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Geschreven	door	Elsbeth	van	Lienden	

Voor	iedereen	die	kiest	voor	vooruit	in	het	leven.	
Voor	iedereen	die	kiest	voor	voluit	in	het	leven.	

Voor	iedereen	die	kiest	voor	volop	genieten	van	het	leven.  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06-44355027	
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You’re under  
no obligation to be  
the same person  

you were  
five minutes ago. 

Alan Watts 
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Voorwoord 
 
Deze	inhoud	van	deze	gids	gaat	voor	je	werken	als	je	bereid	bent	in	ac9e	te	
komen.	De	ongemakkelijke	waarheid	is	dat	we	ons	suf	lezen	aan	allerlei	9ps	van	
gurus,	de	ene	na	de	andere	podcast	beluisteren	en	veel	te	veel	9jd	kwijt	zijn	op	
social	media	wat	allemaal	helemaal	niet	bijdraagt	aan	dat	bereiken	wat	je	
werkelijk	wilt.		

Niet	zo’n	vrolijk	begin	misschien	maar	ik	hou	niet	van	zoete	broodjes	bakken.	
Dat	wordt	al	genoeg	gedaan.	Marke9ngmachines	maken	overuren.	Zoals	Dan	
Pena	zegt:	de	personal	development	industrie	is	een	zel^edachte	scam.	Het	is	
uitgevonden	ergens	eind	jaren	’40	als	ik	goed	heb	opgelet,	toen	iets	moest	
worden	bedacht	om	verkopen	te	verhogen.	Personal	development	kwam	eruit	
na	een	9jd	nadenken,	en	waarom?	Omdat	het	niet	meetbaar	is.	En	wat	niet	
meetbaar	is,	verkoop	je	oneindig.	Dat	is	natuurlijk	briljant!!	

En	deels	staat	het	onze	groei	juist	in	de	weg…..	na	alle	lessen	en	trainingen	die	
ik	zelf	volgde,	ook	ik	heb	alle	9ps	nagejaagd	op	zoek	naar	het	gouden	ei…..	Pas	
toen	ik	leerde	hoe	ons	brein	in	elkaar	steekt,	dat	er	ergens	in	ons	iets	is	dat	
absoluut	en	onbewust	niet	wil	veranderen,	pas	toen	zag	ik	het.	Dat	waar	we	
vanaf	willen	op	weg	naar	een	gewenste	omstandigheid	is	niet	op	te	lossen	door	
een	seminar.	Een	boek,	door	een	3-daags	volle	zaal	programma.	Niet	door	agile	
processen	door	te	voeren.	Niet	door	te	vergaderen.	Natuurlijk	heec	ook	dat	
ergens	een	bijdrage	aan,	maar	vaak	denken	we	ten	onrechte	aan	de	
verandering.	De	bullshit	zit	in	onszelf,	in	elk	mens.	Ja!	Ook	in	mij,	nog	al9jd!		

Het	goede	nieuws	is	dat	je	hier	heel	effec9ef	mee	kunt	dealen.	Met	die	bullshit.	
Wat	hiervoor	nodig	is,	is	een	bepaalde	mate	van	urgen9e	en	een	keuze.	De	
noodzakelijkheid	om	verandering	aan	te	brengen	in	je	leven.	Dat	je	ergens	zo	
genoeg	van	hebt	dat	het	NU	anders	MOET.	Dat	je	inziet:	ik	moet	gaan	stoppen	
met	onwerkbaar	gedrag,	met	zelf	saboterende	overtuigingen	en	ac9viteiten.	
Het	wordt	9jd	dat	ik	mezelf	nu	even	bij	de	kladden	grijp	en	ac9e	onderneem	
die	bijdraagt	aan	dat	wat	ik	wél	wil.	Hoe	groots	of	klein	het	ook	is.	Dit	zien	
alleen	is	niet	voldoende.	Je	wilt	een	keuze	maken.	Een	dikke	yes	geven!	
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Het	is	een	kleine	drie	jaar	terug	dat	ik	me	op	dit	punt	bevond.	Als	in	een	
gouden	kooitje	leefde	ik.	Ik	wist	dat	me	wat	te	doen	stond.	Maar	ik	bleef	maar	
om	de	hete	brei	heendraaien.	Totdat	ik	inzag,	ik	handel	niet	want	ik	ben	bang.	
Bang	om	afgewezen	te	worden,	anderen	pijn	te	doen,	het	gesprek	dat	nodig	
was	aan	te	gaan,	bang	om	te	falen,	ook	bang	voor	succes.	Ik	leerde	hiermee	
dealen	door	te	doen.	Ik	verschace	mezelf	toegang	tot	de	meest	werkbare	tools	
op	het	gebied	van	mindset.	Maakte	ze	mezelf	meester,	kreeg	training,	
investeerde	hierin	fors,	hielp	ondertussen	anderen	en	werd	beter	en	beter	in	
het	doorzien	van	wat	menselijke	patronen	doen	in	nega9eve	zin.	De	ac9e,	hoe	
oncomfortabel	ook,	suste	uiteindelijk	mijn	gedachtestromen.	Ik	heb	erdoor	
mijn	vrijheid	terug.	En	rijkdom.	In	de	zin	dat	ik	de	regie	heb	over	mijn	leven,	
doe	waarvan	ik	weet	dat	ik	het	te	doen	heb.	In	de	zin	van	geld,	rijkdom	gaat	
niet	over	miljoenen,	rijkdom	gaat	over	genoeg	hebben.	Rijkdom	is	kunnen	doen	
wat	je	wilt,	dat	wat	jij	belangrijk	vindt.	Rijkdom	is	durven	uitkomen	voor	wat	je	
werkelijk	wilt	en	daar	naar	leven.	Wil	jij	miljoenen,	echt?	Top!	Werkelijk	
tevreden	met	een	ton?	Top!	

Ik	gun	iedereen	een	rijk	leven,	een	licht	leven	ook.	Dat	komt	niet	vanzelf,	het	is	
er	allemaal	al,	toch	heb	je	er	wel	wat	voor	te	doen.	En	dat	zit	‘em	met	name	in	
de	mind.	Daarom	schreef	ik	deze	gids	voor	je.	Zodat	je	stappen	kan	gaan	
maken.	De	enige	weg	naar	rijkdom	is	ac9e.	Je	zal	andere	ac9es	moeten	gaan	
nemen	dat	je	nu	doet.	De	ac9es	moeten	doen	die	je	al	een	9jd	uitstelt.	

Zijn	er	in	jouw	leven,	persoonlijk	of	zakelijk,	situa9es	die	je	liever	anders	ziet?	
Vast	wel,	de	meeste	mensen	die	ik	ken	zijn	niet	100%	tevreden	met	dat	wat	is.		
Met	deze	gids	maak	je	een	goede	start	jouw	gewenste	omstandigheid	te	
realiseren.	Er	is	een	reden	waarom	je	de	9jd	neemt	om	het	te	lezen,	er	is	een	
reden	waarom	deze	gids	juist	nu	op	je	pad	verschijnt.	Niets	gebeurt	zomaar.		

Ik	wens	je	veel	leesplezier	en	doe-momenten!	

Elsbeth van Lienden 
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1. Ons brein 
 
Laten	we	het	eerst	hebben	over	ons	brein.	Want	dat	is	de	veroorzaker	van	
gedoe.	We	hebben	allemaal	een	klein	deel	heel	oud	brein	in	ons	hoofd	dat	ik	
hierna	het	rep9elenbrein	noem.	Dit	oude	brein	stamt	uit	de	oer9jd,	de	9jd	
waarin	we	moesten	waken	voor	beesten	die	ons	konden	doden.	Het	is	dus	alert	
op	gevaar.	Heel	belangrijk	ook	dit	deel	van	het	brein	want	het	zorgt	er	in	
penibele	situa9es	voor	dat	we	snel	handelen	om	te	overleven.	Denk	aan	het	
moment	waarop	je	in	een	reflex	op	de	rem	trapt	en	zo	een	hond	ontwijkt.	Hier	
heb	je	niet	van	te	voren	over	nagedacht,	gepiekerd	of	afgevraagd:	zal	ik	dit	wel	
doen…	Je	deed	het	simpelweg.		

We	hebben	het	rep9elenbrein	niet	zo	heel	vaak	meer	nodig	voor	acuut	gevaar.	
Het	heec	zich	nog	een	andere	eigenschap	toegeëigend	in	de	loop	van	de	lange	
jaren.	Het	wil	dát,	wie	we	denken	te	zijn	ook	beschermen.	Dus	het	beeld	dat	
we	van	onszelf	en	de	wereld	hebben,	moet	ook	beschermd	worden.	De	
voornaamste	reden	waarom	veranderen	zo	las9g	is.	Tel	daarbij	op	dat	gewoon	
heel	blij	wordt	van	voldoende	eten,	liefde	en	zoveel	mogelijk	rust	en	regelmaat	
en	een	plaatje	voor	totale	gezapigheid	is	ontstaan.	Ons	rep9elenbrein	wil	
helemaal	niet	dat	dingen	anders	gaan!	En	het	heec	zich	duizenden	manieren	
eigen	gemaakt	om	ervoor	te	zorgen	dat	dit	ook	niet	gebeurt.	In	de	vorm	van	
gedachten	en	in	de	vorm	van	9jd.	

“Nee	dat	doe	ik	niet	nu,	want	……	het	komt	volgende	week.	Na	de	kerst	begin	ik	
met	afvallen.	Ik	blijf	nog	even	liggen	straks	sta	ik	echt	op.	Ik	kan	nu	niet	
beginnen	met	dit	programma	want	ik	heb	geen	geld.	Het	is	wel	heel	slecht	
weer	laat	ik	niet	gaan	hardlopen	anders	ben	ik	morgen	misschien	niet	fit	voor	
de	belangrijke	presenta9e.	Ik	ben	onmisbaar	in	mijn	werk	en	daarom	kan	ik	nu	
niet	kiezen	voor	mezelf	en	het	bedrijf	dat	ik	eigenlijk	wel	wil	starten.	Eerst	moet	
ik	dat	programma	hebben	gevolgd,	dat	boek	hebben	gelezen	en	dan	kan	ik	echt	
in	ac9e	komen.	Ik	ben	nu	eenmaal	geen	goede	spreker.	Mijn	visitekaartjes	
moeten	eerst	af	voordat	ik	op	pad	kan	gaan.	Zo	ben	ik	nu	eenmaal.”	

Misschien	herken	je	er	een	paar?	Of	vul	je	eigen	voorbeelden	in,	je	hoec	niet	
ver	te	zoeken!	Merk	op	dat	dit	allemaal	gedachten	zijn	die	je	hebt.		
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Nu.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	je	nu	wel	gaat	doen	waarvan	je	al	langer	weet	dat	
je	het	te	doen	hebt,	moet	je	dus	dit	rep9elenbrein	zien	te	omzeilen.	En	dat	is	
best	een	las9ge,	aangezien	we	inmiddels	zo	vereenzelvigd	zijn	met	onze	
gedachten	dat	we	echt	denken	zo	te	zijn.	Het	echt	waar	is	dat	het	beter	is	
morgen	pas	iets	te	doen.	

Maar	dit	is	een	vals	beeld	van	de	werkelijkheid.	Je	hebt	jezelf	zo	gecreëerd	door	
de	gedachten	voor	waar	aan	te	nemen.		

Ik	heb	nieuws.	Je	hebt	gedachten,	maar	je	bent	ze	niet.	En	als	jij	niet	je	
gedachten	bent,	is	de	waarheid	dat	je	jezelf	opnieuw	kunt	uitvinden	door	
andere	gedachten	voor	waar	aan	te	nemen.	

Een	voorbeeld	van	mijzelf.		

Ik	vond	het	vreselijk	om	koud	te	bellen.	Toch,	in	de	9jd	dat	ik	met	veel	coaches	
werkte	om	hun	business	naar	het	next	level	te	helpen,	was	dit	de	snelste	weg	
naar	inzicht,	contacten	en	opdrachten.	Dus	wat	lag	voor	de	hand	om	te	doen:	
bellen.	En	daar	ging	het	heen:	‘ik	weet	niet	wat	ik	moet	zeggen’	‘wat	denken	ze	
wel	niet	van	mij’	‘ik	kom	vast	heel	verkoperig	over’	en	ga	zo	maar	door.	
Uiteindelijk	heb	ik	drie	weken	lang	het	bellen	uitgesteld.	Er	was	al9jd	wel	iets	
belangrijkers	om	te	doen	(zei	het	rep9elenbrein	tegen	mij).		

Na	drie	weken	was	ik	het	zat.	Morgenochtend	ga	ik	bellen.	Het	was	een	besluit	
dat	ik	nam.	Nu	nog	doen.	Ik	stond	op	met	hoofdpijn	en	buikpijn.	Dreigt	het	
rep9elenbrein	z’n	zin	niet	te	krijgen,	dan	gaat	het	in	je	lijf	zisen,	leserlijk.	
Gelukkig	wist	ik	dit	en	ik	belde.	De	eerste	nam	niet	op.	YES!!!	Een	mooi	
moment	om	af	te	haken	maar	ik	zese	door.		

Fast	forward	naar	nu:	‘ja	maar	jij	bent	een	natural,	voor	jou	gaat	bellen	en	de	
juiste	conversa9e	voeren	zo	makkelijk	af’.	Klopt.	Nu	wel,	maar	je	ziet	waar	ik	
vandaan	kwam.	Ik	heb	mezelf	opnieuw	uitgevonden.	En	dat	kan	iedereen.	Als	
er	iets	is	wat	het	belangrijk	maakt	om	dat	te	doen.	
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ACTIE	‘breinbewustwording’	

 
Ga	nu	eens	na	bij	jezelf,	welke	verhalen	vertel	jij	jezelf.	Wat	‘ben	je’	terwijl	je	
eigenlijk	alleen	maar	de	gedachte	hebt?	Welke	gevolgen	heec	het	geloven	van	
deze	gedachten?	Wat	stel	je	uit?	Waarom?	Wat	denk	je	dat	gaat	gebeuren	als	
je	wel	doorzet?		

Je	wilt	je	eerst	bewust	zijn	van	de	verhalen	die	spelen.	Dat	is	key.	Zolang	je	
hiervan	wegblijc,	kun	je	van	alles	doen	maar	het	gaat	niet	helpen	je	doel	te	
bereiken.	Kijk	maar	naar	waar	je	nu	staat…	Vaak	ontbreekt	niet	de	kennis.	Het	
is	een	gedachte	die	je	tegenhoudt.	

Ik	krijg	wel	eens	de	vraag	wat	coaching	nu	eigenlijk	doet.	Dit	dus.	Goede	
coaching	zorgt	ervoor	dat	je	patronen	gaat	zien;	dat	je	tools	krijgt	om	deze	te	
doorbreken	én	je	blijvend	nieuwe	patronen	ontwikkeld.	Niet	makkelijk,	wel	het	
enige	dat	werkt.	
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2. Distincties die vertraging verduidelijken 
 
Gedurende	de	jaren	dat	ik	coach,	ben	ik	gaan	zien	dat	er	een	paar	dis9nc9es	
zijn	die	eruit	springen	wat	betrec	ac9e-belemmerende	gedachten.	Je	verkeerd	
dus	in	goed	gezelschap	als	je	er	een	aantal	bij	jezelf	herkent.	Dat	is	trouwens	
ook	niet	goed	of	fout.	Het	is	gewoon	zoals	het	is.	De	vraag	die	je	jezelf	wilt	
stellen,	is	deze:	ben	ik	er	nog	blij	mee,	is	het	werkbaar.	Zo	ja,	ga	gewoon	door.	
Zo	nee,	dan	wordt	het	9jd	voor	ac9e.		

Zoals	je	misschien	weet	heec	een	Australische	zuster	bij	terminale	pa9ënten	
onderzocht	waar	ze	het	meeste	spijt	van	hebben.	Op	nummer	1	staat	dat	men	
gewild	had	het	leven	te	leiden	dat	ze	zelf	wilden,	niet	ter	sa9sfac9e	van	
anderen.		

Dit	is	belangrijk	om	je	te	realiseren.	Leven	is	een	keuze.	Je	hebt	keuzes.	En	elke	
keuze	komt	met	consequen9es.	Het	niet	handelen	maar	wel	weten	dat	je	dat	
eigenlijk	zou	moeten	doen,	komt	voort	uit	angst.	Om	er	niet	bij	te	horen.	
Vreemd	gevonden	te	worden	door	anderen	of	erger	nog	je	familie	en	vrienden.		

Laten	we	eerst	kijken	naar	de	vijf	pilaren	met	de	daarbij	behorende	dis9nc9es.	
Dis9nc9es	zijn	woorden	die	heel	sterk	uitersten	met	elkaar	vergelijken.	

1.	Dis9nc9es	op	het	gebied	van	Resultaat: 
Ben	je	meer	van	het	tolereren	of	ga	je	de	confronta9e	aan? 
Stel	je	veel	zaken	uit	of	ben	je	iemand	van	de	ac9e?	

2.	Dis9nc9es	op	het	gebied	van	Effec9viteit	&	Efficiency: 
Wil	je	liever	aardig	en	lief	gevonden	worden	of	ben	je	vriendelijk? 
Ben	je	de	hele	dag	hap/snap	bezig	(spray)	of	heb	je	focus?	

3:	Dis9nc9es	op	het	gebied	van	Ac9e: 
Praat	je	veel	over	wat	je	wilt	gaan	doen	of	verklaar	je	wat	je	gaat	doen? 
Stop	je	snel	als	het	minder	gaat	of	heb	je	besloten	te	stoppen	met	stoppen?	
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4:	Dis9nc9es	op	het	gebied	van	Leiderschap: 
Denk	jij	verwach9ngen	te	managen	of	afspraken? 
Ben	jij	je	9jd	aan	het	managen	of	jouw	commitments?	

5.	Dis9nc9es	op	het	gebied	van	Mindset: 
Ben	je	slachtoffer	of	eigenaar?  
Ga	je	reageren	op	wat	gebeurt	of	ga	je	ermee	creëren?	

Deze	vijf	pilaren	noem	ik	REALM.	Realm	leserlijk	vertaalt	betekent	koninkrijk	of	
‘dat	wat	een	groot	gebied	of	onderwerp	omspant’.	REALM	zijn	de	vijf	pilaren	
waarmee	je	bijzonder	snel	en	effec9ef	scherp	hebt	waar	jij	terughoudend	in	
bent.	Waarin	je	gedachten	hebt	die	niet	bijdragen	aan	creëren	in	het	nu.	Die	je	
tegenhouden	een	rijk	en	licht	leven	te	leiden.	Die	je	hinderen	in	resultaat	in	
business.	

Een	eindje	verderop	in	deze	gids	neem	ik	je	een	laag	dieper	mee	in	deze	vijf	
pilaren!	Nu	ga	ik	het	eerst	met	je	hebben	over	taal.		
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3. Taal en Effectief Creëren 
 
Taal	is	onmisbaar	in	creëren.	Sterker	nog,	dat	wat	je	spreekt,	leef	je.	Vaak	
onbewust.	We	zijn	ons	nauwelijks	bewust	van	de	woorden	die	we	gebruiken.	 
Bijvoorbeeld:	‘ik	probeer	het	morgen	af	te	hebben’.	Klinkt	goed.	Maar	je	hebt	
er	niets	aan.	Proberen	verschac	je	al	direct	een	excuus.	Tsja.	Ik	heb	het	
geprobeerd	maar	jammer	genoeg	is	het	niet	gelukt.	Je	hebt	het	morgen	af	of	
niet.	En	als	het	niet	lukt	omdat	er	iets	wereldschokkends	tussendoor	kwam	dan	
ruim	je	puin,	neem	je	je	verantwoordelijkheid	en	maakt	het	zo	snel	mogelijk	
wel	af	en	komt	deze	deadline	wel	na.		

Vanaf	nu	dus	geen	“ik	probeer	je	morgen	rond	13.00	uur	te	bellen”.	Maar:	Ik	
bel	je	morgen	om	13.00	uur.	Merk	je	het	verschil?	

Okay,	terug	naar	taal.		

Onder	taal	versta	ik	in	dit	geval	de	communica9e	die	wij	hebben	met	peers	en	
stakeholders.	Maar	zeker	ook	de	gesprekken	die	wij	met	onszelf	voeren;	het	
stemmetje	in	ons	hoofd	dat	de	hele	dag	doorratelt.	Ook	wel	genoemd	onze	
innerlijke	dialoog	(en	feitelijk	onze	gedachten).	

Wil	je	transforma9e	bewerkstelligen	dan	is	het	van	belang	taal	te	
transformeren.	Als	je	erop	gaat	lesen,	hoor	je	een	enorme	hoeveelheid	bullshit	
de	hele	dag	door.	Ik	ben	extreem	getraind	om	te	horen	wat	je	zegt	(en	niet	
zegt)	en	je	daarmee	te	confronteren.	Liefdevol	en	soms	met	de	bose	bijl.	Want	
we	horen	simpelweg	zelf	niet	wat	we	zeggen.	We	horen	het	echt	niet.		

Het	is	ook	las9g	om	nu	een	paar	voorbeelden	te	geven,	want	gaat	over	
gesproken	woorden.	Wil	je	wel	graag	weten	wat	er	onder	de	woorden	speelt	
die	je	uitspreekt,	neem	dan	contact	op.	

Een	ander	aspect	van	taal	is	luisteren.	Er	gaat	een	wereld	voor	je	open	zodra	je	
in	staat	bent	te	luisteren.	Diep	te	luisteren.	Vragen	te	stellen.	Maar	ook	door	je	
uit	te	spreken.	Niet	terughoudend	te	zijn	in	de	boodschap	die	er	toe	doet.	Deze	
niet	uit	te	stellen	omdat	het	nu	even	niet	goed	past	(=rep9elenbrein!).	
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De	conversa9e	aan	durven	gaan,	élke	conversa9e	aan	durven	gaan,	vanuit	
vertrouwen	en	liefde.	Wat	een	enorme	impact	zou	dat	maken	op	jouw	
resultaat.	En	het	leiden	van	een	vol	en	makkelijk	leven.	Ook	hier	weer	is	het	
van	belang	niet	de	angst	voor	afwijzing	te	laten	regeren.	Wat	andere	zeggen	is	
van	hen	en	zegt	wat	over	hen.	Dat	wil	je	goed	onthouden.	

Resumerend:		

* Gedachten	vormen	de	belemmering	voor	taalgebruik	dat	nodig	is	om	
gewenst	resultaat	te	creëren.		

* Elk	mens	heec	aspecten	in	hun	taalset	die	zakelijke	en	persoonlijke	groei	
belemmeren.	

* In	mijn	prak9jk	blijkt	dat	mensen	onbewust	zijn	van	hun	woordkeuze	en	de	
impact	daarvan	op	handelen,	niet	handelen,	communiceren	en	organiseren.	

* Bewustwording	is	dus	key	in	taaltransforma9e.	Waarna	een	nieuwe	taalset	
wordt	ontwikkeld	tezamen	met	een	aangepaste	innerlijke	houding.	En	dan	
komt	het	aan	op	doen.	Niet	lullen	maar	poetsen!	

ACTIE	‘taal	en	effectiviteit’	

 
Ga	eens	lesen	op	wat	je	zegt.	Merk	hierbij	op	of	je	veelal	beschrijvende	taal	
gebruikt,	of	verklarende	taal.	Bij	beschrijvende	taal	heb	je	veel	woorden	nodig,	
vertel	je	over	wat	je	gaat	doen,	wat	je	wilt	doen,	wat	mogelijk	is,	wat	zou	
kunnen.	 
Gebruik	je	verklarende	taal	dan	ziet	het	er	meer	uit	als,	‘morgen	doe	ik	dit’.	Je	
hebt	het	niet	over	wat	je	zou	willen,	maar	je	spreekt	uit	wanneer	je	wat	doet.	
Waarom	je	het	doet.	Je	verklaart.	En	doet.		

Merk	het	bij	jezelf	op	en	bedenk	welke	andere	taal	je	in	de	plek	van	de	
beschrijvende	woorden	kunt	gebruiken.	
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4. De distincties in de praktijk 
 
Laten	we	een	laag	dieper	duiken	in	de	dis9nc9es	nu	je	weet	over	brein,	taal	en	
innerlijke	dialoog.	

De	dis9nc9es	maken	inzichtelijk	waar	taal	belemmerend	voor	je	werkt.	En	denk	
aan	taal	in	de	zin	van	dat	wat	je	leserlijk	uitspreekt	maar	zeker	ook	de	taal	in	je	
hoofd,	de	gedachten,	het	gesprek	dat	je	met	jezelf	hebt	over	waarom	zaken	wel	
of	niet	gedaan	kunnen	worden,	niet	of	wel	gezegd	kunnen	worden,	wat	de	
gevolgen	zijn	van	zaken	bespreekbaar	maken	etc.	Taal	en	de	‘waarheid’	
daaromheen	heec	je	in	haar	grip.	Dat	is	waar	je	vanaf	wilt!	Neem	een	
ongewenste	situa9e	in	gedachten	en	bekijk	de	dis9nc9es.	Waar	is	werk	aan	de	
winkel?	

RESULTAAT  
 
Tolereren	vs.	Confronteren:	vaak	staan	we	oogluikend	zaken	toe	van	onszelf	
maar	ook	van	medewerkers	en	teamleden.	Omdat	we	niet	weten	hoe	we	het	
onderwerp	moeten	adresseren,	omdat	we	bang	zijn	voor	de	gevolgen	van	
confronteren.	Wat	stel	jij	uit	omdat	je	het	las9g	vindt	onder	woorden	te	
brengen	of	omdat	je	de	consequen9es	niet	overziet?		

Uitstellen	vs.	in	Ac9e	komen:	kijk	naar	de	afgelopen	maand,	wat	heb	je	op	de	
lange	baan	geschoven.	Waarom?	Wat	maakt	het	moeilijk?	Welk	verhaal	vertel	
je	jezelf	erover?	

EFFECTIEF	&	EFFICIËNT	

Lief	&	Aardig	vs.	Vriendelijk:	in	welke	situa9es	heec	aardig	gevonden	worden	
de	voorkeur	boven	zeggen	wat	er	toe	doet?	Bedek	je	zaken	met	de	mantel	der	
liefde?	Weet	dat	het	meestal	een	averechts	effect	heec	en	is	bovendien	niet	
integer	als	leider	om	zo	op	te	komen	dagen.	Je	houdt	er	mensen	mee	klein.	

Spray	vs.	Focus:	komt	er	regelma9g	iemand	binnenvallen	op	kantoor?	Ben	je	
snel	afgeleid?	Heb	je	teveel	werk	op	je	bord?	Vlieg	je	van	de	ene	naar	de	
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andere	afspraak	en	check	je	ondertussen	nog	de	mail?	Welk	gesprek	heb	je	
hierover	met	jezelf.		Alleen	al	de	zin	‘Ik	ben	druk’	impliceert	een	wereld	aan	
mogelijkheden	die	je	nu	nog	niet	ziet.	Ben	je	bezig	met	noodzakelijk	vereiste	
ac9es?	Of	ga	je	door	de	bewegingen	heen	met	ac9es	die	niet	écht	bijdragen	
aan	je	doel?	

ACTIE	

Beschrijvende	Taal	vs.	Verklarende	Taal:	waar	neem	je	genoegen	bij	wat	er	
wordt	verteld;	waar	ben	je	zelf	aan	het	vertellen	in	plaats	van	te	doen?	Heb	je	
het	vaak	over	wat	je	wilt	gaan	doen?	Of	zeg	je	eerder:	ik	doe	dit?	Gebruik	je	
vaak	het	woord	‘proberen’?	Word	ervan	bewust!	

Stoppen	vs.	Stoppen	met	Stoppen:	wat	als	je	X	had	doorgezet,	waar	stond	je	
dan	nu	met	het	bedrijf?	Waar	laat	je	het	makkelijk	los?	Wat	vertel	je	jezelf	
hierbij?	Waarom	zijn	zaken	niet	mogelijk?	Wat	spreek	je	uit	als	‘de	waarheid’.	
‘In	mijn	branche	is	het	nu	eenmaal	moeilijk	mensen	vinden’.	Een	prach9ge	zin	
vol	mogelijkheden!	

LEIDERSCHAP	

Managen	van	Verwach9ng	vs.	de	Afspraken:	waar	wordt	niet	gedaan	wat	je	wel	
hebt	gevraagd?	Is	jouw	overtuiging	dat	je	het	écht	helder	hebt	uitgelegd	en	
gevraagd?	Werd	er	niet	gezegd	dat	‘ze’	het	niet	snapten?	Maak	een	werkelijke	
afspraak	in	plaats	van	te	verwachten	dat	iemand	weet	wat	er	moet	gebeuren.	
Je	werkt	met	mensen	die	ook	liever	niet	zeggen	als	ze	iets	niet	weten..	

Commitment	management	vs.	Tijd	management:	9jd	is	niet	te	managen,	
commitments	wel.	Merk	je	dat	je	geleefd	wordt	door	de	agenda?	Hoe	vaak	zeg	
je:	ik	ben	druk,	ik	heb	geen	9jd,	ik	kan	nu	niet...	Je	hebt	al9jd	ergens	een	
commitment	op,	kijk	brutaal	eerlijk	naar	welke	en	of	je	die	toelaat.			
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MINDSET	

Slachtoffer	vs.	Eigenaar:	waarin	neem	je	zelf	de	verantwoordelijkheid?	Vind	je	
dat	anderen	meer	verantwoordelijkheid	moeten	nemen?	Taal	waarin	je	dit	
herkent:	het	is	niet	mijn	schuld	dat,	maar	ik	heb	toch...,	zij	nemen	geen	
verantwoordelijkheid,	waarom	begrijpt	men	dit	niet,	ik	kan	daar	niets	aan	doen	
want...	Dit	zet	je	op	slot.	Eigenaarschap	leidt	naar	‘creatorschap’.		

Reageren	vs.	Creëren:	luister	je	om	te	reageren,	gelijk	te	krijgen,	het	beste	
antwoord	te	geven,	de	slimste	te	zijn	OF	luister	je	om	te	horen	wat	er	mogelijk	
is.	Merk	eens	op	waar	je	direct	bovenop	zit	met	een	antwoord.	Waarom	is	dat	
nodig?	Neem	je	de	leiding	automa9sch?	Of	stel	je	vragen	en	laat	je	de	controle	
los?	

It’s always a thought and 
decision that you are  

unwilling to address or take 
that will keep you stuck at 

where you are at. 
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5. De uitweg is actie 

ACTIE	is	de	enige	weg	naar	verandering.	Erover	nadenken	helpt	niet.	Dat	is	je	
brein	in	ac9e	die	graag	wil	dat	alles	bij	hetzelfde	blijc.	Doen	is	de	kern.	
Misschien	ken	je	de	wet	van	de	aantrekkingskracht?	Vaak	hoor	je	als	je	je	
gedachten	maar	goed	laat	gaan	rich9ng	wat	je	wilt,	dan	komt	het.	Maar	zo	
simpel	werkt	het	niet.	Er	horen	ac9es	bij	die	het	mogelijk	maken	dat	het	in	je	
leven	komt.	Gehoord	van	alles	is	vibra9e	of	energie	en	als	je	op	dezelfde	
golflengte	zit	dan	komt	het	je	leven	in?	Alles	is	energie,	alles	is	er	al,	maar	
onbewuste	patronen	saboteren	het	proces	van	makkelijk	alles	laten	flowen.	
Ook	hier	weer	geldt:	ac9e	is	kern.	

Wat	heb	je	vandaag	op	te	geven	om	de	groei	te	realiseren	die	je	wenst?	

Neem	eens	een	paar	minuten	om	deze	vraag	op	je	in	te	laten	werken!	

Mensen	die	de	omstandigheid	hebben	gerealiseerd	waarin	zij	een	rijk	en	licht	
leven	leiden,	hebben	gekozen	voor	groei	en	dat	is	niet	al9jd	makkelijk.	Het	is	
niet	voor	iedereen	weggelegd	ook.		

Een	deel	in	ons	is	nu	eenmaal	niet	echt	bereid	te	transformeren.	We	willen	het	
vaak	wel,	en	beginnen	vol	mo9va9e.	Nu	gaat	het	écht	gebeuren.	Maar	zodra	
het	wat	ongemakkelijk	wordt,	shicen	we	terug	naar	onze	oude	ik.	Dit	is	niet	
perse	een	betere	of	slechtere	versie	overigens!	Hang	er	geen	oordeel	aan!		

Wil	je	echt	groeien,	dat	creëren	wat	je	werkelijk	wenst	in	je	leven,	dan	zal	je	
moeten	kijken	naar	jezelf.	Kijken	naar	wat	werkbaar	is	en	wat	niet	en	hier	
radicaal	verandering	in	aanbrengen,	direct.	Je	dealt	met	wat	er	op	je	pad	komt,	
neemt	toch	die	ac9e,	zet	die	stap	wel.	Hiermee	neem	je	totale	
verantwoordelijkheid	voor	je	leven	en	alles	wat	daarbinnen	gebeurt.	Op	een	
lichte	en	opgewekte	manier!	

Neem	de	dis9nc9es	nogmaals	door,	nu	met	een	kri9sche	zel^lik	terwijl	je	een	
ongewenste	situa9e	in	het	vizier	houdt.	Stel	een	top	3	samen	van	dis9nc9es	
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waarin	je	verbetering	als	mogelijk	ziet.	Bedenk	dan	nu	eens	welke	impact	het	
zou	hebben	ALS	je	tenminste	een	van	deze	top	3	daadwerkelijk	zou	aanpakken.	
Wat	levert	je	dat	op?	Welke	impact	heec	het	op	jouw	leven,	partner,	kinderen,	
medewerkers,	de	wereld	wellicht?		Stel	je	pakt	het	aan,	waar	heb	je	dan	meer	
van?	Waar	heb	je	dan	minder	van?	En	wat	levert	dat	je	vervolgens	weer	op?	

Wat	moet	je	ervoor	opgeven?	Waar	moet	je	mee	stoppen?		

WHAT’S	NEXT?	

Nu	je	zover	bent	gekomen	dat	je	ziet	wat	niet	werkt	terwijl	je	weet	wat	de	
gewenste	omstandigheid	is,	is	het	9jd	voor	net	dat	stapje	verder.		Laten	we	een	
kompasgesprek	inplannen.	

Grote	kans	dat	je	gedachten	gaat	hebben	rondom	dit	gesprek	:-)).	Daarom	
alvast	meer	informa9e.	

Het	gesprek	is	allereerst	kosteloos.	Het	duurt	zo’n	1,5	uur	en	kan	telefonisch,	
via	Skype	of	bij	mij	op	kantoor	in	Lochem.		

We	bespreken	waar	je	nu	staat,	hoe	jouw	rijkdom	en	licht	leven	eruit	zien,	
waarom	het	er	nu	eigenlijk	niet	is	en	wat	je	NU	kunt	doen	om	in	die	rich9ng	te	
bewegen.	Waarschijnlijk	gaan	we	het	hebben	over	jouw	werk,	het	bedrijf.	Alle	
veranderingen	die	je	hier	doorvoert,	gaan	ook	impact	hebben	op	je	privé.	

Aan	het	eind	van	het	gesprek	zijn	er	twee	op9es:	je	gaat	hiermee	aan	de	slag	
en	je	hebt	genoeg	aan	dit	gesprek	óf	als	ik	hiertoe	mogelijkheden	zie,	gaan	we	
bespreken	hoe	een	samenwerking	eruit	ziet.	Hierin	help	ik	je	jouw	ideale	
omstandigheid	blijvend	te	realiseren.		

Mensen	zijn	de	ul9eme	creators.	Wij	hebben	een	enorm	voorrecht	gekregen	
namelijk:	de	mogelijkheid	te	kunnen	kiezen.	Waar	kies	jij	voor?	Groei	of	
s9lstand?	Weet	dat	een	werkelijk	comfortabel	leven,	licht	en	opgewekt	komt	na	
het	doen	van	oncomfortabele	ac9es.	Ik	spreek	uit	ervaring!	
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Een	daar	wil	ik	deze	gids	graag	mee	afsluiten.	

Ik	wil	je	enorm	bedanken	dat	je	deze	gids	hebt	gelezen!	Ik	hoop	van	harte	dat	
je	in	ac9e	komt.	

Het	aller	beste,	

Elsbeth 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Transforming Language, 
Results & Lives
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GA JIJ ‘EM KRAKEN? 
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Elsbeth van Lienden 

contact@thepinkwalnut.nl 
+31644355027 
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