en stel je telkens uit?

Daarachter zit een waarde die belangrijk is
voor jou. Door het te vermijden is voor
even je kwetsbaarheid beschermd. Maar op
de lange termijn is het niet effectief.

Alles wat de moeite waard is maakt je
kwetsbaar maar je hoeft je kwetsbaarheid
niet eerst op te lossen om in actie te
komen.

Wat ga jij doen vandaag?



Zit je echt vast?

Soms is alleen ander perspectief nodig.
Of je demonen bevrienden.
Energielekken dichten.

Niet langer strijden maar “leven”, lachen
en liefhebben.

Hoe?
Jij hebt alle antwoorden al.
Zal ik jou de bijbehorende vragen stellen?
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