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Even voorstellen.

Ik ben Inge Kamerling en ik ben HSP & Lifecoach.

Ze kunnen je helpen een gedragsverandering te ondersteunen zodat je niet meer

terug valt in je oude patronen van andere mensen plezieren en jezelf niet

belangrijk vinden.

Ik weet uit eigen ervaring hoe het is om het gevoel te hebben jezelf helemaal kwijt

te zijn en te verliezen in anderen en je werk en daardoor onzeker te worden.

Mijn Hoog gevoeligheid heeft mij lang in de weg gezeten en na jaren van overal

tegenaan lopen en het gevoel gehad te hebben dat er wat mis was met mij, heb ik

uiteindelijk door veel te lezen over het onderwerp en door mijn eigen ervaringen,

o.a. deze inzichten opgedaan om op een positieve manier om te gaan met mijn

Hoog gevoeligheid en zo meer zelfvertrouwen te krijgen.

Deze Tips & Trick gaan je helpen meer zelfvertrouwen te krijgen.

Maar of je nou Hoog sensitief bent of niet,  waarschijnlijk bewandel je al een tijdje

hetzelfde pad en heb je gemerkt dat je daar niet echt gelukkig van wordt. 

Je valt wellicht steeds terug in je oude patronen en weet niet hoe het anders zou

kunnen.
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Lees de tips rustig door en pak diegene eruit die voor jouw het belangrijkst zijn.

Voor het beste resultaat zou je elke tip als een oefening kunnen zien die je moet

uitvoeren.

Schaf een leuk schrift aan en schrijf daar je bevindingen in op zodat je kan kijken

of er vooruitgang in je nieuwe patroon zit.

Ik wens je veel inzichten en Aha momenten!

Ik deel eerst nog wat kennis met je voordat ik de Tips geef.
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Soms heb je er last van, gebrek aan zelfvertrouwen. Veel mensen worstelen met

gebrek aan zelfvertrouwen wat behoorlijk lastig is. 

Hoe groter je zelfvertrouwen is, hoe minder je op anderen hoeft terug te vallen,

zeker als het gaat om bevestiging van jezelf.

Als je vertrouwd in jezelf dan weet je dat jij je doelen kunt bereiken en je niet laat

weerhouden door oude overtuigingen en angsten en vooral niet door die van

anderen.

Op die manier onderneem je meer in het leven zal je ook daadwerkelijk meer

bereiken. En lukt het onverhoopt toch niet dan zal dat je niet van je stuk brengen.

‘Zelf-Vertrouwen’ heeft te maken met de juiste visie naar jezelf toe. Het beste is dat

jij jezelf nooit meer afwijst op geen enkel gebied, en in geen enkele vorm. 

Ook moet de afwijzing van anderen naast je neer leggen.

Dit heeft niets met arrogantie te maken maar door een gevoel van eigenwaarde

en zel�iefde te bezitten waardoor je in jezelf gelooft.

Waarom een gebrek aan zelfvertrouwen.

Zelfvertrouwen is vertrouwen in jezelf, dat je gelooft in jezelf, ook in moeilijke

situaties.
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Dat ben je waard! Het is de kunst voor vele om dit te leren, leren voor jezelf op te

komen en zelfvertrouwen te kweken.

Leef vanuit je hart dan gebeurt dit vanzelf. En elke keer als je wel onzeker wordt

adviseer ik je dat te onderzoeken en pak je dat deel aan. Wat heb jij jezelf

wijsgemaakt?

Doe het stap voor stap, deel voor deel. Begin ergens en ontmoet je saboteur en

pak hem aan.

Op deze manier gaat je gave voor je werken in plaats van tegen je!

Ben je er klaar voor, dan komen hier de Tips!

Maar je mag trouw blijven aan je eigen normen en waarden en respectvol

omgaan met jezelf.

Ben je erg zorgzaam zijn en vind je het moeilijk om je grenzen aan te geven?

Dan raak je snel van je stuk als anderen kritiek hebben of je “afwijst” 

Daardoor kan je het moeilijk vinden om in jezelf te geloven en is Zelfvertrouwen

moeilijk.



Leg dan uit dat jij niet alles als even prettig ervaart en dat je hoopt dat hij/zij daar

wellicht rekening mee wilt houden.

Ook op de werkvloer worden we vaak geconfronteerd met de buien van collega's.

En misschien heb je een collega die bijvoorbeeld nogal luid praat aan de telefoon

of tegen andere collega’s.

1. Kom voor jezelf op.

Dat is natuurlijk lastig als je wat weinig zelfvertrouwen hebt, maar wel een mooie

oefening. Het is oke dat je aangeeft wat je niet prettig vindt, iets liever niet doet of

geen tijd voor hebt.

Maar uiteraard moet je in je privé omgeving ook gaan aangeven wat je wel en niet

prettig vind. Jij bent niet minder dan een ander dus laat je zien!
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Als je dit nou merkt, dat je een oordeel velt over jezelf, kijk dan waar je schaamte

voelt.

Ga met je aandacht naar dit punt en voel wat het is. Is het woede, teleurstelling of

pijn? Wat het gevoel ook is, kijk of je het kan accepteren of nog beter, ervan kan

houden.

2. Omarm bewust onderdrukte gevoelens.

Vaak kies je er onbewust voor om delen van jezelf te onderdrukken. Je ego is hier

meestal schuldig aan en laat je het voelen door middel van schaamte.
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Oefening

Neem je logboek erbij en noteer alles wat je voelt. Zoek dan een manier om die

gevoelens te uiten, huil, schreeuw, lach, dans of zing. Wat werkt voor jouw!

Probeer in een volgende situatie je gevoel meteen te uiten, zeg wat je vind en

voelt vanuit liefde.

Observeer jezelf voor een week en als de gelegenheid zich voordoet, kom dan

bewust voor jezelf op wanneer je dat anders niet zou doen. Noteer in je “Logboek”

wat er gebeurde en wat het met je deed.
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Daarbij is het wel zaak dat je je eigen oordelen en angsten scheid van je intuïtie.

Je intuïtie is er direct, het is een weten dat soms uit het niets lijkt te komen. Je

weet dan gewoon dat het waar is. Je angsten en oordelen komen uit je denken,

hier speelt het ego meer een rol.

Vertrouw op dat onderbuikgevoel. Andere mensen zullen je misschien iets anders

vertellen maar leer op je intuïtie te vertrouwen.

Veel mensen hebben een sterke intuïtie, Hoog gevoelig of niet. 

Voor HSP is dit sterker want je zenuwstelsel is 7x gevoeliger dan een niet Hoog

gevoelig persoon.

3. Volg je intuïtie.
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Noteer eens voor een week of je die onderbuik gevoelend hebt en hoe vaak ze

kloppen.

Oefening: 
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 Schrijf op waar je hart sneller van gaat kloppen en verzamel er foto’s bij.Oefening:

Een mooie uitspraak die ik eens hoorde was:

Wees niet bang om groot te dromen. Je hebt alle moed en kracht in je om je

mooiste dromen waar te maken.

Heb vertrouwen en begin vandaag

met je dromen werkelijkheid

maken.

Je kan beginnen met het

opschrijven van je dromen en ze

bespreken met je vrienden en collega’s. Ik maak graag Mood boards met al mijn

wensen en dromen.

“Als mensen niet lachen om je dromen dan droom je nog niet groot genoeg”

Dus droom er op los!

4. Durf groot te dromen.
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Jij bent precies goed zoals je bent. Je bent niet raar. Jij bent een pionier, iemand

die zijn kracht gaat inzetten om dingen positief te veranderen. 

Het doel is anderen mensen laten ontwaken, dus hup, uit dat hoofd en hup, in je

gevoel. Daarvoor moet je ophouden je aan te passen, de wereld heeft onze

manier van denken en kijken juist nodig.

Het zal misschien best raar voelen om gewoon steeds meer jezelf te zijn maar ik

beloof je dat het de moeite waard is!

Oefening: Pas je eens een week niet aan en

noteer wat dat met jou en je omgeving doet.

5. Hou op met je aan te passen.
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6. Loop je eigen pad.

Prioriteiten stellen, jezelf op nr. 1 zetten d.m.v. een persoonlijk plan.

De bestaande regels en hokjes opzij zetten en nieuwe maken, doen wat jou

gelukkig maakt.

Het zou zo kunnen zijn dat jij je nergens helemaal thuis voelt of dat jij je diep van

binnen niet thuis voelt op deze aarde. Dat is heel normaal, vele van ons hebben

dat. Het is een gevoel van heimwee naar waar je ziel vandaan komt.

Het is tijd dat jij je eigen pad gaat lopen, puur omdat dat voor jou het beste is en

jou zal dienen. Nieuwe wegen en paden creëren voor jezelf en daarmee ook voor

anderen.

Dus wat jij kan doen is de prioriteit bij jezelf leggen, leven met routine maken

waarin jij centraal staat.
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Maak daar eens een lijst van. Vraag jezelf af waar jij blij van wordt!

Jezelf steeds afvragen “ Wil ik dat? Word ik daar blij van? Is dit goed voor mij? 
Oefening: 
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Ga ergens rustig zitten en noteer wat die waarden 

zijn voor jou. Jij mag in je leven toelaten wat goed voelt 

en buiten houden wat niet goed voelt. 

Dit kan gedrag van vrienden en familie zijn. 

Oefening

De waarden die voor jou belangrijk zijn de moeite waard om aan vast te houden,

laat je niks anders wijsmaken. Weet je niet goed wat je waarden zijn? Dit alles

begint bij zelfkennis, kennis van het ZELF in jou. Hoe beter jij jezelf kent, hoe beter

het met je zal gaan.

7. Behoud je eigen normen & waarden.

Het is moeilijk om je grens aan te geven bij mensen 

die dicht bij staan maar als je daar mee worstelt 

is dat een teken dat je het moet gaan aangeven. 

Jij bent de moeite waard om rekening mee te houden!
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Maak je je druk en vraag je je af wat je moet doen?  

Gebruik deze afbeelding om je te helpen!
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Het is jouw leven en alleen jij kan er voor zorgen dat je het leven leeft waar jij blij

van wordt. Mensen zullen je niet altijd begrijpen en dat is ok, jij zal ook niet

iedereen begrijpen.

Doe vooral waar jij je goed bij voelt!

Tot slot.

Als je het leuk vind kan je mij ook volgen op:


