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"The soul knows the way, 
even when the ego doesn't"

 
Rumi
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Voor empaths, oftewel (hoog)gevoelige
mensen, is nee durven zeggen een
dagelijks terugkerende struggle, die
decennia kan duren. 

Meegaan in activiteiten, mensen en
omgevingen waarvoor jezelf niet zou
kiezen is namelijk niet echt leuk. Het
kost een hoop energie. Energie die je
ook had kunnen gebruiken voor het
doen en bereiken van de dingen die
belangrijk voor jou zijn! 

Geen nee durven zeggen betekent
simpelweg dat je steevast aan het
kortste eind trekt. Anderen
beschikken immers over jouw tijd. En
daarmee over jouw leven. Het kost je
je vrijheid... 
Onuitstaanbaar toch?

Als iedereen eens zo gevoelig was als jij, hoe mooi zou dan de wereld zijn… 
Of… zou de wereld dan juist vooral moe, overprikkeld en ongelukkig zijn? 
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Wat gaat er mis? 

Empathie is een vorm van gevoeligheid.
Het is het vermogen om je in te leven in
de gevoelens en/of gedachtegangen van
anderen. Nou zijn we allemáál voelende
wezens, maar sommigen onder ons zijn
wel supergevoelig. En dat is iets om
rekening mee te houden. 

Ander brein. Het brein van hoog-
gevoelige mensen wijkt af van de
normaliteit in de zin van dat bij dezelfde
hoeveelheid prikkels, méér
hersengebieden, feller oplichten. Dit
houdt in dat het brein meer informatie
opneemt en dus harder moet werken.
Wat erg vermoeiend kan zijn. 

Langzaam. Hooggevoelige mensen
krijgen nogal eens te horen dat ze
langzaam zijn. Omdat ze de door de
intensievere informatieverwerking vaak
langer doen over het nemen van
beslissingen. Daartegenover staat dat de
kwaliteit van hun beslissingen vaak beter
is: doordat ze meer informatie
meenemen maken ze minder fouten.
Wat weer tijd scheelt. Op de langere
termijn valt het dus wel mee met dat
langzamer zijn.  

Overgevoelig? Hooggevoelig zijn is niet
hetzelfde als overgevoelig zijn.
Overgevoeligheid is gerelateerd aan
stress en trauma en kan door kalmering
van het zenuwstelsel verminderen en
zelfs over gaan. De verhoogde
prikkelbaarheid is dan niet aangeboren,
maar door omstandigheden
(schrikreacties) ontstaan. Natuurlijk
kunnen hooggevoeligheid en
overgevoeligheid samen gaan, maar hou
deze twee vormen wel uit elkaar. 

Kenmerken. Hoe weet je nu of je
hooggevoelig bent en dus een opvallend
groot inlevingsvermogen hebt? Nou, dit
is niet in beton gegoten. Op de volgende
pagina enkele kenmerken op rij: hoe
meer je er herkent, hoe waarschijnlijker
het is dat jij een echte empath bent. 

òf niet, omdat die ander nou eenmaal
verwacht dat jij dóór komt. Of je het
zelf ook wil is eigenlijk geen optie en
check je niet eens; 

òf te laat, omdat je pas beseft dat je
geen ruimte hebt om af te spreken
nadat je al ‘ja’ hebt gezegd. Alsnog nee
zeggen vind je daarna zo lastig dat je
dit tot het allerlaatste moment
uitstelt, wat bij de ander tot irritatie
leidt (en jou waarschijnlijk al
verscheidene vrienden heeft gekost);

òf te snel, omdat je uit
zelfbescherming (overprikkeldheid)
gelijk al ‘nee’ zei, zonder de vraag
oprecht tot je door te hebben laten
dringen. 

Iemand teleurstellen (verdriet doen) is
eigenlijk niet te doen voor jou. De
gedachte alleen al is zo onverdraaglijk 
(ik overdrijf niet; ga maar eens naar je
gevoel als je voor de keuze staat), dat je
liever meegaat in hun wens.  Het gevoel
dat je het niet kunt maken om nee te
zeggen heb jij dus al heel gauw. En
daarom zeg jij het:

Herkenbaar? Ik denk het wel, anders had
je dit e-bookje niet gedownload. 
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Want aan dat laatste punt ga je NU
eindelijk werken en dat gaat héél veel

voor je doen! In dit E-book een simpele
methode om vriendelijk en duidelijk
‘nee’ te leren zeggen. Al moet er wel

eerst nog iets anders gebeuren. Want je
hebt natuurlijk wel een mindset nodig

die dat nee zeggen ondersteunt!

Dit kenmerkt een empath

Het is heel simpel: zolang jij blijft
vasthouden aan het idee dat je het
niet kunt maken om nee te zeggen
en iemand teleur te stellen zal het
probleem voortduren.  

Zelfreflectie. Ga bij jezelf na of jij
'ergens' het gevoel hebt dat ‘nee’
zeggen niet okay is. Dat het
bijvoorbeeld onbeleefd, ondankbaar,
onverschillig, egoïstisch, of zelfs a-
sociaal is. Haal je daartoe enkele
situaties voor de geest en ga na
waarom jij toen vond dat je geen nee
kon zeggen. 
 
En graaf daarna nog eens wat dieper.
Hoe dacht(en) je belangrijkste
opvoeder(s) over nee zeggen? Wat
leefde men jou voor? Mocht jij zelf
nee zeggen thuis? 

Snel door hebben als iemand iets
dwars zit, ook al benoemt die ander
het niet
Erg zorgzaam en op je omgeving
gericht zijn
(Sterke) neiging tot perfectionisme
Snel overweldigd raken door de
buitenwereld
Je liever niet in grote, lawaaierige,
drukke openbare ruimtes begeven
Gevloerd zijn na een dag vol
indrukken
Geweld en wreedheid op tv niet
kunnen verdragen 
Dat mensen je nogal eens chagrijnig
noemen (wat je als emotionele spons
waarschijnlijk ook best snel bent)
Maar ook: bekend staan als
vredestichter (omdat je niet tegen
spanning kunt)
Een sterkte intuïtie hebben
Allergisch zijn voor neppe mensen
Feitelijk niet zonder me-time kunnen 
Een sterke verbinding voelen met de
natuur en met dieren
Open staan voor holistische
werkwijzen en spiritualiteit
Vaak het gevoel hebben anders te zijn
en niet helemaal te passen in de
‘normale’ grote mensenwereld
(whatever that may be)
Worstelen met ‘nee’ zeggen en je
grenzen aangeven…

 DE HELPENDE MINDSET

 JOEPIE!
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Opdracht. Besluit je dit probleem voor
eens en altijd te gaan tackelen? Pak dan
een schriftje en schrijf eerst eens op
waarom je dit wil. Beschrijf je pijn. 

Kies vervolgens een top 3 van situaties of
mensen op wie je gaat oefenen. Vertel
ook iemand die je vertrouwt dat je gaat
oefenen met nee zeggen. Vraag of deze
persoon je accountable wil houden.  

Verwacht niet dat het gelijk perfect zal
gaan. Keulen en Aken werden ook niet op
een dag gebouwd. En bovendien mag je
best terugkomen op een ‘ja’, zeker als je
dit tijdig communiceert. Iedereen maakt
immers wel eens een inschattingsfout!
Noteer dus in grote letters in je schriftje
de volgende helpende mindset: 

Je onbewuste heeft de lead. Als
jouw nee er niet toe deed, kan het
gevoel dat nee zeggen niet kan
en/of mag nog steeds in je systeem
zitten, ook al denk je daar op
bewust niveau heel anders over!
De boodschappen die je als kind
kreeg zitten in je onbewuste en
oefenen van daaruit nog steeds
invloed uit op je beslissingen. 

Dit is wat je moet doen. Het gaat
erom jezelf te leren betrappen op
het gevoel dat nee zeggen niet kan
of mag. Zet vervolgens vraagtekens
bij je gevoel: is het wel echt zo dat
dit niet kan of mag? Of heb ik dit
zelf zo ingevuld op basis van een
oud gevoel dat getriggerd werd? 
Corrigeer jezelf daarna met de
mindset: ‘NEE= OkAY’. Want dat is
ook echt zo! 

Jouw ‘nee’ maakt immers helder
waar je staat; het maakt je zichtbaar
als mens. Anderen weten dan wat ze 
aan je hebben, waardoor ze je als
betrouwbaar ervaren. Plus dat ze 
 meer rekening met je gaan houden!

Het is aan jou om die knop echt om
te zetten.  

an

article

Nee ze
ggen

Nee ze
ggen

Nee ze
ggen

NEE= OKAY! 
(want is helder en betrouwbaar)

 &
TERUGKOMEN OP 'JA' MAG! 
(mits tijdig gecommuniceerd)
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Wie ben ik, om hier iets 
over te roepen?

Mijn naam is aleXandra van
smoorenburg (1963). Ik werk sinds 2001
als transformatief conflict- & lifecoach
en noem mezelf ‘conflictbevrijder’. 

Ik ben de grondlegger van de
Vrijplaatsmethode, een methodiek voor
het hanteren, benutten en loslaten van
conflict, waar ik ook andere
professionals in opleid. 

Als empath was ik zelf vroeger ook bar
slecht in nee zeggen en
conflicthantering en - OMG - wat heb
ik me oren aan laten naaien! Totdat ik
door mijn werk een fascinatie voor
conflict opvatte!

Ik ontdekte dat conflict in feite een
hulpmiddel van de natuur is: het wijst
ons op onze blinde vlekken en helpt ons
healen en groeien precies op het punt
waar we dat nodig hebben. 

Ook ging ik begrijpen dat conflict altijd 
 precies op het juiste moment op je
levenspad verschijnt: als jij er klaar voor
bent om die groeistap ook te maken! 

Het is fijn om gebruik te kunnen maken
van een conflict. Dan heb je die ellende
tenminste niet voor niks gehad. 

Mijn motto is dan ook: goed met
conflict om kunnen gaan maakt van elk
gewoon mens een levenskunstenaar. 

I can h
elp!

I can h
elp!

I can h
elp!

Ach, ik hou van mensen en ben niet zo
kieskeurig. Maar van nature trek ik dus
empaths aan, die dan vaak hulpverlener,
leerkracht/docent, of kunstenaar
blijken te zijn. Ook particulieren vinden
hun weg naar mij.  

De afgelopen 20 jaar heb ik al voor veel
opdrachtgevers mogen werken, vooral
in de Welzijnssector, het Onderwijs en
de Culturele Sector. Van woningbouw-
corporaties tot welzijnsorganisaties, 
en van de Vrije School tot aan de
Universiteit Utrecht en het
Muziektheater. Met veel plezier!
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Include
photographer's

name in the caption.

Stap 1 Koop tijd  

Stap 2 Sta stil bij wat je zélf wil 
         > Check de checklist

Stap 3 Neem een helder besluit
         > Check de richtlijnen

Stap 4 Communiceer zo je besluit 
         > Ja = ja, en nee zeg je zo

Structure your text and photos in a
way that makes browsing the issue
a lot smoother and easier for the
readers. Place bylines and photos
accordingly, and make sure all
articles contain accurate and
updated information. To ensure this,
the editors must get information
only from credible sources.

NEE ZEGGEN IN 4 STAPPEN

Photos of people in action makes new articles look
more dynamic. 

Stap 1: Koop tijd

‘Ik moet er even over nadenken, ik
kom erop terug’
‘Ik ga het niet gelijk beloven, ik laat
het je weten’ 
'Eerst nog even overleggen thuis, je
hoort van me’, et cetera

‘Nee’ is een kort woordje, maar dit uit
kunnen spreken is een grote stap
voorwaarts. Voor velen te groot. Gelukkig
is er iets wat je jezelf kunt aanleren wat
het veel gemakkelijker maakt. En dat is:
tijd kopen. Tijd kopen is een kleine,
laagdrempelige stap, die het grote
verschil voor je gaat maken.

Waarom? Het geeft je de tijd om een
heldere beslissing te nemen en rustig te
bedenken hoe je de afwijzing gaat
formuleren. Wat belangrijk is voor jou,
toch? Dat je het zo kunt zeggen, dat die
ander je begrijpt en zich niet gekwetst
voelt of boos wordt. Fair enough. 

Daarbij voorkom je met tijd kopen loze
beloftes. Loze beloftes maken dat
mensen hun vertrouwen in je verliezen
en je minder serieus gaan nemen. Iets 
om je terdege bewust van te zijn!

Tijd kopen is eenvoudig en roept
nauwelijks weerstand op. Je doet het zo:

 

Stap 2: Sta stil bij wat je zélf wil
Met stap 1 maakte je ruimte voor een
eventueel nee. Handig, want met een
goed geplaatst ‘nee’ hou je zelf de regie
over je leven en kun je een hoop
problemen voorkomen. Maar regie
veronderstelt wel dat je nadenkt over wat
je wil.  En dus gaat stap 2 over
zelfreflectie. 

Dit lijkt erg voor de hand liggend, maar
pas op: hier staat zelfreflectie en niet
reflectie. Jou kennende sta jij meer stil bij
wat die ander nodig heeft of wil, dan bij
wat jij nodig hebt en wil...

Onthoud: helderheid over wat een goed
besluit is kun je alleen maar bij jezelf
vinden, niet bij de ander. Want wat de
ander wil is wel duidelijk: namelijk dat jij
over de brug komt. Of dat redelijk is of
niet doet er niet toe: die ander wil het,
klaar. Stop ermee je daar mee bezig te
houden en denk na over wat jij voelt,
denkt en wil. Op de volgende pagina vind
je een handige checklist om je te helpen
met je zelfreflectie. Suggestie: print deze
pagina uit en plak 'm in je schriftje! 
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Checklist Nee Zeggen
Check: Wat is mijn ware gevoel met betrekking tot de vraag?
o Wel leuk, geen tijd
o Wel leuk, te moe
o Verleidelijk, maar het kan feitelijk niet 
o Verleidelijk, maar andere taken zijn belangrijker
o Verleidelijk, maar dit is niet meer wat ik wil
o Mijn hoofd (verstand) zegt ja, mijn hart zegt nee
o Mijn hart zegt ja, mijn hoofd zegt nee
o Ja en nee zijn even groot
o Geen zin, wel tijd
o Beloofd, maar geen tijd of zin
o Tegenzin (weerstand)
o Vaag onbehagen (onderbuikgevoel) 
o FOMO (fear of missing out)
o Emotionele verplichting (ik moet wel)
o Irritatie (overvraagd voelen)
o Verwarring (Waar komt dit vandaan? / Is dit redelijk? / Word ik gebruikt?)
o Angst (Waar ben je bang voor? Is het reëel? Bespreek met vertrouweling.) 
o Iets anders, namelijk: 

Check: Bezorgt de vraag mij fysieke klachten / reacties? 
o Beklemmend gevoel / pijn op borst
o Verkrampen
o Verstijven
o Onrustig, opgejaagd gevoel
o Hyperventileren
o Hoofdpijn
o Met dingen gooien / dingen laten vallen
o Iets anders, namelijk: 

Check: Wil ik het voor mij, of voor de ander? Dat laatste, want
o Ik wil niet teleurstellen 
o Ik kan het niet maken (schuldig voelen)
o Ik moet wel, want ik sta in het krijt bij die persoon
o Ik moet wel, want het wordt van me verwacht 
o Ik moet wel, want anders doet die ander ook niks meer voor mij
o Mijn tegenzin weegt niet op tegen de behoefte van de ander
o Te gênant om nee te zeggen 
o Ik durf geen nee te zeggen
o Angst dat ik niet meer aardig gevonden zal worden
o Angst dat de ander het niet zal begrijpen
o Angst om die ander te verliezen 
o Angst dat mijn nee vervelende consequenties gaat krijgen
o Iets anders, namelijk: 
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Check: Wat wil ik?
o Iets voor mezelf doen in die tijd (hobby, studie, werk)
o Ik kies voor een andere activiteit, die ik belangrijker vind
o Ik kies voor een andere activiteit, voor iemand die mij meer nodig heeft
o Even bijkomen en niks doen
o Op tijd mijn rust pakken, anders heb ik morgen een probleem
o Even alleen zijn
o Ik wil gewoon thuis zijn
o Iets anders, namelijk: 



Het gaat er niet om de beste keuze 
te maken. Het gaat er om een 

keuze te maken; en er dan 
het beste van te maken. 

No-brainers (altijd nee)
Yep, ik ben er/ ik doe het (toch maar wel)
Twijfelgevallen (plus je opties)
Wat als je het hierna nog niet weet..

Wanneer zeg je nou ja en wanneer nee? Dat is aan jou! Het gaat erom dat jij een bewuste
keuze maakt, waar je verantwoordelijkheid voor neemt. Haal de druk eraf dat het een goed
besluit moet zijn. Je zult toch wel fouten maken. En wat dan nog? Dan stuur je gewoon weer
bij! Hieronder enkele richtlijnen voor het nemen van een helder besluit. 

RICHTLIJNEN VOOR EEN HELDER BESLUIT

Stap 3: Neem een helder besluit 

Overbelast. Ben je zo overbelast dat je
behalve doodmoe inmiddels ook fysieke
klachten hebt van de stress, dan is dat
een uitmuntende reden om ‘ja’ tegen
jezelf en ‘nee’ tegen de ander te zeggen.
Te allen tijde. Draai je dit om, dan laat je
jezelf gigantisch in de steek. Behalve je
gezondheid raak je er je laatste restjes
eigenwaarde door kwijt. Wil je dat?

Realiteit. Wat niet kan  - fysiek,
emotioneel, qua belangen, waarden, 
financiën, of tijd - kan niet. Jezelf
forceren het toch te doen brengt je
geheid in de problemen. Huppakee: word
eens ff eerlijk over je grens! Wat niet kan,
kan niet. 

Angst. Laat ik hier toch starten met aan
te geven: geef zo min mogelijk toe aan je
angst, want het is bijna altijd een slechte
raadgever. Wie of wat ècht bij je hoort,
kun je niet verliezen, dus vraag je af: kan
ik misschien ietsje meer lef gebruiken?
Durf eens een verwachtingspatroon(tje)
te doorbreken, dat herinnert de ander
eraan hoe belangrijk je voor hem of haar
bent! En daarbij: je bent verdorie toch
niet geboren om het leven van anderen te
leven? 
Maar soms ligt het anders... 
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Wanneer luister je wél naar je angst? 
Als de nood aan de vrouw/man is! Dat wil
zeggen: als je jezelf in psychologische of
fysieke zin veilig moet stellen. Helaas kan
dit niet altijd op het moment van
onveiligheid zelf en moet je meebewegen
met de omstandigheden, maar serieus:
wil je zo door blijven leven? Het houdt
niet vanzelf op. En daarbij: je bent en blijft
verantwoordelijk voor je eigen leven en
keuzes! Dus verzamel je kracht en zoek in
dergelijk geval zo snel mogelijk hulp om
het toxische contact te verbreken. En doe
het niet alleen; je hebt steun nodig!

Onbehagen. Ben je enigszins in
verwarring of heb je een vaag gevoel van
onbehagen ten aanzien van de
(onuitgesproken) vraag? Ga na of je niet
gemanipuleerd wordt (zie tekstblok).
Toegeven aan manipulatie is ‘ja’ zeggen
tegen misbruik. Je laten misbruiken heeft
niets van doen met liefde, en alles met
zelfhaat. Zeg ‘halt’ tegen het
ondermijnende spel dat er met je
gespeeld wordt! En ga zelf meer sturing
geven aan de relatie door aan te geven
wat jij wil. Want uhm... ben je wel echt
aanwezig in de relatie??

Dwingende energie, 
 afwisselend duwend en
zuigend. De ander gaat tot het
uiterste om je daar te krijgen
waar hij of zij je wil hebben; 

Woorden en gedrag kloppen
niet met elkaar. De ander doet 
 je met woorden anders geloven,
maar puntje bij paaltje houdt
diegene nooit rekening met
jouw wensen en grenzen, en
denkt alleen aan zichzelf; 

Geen nee mogen zeggen. Doe je
dit (toch), dan wordt dit (op een
sneaky manier) afgestraft met
op je schuldgevoel of schaamte
in te werken door middel van
negeren, extreem slachtoffer-
gedrag, of woedeaanvallen. Het
ligt hoe dan ook aan jou;

Chantage De ander chanteert je  
met je zwakheden, zoals
bepaalde angsten of
schuldgevoelens;

Liegen. De ander schroomt niet
te liegen om zijn zin te krijgen; 

Loze beloften. De ander belooft
dingen (om in het moment z’n
zin te krijgen), maar komt deze
niet na (= aan het lijntje
houden);

Slijmen. De ander doet alleen
lief om er iets voor terug te
krijgen.

 

Zo herken je manipulatie
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Belofte. Je hebt het beloofd en de ander
is afhankelijk van jou (let op, hier staat
niet: rekent op jou). Tja, dan is het
gewoon: niet meer over nadenken, gáán.
Want beloofd is beloofd. Tenzij het
praktisch onmogelijk is geworden
natuurlijk, want dan geldt: wat niet kan,
kan niet.

Besef je achteraf dat je eerder de lat te
hoog legde met je belofte: deel dit dan
alsnog met die ander. ‘Ik ben er nu, want
ik had het beloofd, maar als ik eerlijk ben
heb ik mezelf hiermee wat overtild. De
volgende keer … [blabla]’. 

De ander weet hierna: op hem/haar kan
ik ècht bouwen. Niet alleen kom jij je
woord na, maar je bent ook realistisch en
open over je grenzen. Is de ontvanger
afhankelijk van jouw hulp, dan gaan
hierna pas de schoudertjes omlaag. Want
hulp die niet vanuit het hart, maar vanuit
sociale verplichting wordt gegeven, is niet
alleen vermoeiend om te geven: het is voor
de meeste mensen ook pijnlijk om deze te
ontvangen. Het is respectvoller om in het
laatste geval samen naar een  goede
oplossing te zoeken. 
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Screw it, let's do it! Laat mooie kansen
niet voorbijgaan omdat er grote
beslissingen aan verbonden zijn. Vraag
jezelf bij grote beslissingen af wat je op
de lange termijn kunt winnen met die
keuze. Op latere leeftijd hebben mensen
haast nooit spijt van grote keuzes die ze
ooit maakten, zelfs niet als deze
onfortuinlijk uitpakten. Wel hebben
mensen spijt van keuzes die ze niet
maakten en dingen die ze niet deden! 
Wees niet bang om fouten te maken. 
Je wil wat uit je leven halen toch? Risico
hoort daarbij.  

En soms is het ook gewoon: ‘Als ik het
nou niet doe, dan doe ik het nooit meer!’
Jezelf een ervaring gunnen die je anders
misschien nooit meer gaat krijgen is
prachtig, zelfs als deze wat ontregelend
uitwerkt. Dat los je dan maar weer op. 

Eventueel kun je bij een dergelijke keuze
voor jezelf nog het onderscheid maken
tussen hogere en lagere verleidingen. 
De eerste maken je leven echt mooier en
rijker, de laatste bevinden zich in de
FOMO-categorie (fear of missing out) en
brengen slechts vluchtig genot, zoals een
avond doorzakken. Al kan ook dat
belangrijk zijn. It's all up to you. 

Yep, ik ben er/ ik doe het! 
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Geen ruimte in je hoofd. Is er niks mis
met die ander of het voorstel, maar kan
er geen informatie meer bij? Denk aan je
kussen en kies voor je bedje, of geef aan
dat je het fijn zou vinden om samen op de
bank te zitten, maar dat je hoofd vol zit
en jij niet in een sociale bui bent. Dan
weet de ander waar ie aan toe is.  

Ik moet wel. Check: Is het moeten,
behoren, kunnen, of gunnen? Moeten
geldt alleen bij een wettelijke, of
contractuele verplichting en ten aanzien
van iemand die volkomen afhankelijk van
je is. In alle andere gevallen is het aan jou
om op basis van jouw normen en
waarden te kiezen voor wat jij wil en daar
vervolgens  de volle verantwoordelijkheid
voor te nemen. Maarreh... weet je wel
zeker dat het jouw normen en waarden
zijn die je volgt? Of volg je nog steeds die
van je ouders? Je bent een vrij mens hè!

Nee, tenzij. Ga na of je misschien wel ‘ja’
zou willen of kunnen zeggen als de
omstandigheden of voorwaarden anders
zouden liggen. Formuleer deze laatste of
bedenk een alternatief, en verkoop een
‘nee, tenzij’. Een beetje onderhandelen
kan heel prikkelend en leuk zijn!

Ja, mits. Gebruik de tegenhanger van
‘nee, tenzij’ als je overhelt naar de ja, maar
daar een zuinig mondje bij trekt. Denk na
over wat het ‘beter doenbaar’ zou maken
voor jou en stel dit voor. Bijvoorbeeld: ik
kom, maar ik blijf slechts een uurtje (en
dan ook je alarmpje zetten en gaan hè!).
Of: ik help je verhuizen, mits ik geen
zware dingen hoef te tillen.

Je hebt er nooit echt mee ingestemd. 
De ander rekent op jou, alsof het de
normaalste zaak van de wereld is dat jij
voor hem of haar klaarstaat, maar heb jij
er ooit wel zelf ‘ja’ tegen gezegd? Zo niet,
benoem dit en besef dat je vrij bent om
alsnog ‘nee’ te zeggen: je hebt het immers
nooit beloofd! De ander heeft wat te
leren, niet jij.

Het voelt als te veel. Tja, wat is veel?
Reken uit hoeveel tijd, moeite en energie
het kost om de taak of activiteit uit te
voeren. Heb je die tijd en energie? 
Check: Is er misschien iemand anders die
de taak of activiteit net zo goed, of zelfs
beter kan doen?

Een ander hulpmiddeltje is deze zin:
‘Moet ik dit nu doen?’ Stel jezelf deze
vraag 5 keer, waarbij je steeds de
klemtoon op een ander woord in de zin
legt. 

Geen zin. Bezin je op de relatie. Hoe
belangrijk is deze persoon nog voor mij?
Wil ik hem of haar nog in mijn leven? Heb
je geen hekel aan die persoon, maar ook
geen aantrekkingskracht? Voorkom
opportunisme in je gedrag en beperk je
tot eventuele groepsactiviteiten. Stop
met het voeden van deze relatie. Sla
persoonlijke uitnodigingen vriendelijk af
en onderneem geen dingen meer samen.

Uitzondering: Heeft de persoon waar je
geen zin meer in hebt lange tijd een
belangrijke rol in je leven gespeeld, laat
de relatie dan niet op bovengenoemde
manier doodbloeden. Toon je respect
voor wat er ooit tussen jullie was en
nodig deze persoon uit voor een eerlijk
gesprek, waarbij je je gevoel op tafel legt.
Misschien is er herkenning en verbindt
dit alsnog, en anders gaan jullie daarna
respectvol uit elkaar.
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Soms kom je er met je hoofd gewoon niet uit. Dat gebeurt. Dan spoken er allerlei argumenten
door je hoofd, die echter niet helpen. Je vindt ze allemaal belangrijk, of allemaal te weinig
belangrijk, of je vindt tegengestelde argumenten even belangrijk. Ken je dat? Gekmakend. 
 
Mijn strategie is dan: 'The soul knows the way, even when the ego doesn’t.' Als je er rationeel
niet uitkomt kun je ook te rade gaan bij je ziel, of als dit woord beter bij je past: bij je innerlijke
wijsheid. Hoe? Bijvoorbeeld met deze oefening:

1) Laat eerst het mentale drama rondom de situatie los. Laat los dat het op een bepaalde
manier zou moeten. En laat het zoeken naar de meest perfecte oplossing gaan. Zak af van je
hoofd naar je hart, letterlijk =>

2) Sluit je ogen, leg je hand op je hart en visualiseer dat je in- en uitademing dwars door je
hart heen gaat. Laat hierbij ontspanning en een zacht en rustig gevoel indalen. Bij mij gaat er
dan al gauw een soort van licht aan van binnen, maar misschien voel jij je wel zwaar, of rustig
worden van binnen, het is allemaal goed. 

3) Visualiseer dan op ca 3 meter voor je een altaar en leg je dilemma daarop neer.
Aangezien je dilemma mentaal is vraag je aan je hogere bewustzijn je een beeld te geven bij
het gevoel dat je bij dit dilemma hebt. Neem even tijd om te kijken wat er in je op komt. Plaats
daarna dit beeld op het altaar voor je en geef woorden aan wat je ziet. Vraag je af: wat zeggen
dit beeld en deze woorden mij over mijn dilemma?

Voorbeeld. Je hebt een dilemma over het al dan niet bellen van een bepaalde persoon. Het beeld
dat hierbij voor je geestesoog verschijnt is dat van een bord spaghetti. Als je dit moet
omschrijven komt in je op: 'Bah, het ziet eruit als één grote kledderzooi'. Op de vraag wat dit
zegt over jouw dilemma bedenk je je bijvoorbeeld: 'Hmm, blijkbaar ervaar ik de situatie als een
nogal onsmakelijke, verwarde toestand, met allemaal losse eindjes, waar ik het begin en einde
niet van zie, en die samen één onduidelijke brij vormen', of iets dergelijks.
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Het gaat er niet om de beste keuze 
te maken. Het gaat er om een 

keuze te maken, en er dan 
het beste van te maken. 

4) Ontspan je dan opnieuw dmv een paar minuten door je hart te ademen en vraag daarna
aan je hogere wijsheid om je een beeld te geven van waar je gevoelsmatig naar toe wil.
Beschrijf ook dát beeld voor jezelf, want deze woorden geven je wellicht ideeën voor de
oplossingsrichting. 

Vervolg voorbeeld. Stel je hogere wijsheid schotelt je nu het beeld voor van een mooi opgemaakte
pastaschotel, met heerlijke kerstomaatjes, stukjes buffelmozzarella en prachtig groene
basilicumblaadjes. Nadat je je af hebt gevraagd wat dit beeld zegt over waar je naar toe wil komt
er in je op: 'Hmm... blijkbaar wil ik beter kunnen zien waar ik mee te maken heb, niet zo'n
onbestemde brij. Ja, ik wil meer helderheid!'

5) Vraag je vervolgens af wat beide beelden betekenen in relatie tot je dilemma. 

Vervolg voorbeeld. Jouw antwoord daarop zou bv kunnen luiden: 'Nou, ik weet dus eigenlijk
helemaal niet waar ik mee te maken heb en wat die ander nou eigenlijk precies denkt (de brij). En
wat ik blijkbaar wil is helderheid (de mooi opgemaakte schotel met duidelijke ingrediënten)! Ik
denk dat ik dus inderdaad moet bellen om duidelijk te krijgen wat ik nog verder wil met deze
persoon, want nu blijft het allemaal zo’n beetje in de lucht hangen, wat niet prettig aanvoelt. Ja,
als ik meer helderheid wil zal ik dus het gesprek aan moeten gaan met die ander (de
oplossingsrichting). 

Wijsheid vind je niet zozeer in de
oppervlakkige laag van je emoties,
maar wel in je diepere gevoel. Door je
te onthechten en te ontspannen en je
vervolgens een beeld te vormen bij je
gevoel ga je jezelf beter begrijpen. 
Het begrijpen van je (onbestemde)
gevoel is belangrijk, want je creëert je
leven vanuit je gevoel, niet vanuit je
mind! Gevoelens die zich buiten jouw
veld van bewustzijn bevinden (omdat je
ze niet wil voelen!) hebben zo macht
over jou. Want het zijn deze onbewuste
gevoelens, die al die dingen creëren
die jij niet wilt in je leven! 

JE GEVOEL BEPAALT JE LEVEN!
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Er is altijd hulp. De beelden die je ziel cq
hogere wijsheid je serveert zijn altijd inzicht-
gevend en helpend. Of je nou een fiets met
een lege band ziet, een konijn dat zich uit de
voeten maakt, of de kleur paars: het gaat om
de betekenis die jij aan het beeld geeft,
waarbij er geen goed of fout is. Misschien
denk je eerst bij het beeld dat in je opkomt:
huh, wat is dit nou weer, hier kan ik niks
mee! Of; jakkes, wat negatief! Skip dat. Ga
het beschrijven. Pak je Nee Zeggen schriftje
en begin te schrijven. Doe het werk. Je zult
zien dat er een betekenis boven komt drijven
die jou meer helderheid geeft over wat goed
is om te doen. Je ziel communi-ceert in 
 gevoelens en beelden. Neem ze serieus. 



Include
photographer's

name in the caption.

Structure your text and photos in a
way that makes browsing the issue
a lot smoother and easier for the
readers. Place bylines and photos
accordingly, and make sure all
articles contain accurate and
updated information. To ensure this,
the editors must get information
only from credible sources.

Photos of people in action makes new articles look
more dynamic. 

Stap 4: Communiceer je besluit ander helemaal niet door dat je aan het
inbreken bent. Want die ander is namelijk
vol van zijn eigen plannetje en heeft
belang bij jouw medewerking. En dus is
die ander niet zo bezig met jou, en of jij al
dan niet bedenkelijk kijkt...

GA ER DUS NOOIT VAN UIT 
DAT DIE ANDER JOUW 

WARE GEVOEL AANVOELT! 

Dat is niet reëel. Het is normaal dat
mensen met zichzelf bezig zijn!
Bovendien is het aan jou om iets met jouw
ware gevoel te doen, niet aan de ander.
Dus, hoe ga je nee zeggen zonder die
ander te kwetsen? 

Onthoud. Om een deur dicht te doen,
hoef je ‘m niet dicht te gooien, dat mag
best vriendelijk en rustig. Prima. Maar hij
moet wel dicht! En dus...

NEE ZEG JE ZO:

1) Wees duidelijk. Gebruik het woord
‘nee’ en leg in max één zin uit
waarom niet. Geen verhalen, zeker
niet in eerste instantie!!

Dus
 - Nee, maar bedankt dat je aan me
dacht! 
 - Nee, ik zou wel willen, maar
helaas, het komt niet uit!
 - Nee, ik snap het, maar ik kan niet. 
 - Nee, sorry, ik vind dat niet echt
leuk. 
 - Nee, ik heb al teveel afspraken die
dag. 
 - Nee, ik voel me daar niet prettig
bij. 
 - Nee, ik heb iets belangrijks te doen
de dag erna, ik wil op tijd naar bed!
 - Nee, geniet er van, maar ik moet
echt slapen! 

Rest jou nog je besluit te communiceren.
 
Aandacht voor ja èn nee! Gewetensvraag:
als jij geen ‘nee’ kunt zeggen, wat is jouw
‘ja’ dan waard? 

Neem tijd voor deze vraag. 

Want ‘ja’ zeggen valt jou misschien
makkelijk, maar handel je er ook echt
naar? Vaak gaat voor wie nee zeggen te
moeilijk is, ja zeggen te makkelijk... Beiden
hebben dus meer aandacht van jou nodig!

Ja zeggen. Ja = ja. Dat is een goed
principe om je aan vast te houden.
Probeer hiernaar te leven. 

Heb je een inschattingsfout gemaakt,
geen man overboord als je dit zodra je het
beseft meteen communiceert, liefst
mondeling. Geef aan dat je op je
toezegging moet terugkomen, omdat je
die andere verplichting of beperking niet
goed op je netvlies had. Doe je dit tijdig,
dan is dat voor de ander meestal geen
enkel probleem. 

Eventueel leerpunt. Stop met het
onbewuste rondstrooien van ja’s als blijkt
dat jij je eigen ja’s maar al te vaak niet
nakomt! Want dit maakt je hartstikke
onbetrouwbaar voor anderen, die zich na
een paar keer hun neus te hebben
gestoten dan ook geheid van je af zullen
wenden. Ze nemen je niet meer serieus!
Is dat wat je wil? Dus denk aan stap 1 en
leer jezelf aan tijd te kopen alvorens ja te
roepen! 

Nee zeg je zo. Nee zeggen ligt moeilijker
dan ja zeggen, daar weet jij alles van. Dit
komt doordat je moet inbreken op een
verwachtingspatroon van de ander. Doe
je dat vaag en poezelig, dan heeft die
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Include
photographer's

name in the caption.

Photos of people in action makes new articles look
more dynamic. 

Vervolg NEE ZEG JE ZO:

2) Gun die ander z’n teleurstelling
en tegenpruttelen! Nee, natuurlijk is
jouw ‘nee’ niet leuk voor die ander!
Die ander had het immers zo leuk,
gezellig, prettig, handig,
vanzelfsprekend gevonden als jij
lekker mee was gegaan in zijn of haar
wens! En dat voel jij aan. Maar
waarom de ander z’n teleurstelling
niet gunnen? Maak daar juist
genereus ruimte voor en toon
begrip! ‘Ja sorry, lullig voor jou, ik
begrijp het!’ Maar blijf bij je besluit
en ga niet alsnog marchanderen. 

Neig jij daartoe? Laat je je
gemakkelijk ‘omlullen’? Prepare
yourself en zet daar van tevoren een
dik, vet kruis door in je hoofd.
Visualiseer dat maar. Pas als jij jezelf
serieus neemt gaat de ander dat –
wonder o wonder - ook doen. 

Bedenk: andermans teleurstelling is
andermans teleurstelling, niet de
jouwe. In de kern ga jij die
teleurstelling nooit kunnen
wegnemen, dat kan alleen die ander. 

3) Blijf je lieve, leuke zelf. Nee hoor,
je bent echt geen stom, of a-sociaal
mens als je ‘nee’ zegt. En dat maak je
nog duidelijker door begrip te
hebben voor je zelf, in plaats gebukt
te gaan onder schuldgevoel. Stop
daar toch mee. Behandel jezelf als
die ander en zeg ook eens lekker ‘ja’
tegen jezelf.  Een oprecht en redelijk
‘ja’ tegen jezelf, wordt bijna altijd
positief ontvangen. Vooral als je dit
uitspreekt met lichtheid en
waardering voor je heldere keuze. 
Zo bevrijdend! 

Opdracht (vervolg van pagina 7) 

1. Pak je Nee-zeggen schriftje erbij en
lees je top 3 door van dingen waar je niet
langer standaard ja tegen wil zeggen.
 
2. Reflecteer op de reden(en) waarom je
tot nu toe geen nee zei in deze situaties.
(Check eventueel de checklist)

3. Reflecteer op wat je wil en neem een
helder besluit. (Check eventueel de
richtlijnen en/of doe de innerlijke
wijsheidsoefening op pag 15.) 

4. Formuleer een duidelijke nee-zin (zie
tekstvlak vorige pagina).

5. Ga daarna (NU) voor de spiegel staan
en spreek je nee-zin hardop uit voor de
spiegel. Dit oefenen helpt je brein om het
gemakkelijker te kunnen uitspreken als
het moment daar is.

Practise
makes

Perfect!
© aleXandra van smoorenburg, De Vrijplaatscoach, 2022 
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Voor veel empaths is ‘verbinding’ een
belangrijk gevoel en bewust thema. ‘Nee’
zeggen doorkruist die behoefte aan (de
veiligheid van) erbij horen en samen.
‘Nee’ scheidt. Als je nee zegt kies je voor:
dit wel, en dat niet. Besef echter dat
onderscheiden en kiezen net zo
belangrijk is als samenvoegen en
verbinden. Het is ‘ik én de ander’ en niet
‘ik = de ander’!

© aleXandra van smoorenburg, De Vrijplaatscoach, 2022 
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HET ONDERLIGGENDE
VERLANGEN

Dit geschreven hebbende ga ik je nu
uitdagen om een oprechte keuze te
maken:) 

Ga bij jezelf eens na of je met mij in
verbinding wil blijven. Denk je wat aan mij
te hebben? Daar gaan we: 

Mindset: Nee = okay! & Terugkomen op ‘ja’
mag. 

Stap 1: Koop tijd, je hoeft niet gelijk te
beslissen
Stap 2: Sta stil bij wat je wil
Stap 3: Neem een helder besluit
Stap 4: Communiceer je besluit

Contact
Wil jij in contact met me blijven en circa
een keer per maand post van mij
ontvangen met blogs en filmpjes over
omgaan met stress en conflict? Dan hoef je
verder niks te communiceren of doen.
Want als jij dit e-book gedownload hebt
sta je al op mijn mailinglijst en onderhoud
ik het contact met jou. Het spreekt voor
zich dat je je anytime kunt uitschrijven. 

Ook ben je welkom met mij te connecten
op Facebook,  LinkedIn of Insta. Op
Facebook heb ik een pagina genaamd
Vrienden van de Vrijplaats: meer dan
welkom om je hier aan te melden. 

Brené Brown (Hoogleraar
Maatschappelijk Werk) zegt hierover
in haar boek Verlangen naar
Verbinding (2018): “De behoefte er bij
te horen is het aangeboren menselijke
verlangen om deel uit te maken van
een groter geheel. Omdat die behoefte
aan erbij horen zo primair is,
proberen we daar vaak aan te voldoen
door ons aan te passen en te streven
naar goedkeuring. Maar in plaats van
dat dat helpt, staat dat het gevoel erbij
te horen eerder in de weg. We horen
er namelijk pas echt bij wanneer we
ons authentieke, imperfecte zelf aan
de wereld laten zien, en dat betekent
dat ons gevoel erbij te horen nooit
groter kan zijn dan de mate waarin
wij onszelf accepteren.” 

https://www.facebook.com/DeVrijplaatscoach


Hoop dat dit behulpzaam voor je was! 

Volg me op 
Insta

LinkedIn
Facebook 

© Alle rechten voorbehouden. Niets van bovengenoemde informatie mag worden
opgenomen in enigerlei database, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt dmv
druk, fotokopie, digitale weergave, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder

schriftelijke toestemming vooraf van De Vrijplaatscoach. 

 Dankjewel & 
               veel geluk!

aleXandra van smoorenburg,
conflictbevrijder
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