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MIJN PITCH
• Heb jij het gevoel onder de maat te presteren? 
• Ervaar je frustraties omdat je het gevoel hebt dat er meer in je zit en niet alles eruit komt?
• Barst je van de goede ideeën, maar ontbreekt de focus?
Ik ben Martina Schneider, oprichtster van UP Coaching. Als ervaringsdeskundige begeleid 
ik vooral sensitieve en intelligente vrouwelijke professionals met kenmerken van ADHD, HSP 
of hoogbegaafdheid. Deze vrouwen worden geconfronteerd met een loopbaanvraag in de 
breedste zin van het woord.

Ik geloof dat gevoeligheid een talent is, dat wij als mensheid in de toekomst veel meer dan 
nu als verworvenheid zullen inzetten, waardoor deze wereld een mooiere plek wordt. Jij hebt 
unieke talenten en je verdient het om jouw uniek potentieel te bekrachtigen.
Houd jij zelf tegen door een laag zelfbeeld, ongestructureerd leven en uitstelgedrag?

Mijn jarenlange ervaring heeft ervoor gezorgd dat ik mensen goed kan doorgronden. Deze 
kracht helpt mij om jou zodanig te coachen en te trainen, dat jij ook je licht mag laten schij-
nen.

Ik steun je bij het:
• (Her)vinden van focus in je werk & balans in je leven
• (Her)ontdekken van je passie
• Het volgen van je hart
• Beter hanteren van overprikkeling en keuzes maken
• Verminderen van stress om daarmee je niveau van vrede en tevredenheid te verhogen
• Effectiever, efficiënter en bevredigender werken door prioriteiten te stellen
• Verbeteren van je netwerk- en verkoopvaardigheden
• Het verbeteren van je time-management en planningvaardigheden
• Implementatie
• Starten van je eigen bedrijf of het toenemen van volume van je bestaande bedrijf 

Meer focus en balans, mindset en loopbaancoaching vanuit hart & ziel.

Wil jij meer uit je leven halen en durven kiezen vanuit je hart? Wil je weten wat jouw levens-
doel is en hoe je het pad daarheen kunt bewandelen?
Ik bied on- en offline programma’s om jou echt verder te helpen in je persoonlijk leven en 
carrière.
Neem eens een kijkje op mijn site www.upcoaching.nl en neem contact op. Samen kunnen 
we een begin maken om jouw cadeau aan de wereld te ontrafelen.
Ik twijfel nog over laatste zin. Ik denk dat je beter een klikbare link naar je contactpagina in 
de video kunt zetten. Men moet nu zelf te veel doen en dat gaan ze dan niet doen.

Hartelijke groet, Martina Schneider

http://www.upcoaching.nl


9 GEHEIMEN OM JE LEVEN TE VERLENGEN!

Onlangs heb ik deelgenomen aan een briljante opleiding bij Open Circles Academy, een 
van mijn favoriete leerinstellingen. Centraal tijdens het weekend stonden gezondheid en het 
vinden van je balans, zodat je langer, beter en gelukkiger kunt leven. Met als hoofdstreven: 
een levensdoel formuleren dat alles de moeite waard maakt.

De geweldige sprekers inspireerden me dusdanig dat ik meteen besloot om mijn volgende 
blog te schrijven over een van de meest interessante thema’s van dat weekend:  
The Blue Zones en de negen geheimen die leiden tot een langer, gezonder en gelukkiger 
leven. Interessante materie toch?

The Blue Zones zijn gebieden op onze planeet waar mensen gezond oud worden en gemid-
deld het langst leven. Het is niet ongebruikelijk dat inwoners van deze Blue Zones wel 125 
jaar worden. 
Dan Buettner schreef een boek over The Blue Zones. Onderzoekers vonden enkele gemeen-
schappelijke factoren die volgens hen bewezen bijdragen aan een langer leven. Buettner 
leidde een expeditie naar Nicoya in Costa Rica en bevestigde het bestaan van een lokale 
bevolking met de langste levensduur van het Westelijk halfrond. 

Hiermee was Dan Buettners interesse gewekt met betrekking tot demografie en de verhouding 
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tot lang leven. Hij concentreerde zijn research op The Blue Zones, een benaming voor die re-
gio’s op aarde met de langste (mentaal noch fysiek beperkte) levensverwachting, of concen-
tratie van personen boven de 100. Samen met artsen en demografen riep hij het onderzoek 
naar The Blue Zones in het leven. Eerst richtten zij zich op Sardinië (Italië), Okinawa, (Japan), 
Icaria (Griekenland) en Loma Linda (Californië). 

Zijn onderzoek onder de bevolkingsgroepen in The Blue Zones leverde negen levensverlen-
gende geheimen op, die ik graag met je wil delen.

Nummer 1: IKIGAI (Japans voor levensdoel)
Als je je leven met gemiddeld zeven jaar wil verlengen, heb je een levensdoel nodig. Vind dus 
dat levensdoel! Een doel hebben, draagt bij aan je gevoel van welbevinden, je geluksgevoel. 
Als je dat doel nastreeft, voegt dat op z’n minst enkele jaren aan je leven toe. Alleen al zeg-
gen dat je doel is om zoveel mogelijk je potentieel te benutten, wat dat ook is, draagt bij aan 
de lengte van je leven.

Nummer 2: Terugschakelen, RELAX
Stress elimineren door een stap terug te doen en te ontspannen, heeft een positieve invloed 
op je levensverwachting. 

Meditatie en mindfulness zijn de sleutel.
Misschien denk je dat meditatie niet meer is dan doodstil zitten, of de oerklank Aaauhhh 
voorbrengen. Dan heb je echter geen idee van de mogelijkheden. Bewust ademhalen, is een 
van de beste en meest eenvoudige manieren om te ontspannen. Door je te focussen op je 
ademhaling en deze te vertragen, kun je je hartslag te verlagen en ontspannen.

Meditatie kan bestaan uit alles wat jij met plezier doet en wat je ontspant. 

Koken, de afwas doen, hardlopen, tuinieren, wandelen, etc... Je kunt van elke activiteit die 
jou ontspant een meditatieoefening maken. Ga er elke keer weer voor de volle honderd pro-
cent tegenaan.

Nummer 3: Hara Hachi Bu
Hara Hachi Bu is een Confucianistische leer die mensen stimuleert om te stoppen met eten 
als ze tachtig procent vol zitten.

Je hersenen versturen het ‘Ik ben vol-hormoon’ al na 20 minuten. Het is dus handig om de 
tijd te verlengen die je voor de maaltijd neemt, met als resultaat dat je uiteindelijk niet teveel 
eet. 



Tips om dit te bereiken:
• Neem een kleiner bord
• Kauw zo lang mogelijk op elke hap (50 - 100 maal) en eet langzaam
• Gebruik eetstokjes in plaats van een vork en mes
• Als je met vork en mes eet, neem ze dan allebei eens in de andere hand 

Nummer 4: Een plantaardig dieet
In alle gebieden van The Blue Zones volgen de bewoners hoofdzakelijk een plantaardig dieet 
met veel bonen en groenten. Ze eten soms vlees, maar niet vaker dan vijf keer per maand. 
Ook staan incidenteel via en regionale en seizoensgebonden gerechten op het menu.

De rode draad is maat houden!

Nummer 5: Matig alcoholgebruik
Met name in The Blue Zones is men gewend hun eigen rode wijn te drinken. Niet meer dan 
twee kleine glazen per dag. Er is geen gezondheidseffect als je de hele week niet drinkt en 
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vervolgens op zondag veertien glazen wegtikt. Matige drinkers leven langer dan geheelont-
houders, dus is het devies: maat houden. De enige plek in The Blue Zones waar helemaal 
geen alcohol wordt gedronken, is in Loma Linda, een Adventistengemeenschap.

Nummer 6. Een gemeenschap waarin je je thuis voelt 
Het gaat hier om een op vertrouwen gebaseerde gemeenschap. Als je minstens vier keer per 
maand bijeenkomt met gelijkgestemden, kun je daarmee je leven verlengen. Het betreft hier 
trouwens niet per se een religieuze gemeenschap; vertrouwen is het kernwoord. 

Nummer 7: Geliefden en familie staan op de eerste plaats
Jonge mensen kunnen erop vertrouwen dat hun ouders voor hun kinderen zullen zorgen en 
vice versa. Ouders weten dat er voor hen zal worden gezorgd als ze ouder worden en wellicht 
steun behoeven. Ze zijn allen omringd door familie en vrienden. 

Nummer 8: De Goede Stam
Omring je met je zielsverwanten en gelijkgestemde geesten. ‘s Werelds langst levende men-
sen kozen voor of werden geboren in een sociale omgeving die een gezonde levensstijl hoog 
in het vaandel draagt. Gewoonten zijn besmettelijk, zowel positief als negatief. In Okinawa 
bestond een traditie met de naam “moai”. Deze hield in dat iedere bewonder zich omringde 
met vijf, levenslange vrienden die elkaar een mensenleven lang ondersteunden en begeleid-
den.

Nummer 9: Moving Naturally
De bewoners van The Blue Zones leiden een organisch leven. Ze leggen tuinen aan en ge-
bruiken geen machines om huis en tuin schoon en op orde te houden. Hun bestaan is een 
toonbeeld van eenvoud. Ze staan ‘s ochtends op, wieden de tuin, koken, maken een wande-
ling en bezoeken vrienden, kletsen met dorpsgenoten en ruilen of kopen de producten die ze 
nodig hebben en hervatten voorts het werk in huis en tuin.

Meer informatie over The Blue Zones vind je op http://www.bluezones.com 

Om dus een langer, gelukkiger en gezonder leven te leiden, hoeven we geen extravagante 
veranderingen toe te passen. Het aannemen van een Blue Zone lifestyle kan ertoe leiden dat 
we de honderd bereiken.

Ik hoop dat je het leuk vond mijn blog te lezen. Voel je vrij om mijn relaas te delen. Het zou 
mooi zijn als zoveel mogelijk mensen kennis van deze informatie nemen. 

Ik wens je een geweldige week toe en onthoud dat je fabulous en speciaal bent, precies zoals 
je bent. Wees het licht en geef het aan de wereld.

http://www.bluezones.com


LEVEN VANUIT JE HART

Een kleine maand geleden was ik bij de vertoning van de film The Power of the Heart, in 
Pathé Arena, Amsterdam. Baptiste de Pape, schrijver en producer, was ook aanwezig en dat 
voegde een extra dimensie aan het gebeuren toe. De zaal was gevuld met mensen die graag 
meer wilden weten over de kracht van het hart, over het leven vanuit je hart.

In de film werd onder meer verteld dat het hart een spier is. Dus elke keer als je hart breekt, 
train je het om het nog meer te openen. Dat vond ik een mooi nieuw inzicht: je hart is een 
spier, die je kunt trainen. En soms moet het breken om te kunnen groeien. Wat een opluch-
ting!

Leven vanuit mijn hart speelt bij mij persoonlijk al jaren een grote rol. In 1995 moest ik 
naar mijn hart luisteren om bitterheid en verharding van mijn ziel tegen te gaan. Ik had mijn 
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geboorteland en familie verlaten en het avontuur opgezocht. Ik was alleen in een ander land 
gaan wonen, in eerste instantie om te overleven en uiteindelijk om zelf een echt leven op te 
bouwen. Op dat moment was het nog niet de bedoeling om helemaal weg te gaan en te 
emigreren, maar dat is wel wat is gebeurd. Mijn hart zei duidelijk: ‘Als je nu niet gaat, ga je 
nooit’. Want blijven was hetzelfde geweest als vanbinnen doodgaan. Gelukkig heb ik naar 
mijn hart geluisterd en heb ik gekozen voor het leven. Ook al was de weg niet altijd even 
makkelijk, verre van dat. Toch is het allemaal de moeite en inspanning waard geweest. 

Ik citeer Harvey MacKay: 

“Life is too short to wake up in the morning with regrets, so love the people who treat you 
right, forget about the ones who don’t and believe that everything happens for a reason. 
If you get a chance, take it. If it changes your life, let it. Nobody said that it would be 
easy, they just promised it would be worth it”

Omdat ik twintig jaar geleden naar mijn hart heb geluisterd en mijn hart heb getraind door 
het te (laten) breken en opnieuw te helen en te openen, heb ik elke dag opnieuw de kans om 
van het leven te genieten en mijn dromen te blijven volgen.

Het leven is een reis en die reis die ik maak. Doe jij dat ook?

Ook nu wil ik blijven leven vanuit mijn hart en wil ik blijven geven wat ik heb. Want pas door 
te geven, krijgt het leven waarde en stroomt het. In september start weer een nieuwe online 
live training ‘Doorbraak tot succes - krachtige strategieën om je ADHD-gedrag te overko-
men’. Kijk voor meer informatie op http://upcoaching.nl/product/doorbraak-tot-succes

En in oktober hebben Pascale Martine en ik een retraiteweekend aan de mooie Costa Blanca 
gepland, genaamd Energy Reboost. http://upcoaching.nl/product/retreat-energy-reboost/
Mijn nieuwste verwondering is het omschrijven van een loopbaan- en begeleidingsmethode, 
die ik nu al vijftien jaar gebruik. Samen met ex-collega’s zal ik deze methode in een boek 
gieten.  
De ingeving hiertoe kwam tijdens een videopresentatietraining; ik maakte notities op papier,  
omdat ik graag met letters wilde puzzelen, en ineens zag ik het: WECII methode (uitgespro-
ken op zijn Engels. we see = wij zien ). 
Deze methodiek krijgt nu vorm en ik hoop samen met mijn ex- collega’s nog vele mensen te 
mogen inspireren en motiveren om hun hart te blijven volgen. Voor mij is dat de enige ma-
nier om echt te kunnen bestaan en te leven, in plaats van overleven. Wil jij ook vanuit je hart 
leren leven? Neem dan contact met me op. Ik verwelkom je met heel mijn hart.

http://upcoaching.nl/product/doorbraak-tot-succes/ 
http://upcoaching.nl/product/retreat-energy-reboost/ 


DRIE TIPS VOOR EEN POSITIEVE MINDSET

Heb jij een mindset die jou ondersteunt? Die je helpt je doelen te bereiken? Het hebben en 
onderhouden van een positieve mindset kun je leren. Sommige mensen zijn vanaf hun ge-
boorte positief en optimistisch, anderen moeten er meer moeite voor doen. Iedereen kan 
echter leren een positieve mindset te ontwikkelen. Ook jij!  

Afgelopen week heb ik weer een training en een workshop doorlopen waarbij veelal het 
belang van de juiste mindset aan bod kwam. Mindset is op alle leefgebieden zo belangrijk, 
want zoals jouw mindset is, zo neem jij de wereld waar. Kijk jij naar het glas als halfvol of 
halfleeg? Om maar een voorbeeld te noemen.

Wayne Dyer zei al: ‘Loving people live in a loving world, hostile people live in a hostile world, 
SAME WORLD’.
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De term mindset staat voor de manier waarop mensen over zichzelf denken en in het bijzon-
der over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij kun je een onderscheid maken tussen een 
vaste mindset en een groeimindset. 

Mensen met een vaste mindset geloven dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Ze 
denken dat je met een bepaalde hoeveelheid intelligentie en kwaliteiten geboren bent en dat 
je het hiermee de rest van je leven moet doen. 

Mensen met een groeimindset daarentegen, geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven 
verbeteren en ontwikkelen. Het is een wens van mij om dit meer onder de aandacht te bren-
gen. Graag leer ik je hoe je je mind op de juiste frequentie kunt krijgen, zodat het leven een 
positieve echo wordt en blijft. 

Een positieve instelling en een positieve mindset kunnen ervoor zorgen dat jouw wereld er 
heel anders uitziet dan die van je partner of vrienden. Graag deel ik een recent voorbeeld 
uit mijn eigen leven. Ik dacht dat ik een opdracht voor een langere periode had gekregen en 
plotseling kreeg ik te horen dat het feestje helaas toch niet doorging, omdat de planning niet 
helemaal rondkwam omtrent uren en inzetbaarheid. Met een niet supportende mindset had ik 
kunnen zeggen dat het aan mij ligt en dat mijn opleidingen misschien niet voldoende aanslo-
ten, of dat het allemaal te moeilijk was om alles goed in elkaar te zetten, waardoor het mij 
niet was gelukt deze opdracht binnen te slepen. Met mijn positieve mindset kon ik echter zeg-
gen dat het nog niet het juiste moment voor de opdracht was, en er waarschijnlijk iets beters 
op me wacht, een project dat me dichter bij mijn levensdoel brengt. Of wellicht een opdracht 
die minder tijd kost en meer financiële beloning oplevert. En dat ik vertrouwen mag hebben 
dat iets wat voor mij is weggelegd, ook zeker bij me belandt. 

Dit levert een open en positieve houding tegenover het leven op en alles wat zich aan mij 
openbaart.

Uiteindelijk ontving ik drie dagen later een bericht: de opdracht ging toch door. Het aantal 
aanvragen groeit eveneens waardoor ik op mijn van tevoren ingezette doelstelling heb be-
reikt, namelijk 15 - 20 uren opdracht/baan. De opdracht is precies het aantal uren dat ik 
momenteel voor ogen had, net als de werktijden, zodat ik minimaal drie ochtenden per week 
voor mezelf heb. Dit betekent, dat ik driemaal per week wil joggen of anderszins sporten en 
mijn dagelijkse mediatie- en ochtendritueel kan aanhouden.

Neem eens een gok een experimenteer met je mindset: doe er alles aan om te voelen wat je 
graag in je leven wil creëren.  Plezier en liefde zijn de beste indicatoren dat je op de goede 
weg zit.



3 TIPS VOOR EEN POSITIEVE EN SUPPORTENDE MINDSET:

1. Dankbaarheid
Wees elke dag minimaal in de ochtend en in de avond bewust dankbaar voor alles wat je in 
je leven hebt en waar je dankbaar voor kunt zijn.

2. Focus op het goede in elke situatie
Alles wat gebeurt, gebeurt niet zomaar, het vindt plaats VOOR jou, zodat jij de beste versie 
van jezelf kunt zijn. Als je je focust op het positieve in elke situatie zul je meer van deze mo-
menten in je leven creëren. Je leert scherp te blijven en te kijken wat van elke situatie valt te 
leren.

3. Heb plezier
Plezier is een katalysator om nog meer plezierige momenten in je leven aan te trekken. Als je 
bewust het plezier in de kleine dingen kunt beleven, leer je om in elk moment de baas over je 
eigen emotie te zijn. Stap desnoods even uit het moment en denk aan iets plezierigs, of doe 
iets dat je plezier geeft.

Omdat ik graag aan de mindset werk, van mezelf en ook die van anderen, nodig ik je hierbij 
uit voor een training in het thema Abundance & Overvloed , waarbij we ook aan je mindset 

http://upcoaching.nl/workshop-abundance/
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werken. Een cadeau voor jezelf, zodat je met meer liefde, kracht, tijd en geld je leven mag 
leiden. Meer info over de Workshop Abundance & Overvloed op
http://upcoaching.nl/workshop-abundance/

7 TIPS VOOR EEN GELUKKIG EN GEZOND LEVEN ALS  
HSP-HSS

Mijn eigen ervaring willen delen maakte dat ik dit artikel wilde schrijven en ik vond meerdere 
resonerende artikelen op het internet en informatie in boeken waar ik erg blij van werd. Voor-
al om te ontdekken dat er meer mensen zijn zoals ik.
Door te zoeken naar materiaal om dit blog te schrijven werd mijn zoektocht beloond. Zo 
vond ik zeer waardevolle informatie die ik graag met jou wil delen.
Mijn leven als een sensitief persoon met een avontuurlijke instelling, de zogenaamde HSS, 
zeer gevoelige sensatiezoeker, is niet altijd makkelijk geweest. Soms vond ik mezelf niet nor-
maal, of werd tegen me gezegd, dat ik maar met een arts moest gaan praten, misschien zou 
iets niet helemaal in orde zijn. 
Tegenwoordig weet ik gelukkig dat mijn gevoeligheid een cadeau is, en dat ik helemaal OK 
ben zoals ik ben. 
Om mij zo te kunnen voelen, had ik de reis nodig die ik heb afgelegd en nog steeds bewan-
del, met alle ups en downs. Soms voel ik me onzeker en erg alleen op deze planeet. Door het 
vinden van mijn weg en innerlijke vrede in mijn leven, voel ik nu de drang om mijn manier en 
kennis met je delen. En als je een beetje zoals ik voel, weet ik dat je de informatie die ik nu 
deel kan gebruiken.

Hier zijn enkele van mijn bevindingen:
In verschillende culturen wordt sensitiviteit verschillend gewaardeerd. HSP‘ers die in culturen 
leven waarbij sensitiviteit niet gewaardeerd wordt, hebben meestal een laag zelfbeeld. Je 
voelt je abnormaal als je veel voelt, want er wordt je verteld niet te voelen. Ongeveer 20% 
van onze bevolking is zeer gevoelig en ze zijn niet alleen verlegen en introvert.
Slechts ongeveer 70% van de hooggevoelige personen zijn introvert, en daarom soms verle-
gen genoemd. De overige 30% zijn meestal extravert en de meeste van hen zijn sensatiezoe-
kers en risiconemers.
De menselijke species zijn niet de enige gevoelige wezens. Dr. Elaine Aron laat op haar web-
site weten dat “biologen deze eigenschap van sensitiviteit in meer dan 100 soorten gevonden 
hebben (en waarschijnlijk zijn er veel meer) bij fruitvliegjes, vogels en vissen, honden, katten, 
paarden en primaten. Deze karaktertrek kenmerkt een bepaalde overlevingsstrategie; op-
merkzaamheid alvorens te handelen. De hersenen van zeer gevoelige personen (HSP’s) zijn 
eigenlijk een beetje anders dan van anderen.

Je bent je meer bewust van subtiliteiten dan anderen. Dit komt vooral omdat je hersenen  
informatie anders verwerken en je op een dieper niveau reflecteert. Dus zelfs als je een bril 

http://upcoaching.nl/workshop-abundance/


zou dragen‚ bijvoorbeeld, zie je meer dan anderen doordat je meer opmerkt.
Je bent ook makkelijker overweldigd. Als je alles ziet, ben je natuurlijk gauw overgestimuleerd 
als dingen te intens zijn, te complex, te chaotisch, of voor een lange tijd aanhouden.”

Ik hoop dat je sommige van mijn tips zult waarderen om gelukkig en gezond te blijven als 
een HSP/ HSS:

Tip 1 Slaap
Een gezonde nachtrust, minimaal 7 of 8 uur per dag zal je systeem ondersteunen. Voldoen-
de slaap kalmeert je zintuigen en zal je helpen omgaan met de bestaande overweldigende 
wereld.

Tip 2 Gezonde voeding
Houd je zenuwen gelukkig door het handhaven van een stabiele bloedsuikerspiegel door 
middel van regelmatige gezonde en evenwichtige maaltijden en snacks. Ik moet om de 2 
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uur snacken om mijn suikerspiegel op pijl te houden, zodat ik niet chagrijnig of prikkelbaar 
wordt. Ook gebruik ik supplementen zoals omega 3/6, magnesium, calcium, zink en L - the-
anine voor concentratie en souplesse.

Tip 3 Plan een herstelperiode
Gevoelige personen doen het niet zo goed met een overladen agenda, te veel tijd in lawaai-
erige of drukke omgevingen, of in heel drukke periodes in het jaar. Door te weten dat je ge-
voelig bent, kan je jezelf het beste toestaan om een herstelperiode in te plannen. Bijvoorbeeld 
na enige uren bij een concert, verjaardagsfeest, druk winkelcentrum of na een moeilijke 
periode van studie, deadlines op het werk, kerstmis, verjaardag van je kind, etc. Ergens rustig 
ontspannen, het liefst alleen indien mogelijk.
 
Tip 4 Een ruimte in je huis om te ontspannen en om je terug te trekken
Creëer een rustige veilige plek waar je je kunt terugtrekken van mensen of van lawaai, wan-
neer het nodig is. Dit kan een slaapkamer, een studieruimte, of zelfs alleen maar een bad 
zijn (of douche als dat alles is wat je hebt!). Het helpt mij vaak om naar rustige ontspannen 
muziek te luisteren, dit kan zelfs meer externe ruis buiten sluiten als dat nodig is.

Tip 5 Laat het licht gedempt
Doordat ik steeds meer leer over mijn gevoeligheid begrijp ik nu ook waarom ik ‘s avonds 
liever gedempt licht aan heb. En liever winkel in bepaalde plaatselijke supermarkten die zach-
te sfeerverlichting hebben. Minder stimulatie is het antwoord.

Tip 6 Stilte voor een tijdje
Geen drukte, geen muziek, geen verlichting, geen mensen, gewoon niets. Heerlijk op mezelf.  
Dit helpt me om op te laden en stelt me in staat om te slagen in het doen wat ik doe. Soms 
gebruik ik meditatie of visualisaties om mijn geest te kalmeren, of gewoon een dutje om te 
ontspannen.

Tip 7 Omring jezelf met schoonheid en de natuur
Ik voel me diep geroerd door mijn omgeving. De schoonheid en rust helpen me om te her-
stellen van alle invloeden en prikkels die ik in de loop van een dag, een week of een maand 
heb ervaren. Ik heb mijn huis op een simpele manier ingericht. Dat is heel prettig voor mijn 
oog met liefst een minimum aan rommel en chaos. Persoonlijk vind ik wit en aardetinten erg 
mooi. Ik breng veel tijd door in mijn eigen mooi huis of wandel in de natuur. Geniet van de 
rust en stilte, en haar natuurlijk genezende en rustgevende schoonheid.

Ik hoop dat je genoten hebt bij het lezen van mijn blog. Mocht je het gevoel hebben iets te 
willen delen, aarzel dan niet om dit te doen. Geef deze informatie door aan iedereen die er 
gebruik van kan maken! Heb een geweldige week en weet dat je prachtig en bijzonder bent 
zoals je bent. Wees het licht en breng het naar de wereld!



TIPS OM UIT JE COMFORTZONE TE STAPPEN

Wat wordt er nou bedoeld met ‘Uit je comfortzone stappen’? Want blijkbaar is in de hele 
wereld bekend dat succes alleen buiten je comfortzone plaats kan vinden. Welke vorm van 
succes? Persoonlijke overwinning, financiële verrijking? Misschien allebei?

Uit eigen ervaring weet ik dat succes en groei buiten mijn comfortzone liggen.
Alles wat ik bijna op automatisch piloot doe, begint mij langzaamaan te vervelen en levert 
niet meer veel successen op. Wat ik met een juiste spanningsboog doe, doe ik graag en goed 
maar ligt meestal binnen mijn comfortzone. Dat wat mij het gevoel geeft dat ik een persoon-
lijke overwinning heb behaald en een doel heb bereikt ligt altijd iets buiten mijn comfortzone.

Mijn laatste ‘buiten mijn comfort zone- succes’ was eind november een lezing voor Mensa 
& werk subgroep over overlapping van Hoog gevoeligheid, hoogbegaafdheid en ADHD, en 
krachtige strategiën om ADHD-gedrag te doorbreken. 
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Waaraan ik merkte dat ik er tegenop keek, was dat ik het eigenlijk al bijna een jaar heb 
uitgesteld om de lezing te geven, en de neiging had om het nog langer voor me uit te schui-
ven, mits er niet een datum werd geprikt. Doordat wij samen met de organisator een datum 
hadden geprikt, was er geen weg meer terug en werd ik aangemoedigd om een leuke lezing 
en workshop samen te stellen.
In eerste instantie dacht ik dat ik altijd nog kon improviseren, want improviseren is een van 
mijn grootste kwaliteiten. Maar nadat ik te horen heb gekregen dat er tussen de 30 en 40 
aanmeldingen waren wist ik dat ik mij maar beter kon voorbereiden.

Er is namelijk nog een regel. Als alles energie is, dan krijg je er namelijk ook meer uit als je 
er meer instopt. 
Samen met mijn PA en met dank aan Alan Brown van ADD Crusher een leuke PowerPoint 
samengesteld en zo voelde ik mij meteen goed voorbereid. De zenuwen waren er uiteraard 
wel aanwezig, maar zodra de lezing begon en ik met de zaal contact had gelegd, voelde ik 
dat het goed was, en dat ik dus weer een stap buiten mijn comfortzone heb gezet.
Ondanks mijn liefde voor toneel, theater en performing, was het een uitdaging om een intelli-
gente en interessante workshop te geven.

Afgelopen jaar

Hieraan zie ik wederom hoe enorm ik ben gegroeid in de laatste 15 jaren en welke stappen 
ik inmiddels al heb gezet. En geloof mij, als ik het kan, kan jij het ook.

Met mijn intentie om mijn grootst mogelijk potentieel te vervullen, en anderen in hun potenti-
eel te versterken leef ik elke dag gelukkig, want mijn leven heeft een doel.

Om je doel te kennen, is het natuurlijk belangrijk om onderzoek te doen. 
Dan kan je doen met mijn Online Loopbaan Training bijvoorbeeld, of individuele coaching. 
Maar voor individuele coaching heb ik maar beperkt plek.
Heb je interesse dan mail me gerust of schrijf je in voor het online loopbaan coaching pro-
gramma.

Momenteel ben ik bezig om er een volledig onlineprogramma ervan te maken, wat in 2016 
bereikt zal zijn. Een doel voor 2016 gelijk gesteld. Hier is een volgende stap uit mijn comfort-
zone nodig. Het opnemen van video’s en het schrijven van een boek.
Al deze stappen lagen 4 jaar geleden nog volledig buiten mijn comfortzone, en ik groei er 
langzaamaan in een nieuwe rol en nieuwe vorm van ondernemen.

Groei en succes liggen buiten je comfortzone; ‘good work’meestal binnen, en dat is ok. Als 
je verder wilt groeien en je horizon wil verbreden, dan kun je niet anders dan buiten je com-
fortzone treden en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Ik geef je 3 tips hoe je uit je comfort zone kunt stappen:
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1.  Herinner je je successen
Probeer je een succes belevenis te herinneren, wanneer je voor de laatste keer uit je comfort-
zone bent gestapt, en wat dat jou heeft opgeleverd? 
Zo’n eerder succes maakt het makkelijker om opnieuw uit je comfortzone te stappen.

2. Visualiseren
Visualiseer dat wat je wilt gaan doen, wat buiten je comfortzone ligt. Alles wat je al eerder 
hebt gedaan, gaat je makkelijker af, ook is het maar gevisualiseerd. Je hersenen zien het 
verschil niet ‚ò∫. Zij registreren het alsnog je het al eerder hebt gedaan. Doe het als Tiger 
Woods, hij slaat zijn ballen, elke keer 2 x. Eerst in gedachten en dan echt, dat maakt zijn 
succesquote zo hoog.

3. Experimenteren
Experimenteer, DOE het nu. Denk niet te veel na, als je iets nieuws wilt uitproberen, dat 
buiten je comfortzone ligt. Als je teveel nadenkt, is de kans groter dat je je van angsten laat 
tegen houden. Dus mijn voorstel en tip is, doe maar gewoon, en evalueer achteraf. Alles wat 
je buiten je comfortzone gaat doen, laat je groeien. Het is wel de bedoeling dat de actie in 
richting je doel gericht is, en niet een ad random gekozen actie is buiten je comfortzone.

Ik hoop dat je genoten hebt bij het lezen van mijn blog. Mocht je het gevoel hebben iets te 
willen delen, aarzel dan niet om dit te doen. Geef deze informatie door aan iedereen die er 
gebruik van kan maken! Heb een geweldige week en weet dat je prachtig en bijzonder bent 
zoals je bent. Wees het licht en breng het naar de wereld!

AANBOD:
Ik experimenteer met de workshop Abundance.
Omdat ik graag aan de mindset werk, van mezelf en ook van anderen, nodig 
ik je hierbij uit voor een training in het thema van ‘Abundance & Overvloed’, 
waarbij we ook aan je mindset gaan werken. De juiste mindset helpt om uit je 
comfort zone te stappen.
Een cadeau voor jezelf, zodat je met meer liefde, kracht, tijd en geld je leven 
mag leiden.

Meer info over de Workshop Abundance & Overvloed op
http://upcoaching.nl/workshop-abundance/
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TIPS OM UIT EEN DIP TE KOMEN

Voorbij de angst komen en het donkere monster van machteloosheid achter me laten, is elke 
keer opnieuw een uitdaging. De laatste tijd werd ik geconfronteerd met tegenslagen op pro-
fessioneel gebied en het behalen van mijn eigen doelen binnen mijn bedrijf. 

Zo is een van mijn doelen om mijn boek en online loopbaanprogramma dit jaar af te krijgen. 
Om dit te bereiken, wil ik als basis een leuke en uitdagende parttimebaan zodat ik achter de 
schermen aan mijn bedrijf kan werken, zonder financiële druk en zorgen om een regelmatig 
inkomen. Wel wil ik voldoende uitdaging in de baan vinden en er goed voor worden be-
loond.

Kluts kwijt
Afgelopen jaar wist ik twee baantjes te bemachtigen die op dat moment precies in het plaat-
je pasten. De contractverlenging van deze banen stond per april 2016 gepland, maar de 
definitieve bevestiging bleef helaas uit. Afgelopen week kreeg ik te horen dat beide projecten 
voorlopig stoppen en dat de toekomst ervan onzeker is. Toen was ik toch even de kluts kwijt 
en wist niet meer wat te doen. 

Somber
Ik schoot vol met vragen die nergens toe leidden en me somber stemden. Stel dat ik geen 
nieuwe baan zou vinden? Ineens bevond ik me in een diep gat en werd overvallen door angst 
dat ik er niet meer uit zou komen. De maandelijkse hormonen hielpen ook al niet echt. Best 
scary, zo’n moment van verstandsverbijstering.

Huildag
Gelukkig duurde de dip maar twee dagen, waarvan één echte huildag. Uit eigen ervaring 
wist ik dat ik mijn frequentie moest verhogen om weer in een andere modus te komen en 
weer in de manifestatiestaat van ‘zijn’ te komen, maar de toegang tot de blije en vreugde-
volle emoties bleef twee dagen gesloten. Die positieve emoties zouden mij helpen om me op 
een positieve uitkomst te focussen. Ik wist het, maar slaagde er niet in. Ik kreeg de positieve 
mindflow niet te pakken. In een mum van tijd werd een hint naar iets positiefs alweer opge-
volgd door mijn eigen ‘Ja, maar’. 

Zon
Uiteindelijk is het me toch weer gelukt om uit het dal te klimmen en de zon weer te zien schij-
nen. Hoe? Dat ga ik nu met je delen zodat jij er ook je voordeel mee kunt doen.

Stap 1 Verman jezelf en kom je afspraken na
Toen ik in mijn dip belandde, had ik een afspraak met mijn (business)coach in de agenda 
staan. De verleiding om hem af te zeggen, was groot, omdat ik een emotioneel wrak was 
en de drive even kwijt was. Ik heb me echter vermand en ben toch gegaan. Gelukkig maar, 
want in die sessie hebben we successen gedefinieerd en daarmee mijn negatieve aandacht 
verschoven. Doordat ik me ging focussen op wat wel goed ging, voelde ik me meteen beter. 



Deze tips geef ik mijn eigen cliënten ook altijd, maar zelf deed ik het in die tijd dat het nodig 
was net te weinig. Mijn coach hielp me dit te herinneren. Tevens voelde ik me gesteund - wat 
er ook aan bijdroeg dat het beter ging.

Stap 2 Onderneem een afleidende, ontspannende activiteit
Ik had behoefte aan afleiding en ben op zoek gegaan naar een activiteit, eentje die mij ho-
pelijk ook nog mooie momenten zou bieden en waar ik positieve energie uit zou kunnen ha-
len. Twee maanden eerder had ik kaartjes gekocht voor een concert maar nu was ik moe en 
had ik eigenlijk geen zin in sociale interacties. Omdat ik echter wist dat de muziek energie en 
afleiding zou bieden, heb ik mezelf bij elkaar geraapt en ben toch gegaan. Uiteindelijk heeft 
dit concert een grote bijdrage geleverd aan het verhogen van mijn frequentie en het aanpas-
sen van mijn mindset en weer een stap omhoog uit het dal betekend. Door de muziek, de 
afleiding en de verbinding met andere mensen kon ik weer aarden en vond ik de weg terug 
naar een positieve gedachtestroom. Minuscule elementen kunnen een enorm verschil maken. 
Het is dan ook belangrijk om weer in de space te komen.
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Stap 3 Gewoon doen
Toevallig ontmoette ik tijdens het concert de directeur van een groot concern. Uiteraard sloeg 
ik meteen aan het netwerken en, vanuit de gedachtegang dat ik niets had te verliezen, heb ik 
meteen om een baan gevraagd. Uit het niets, ‘Gewoon dóen’, dacht ik. ‚‘Wie niet waagt die 
niet wint’. En natuurlijk zochten ze Duitstaligen, altijd handig. 

Stap 4 Heft in eigen handen
Vervolgens herinnerde ik me dat juist deze daadkrachtige acties me helpen om een positieve 
attitude te behouden. Op het moment dat ik mogelijkheden schep en creëer, voel ik me geen 
slachtoffer meer en ervaar weer controle. Het voelt goed om het heft weer in eigen handen te 
nemen.

Met deze hernieuwde positieve mindset kwam ik in actie en kon het gevoel weer omarmen 
dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren en dus heus wel weer een nieuwe kans krijg bij 
een leuk bedrijf.  

Kort samengevat:
 » Zoek afleiding.
 » Focus op wat wel goed gaat, richt je op iets anders dan de zorgen
 » Schep mogelijkheden, bedenk oplossingen en onderneem een activiteit.
 » Herinner je dat je alleen je mindset hoeft te shiften, om uit je dip en je slachtofferrol te 

komen.
 » Soms kost het meer tijd, soms minder. Hoe vaker je leert om je mindset aan te passen, 

hoe makkelijker het gaat.
 » Accepteer de situatie en probeer de moed te vinden om te veranderen wat je zelf wel kunt 

veranderen.

Inmiddels heb ik drie sollicitaties lopen, is mijn netwerk op de hoogte gesteld, ben ik door 
twee recruiters voorgesteld en heb nog enkele andere ijzers in het vuur. Het manifesteren is 
gelukt; nu de baan kiezen die op dit moment het best bij me past. Maar dat is weer een an-
der blog: Kiezen vanuit je hart - hoe doe je dat?

Je kunt je opgeven voor de workshop Overvloed & Abundance, waar we aan onze mindset 
werken en overvloed leren manifesteren. Uiteraard kun je ook een persoonlijke coaching 
sessie boeken of aan een onlinetraining deelnemen. 

http://upcoaching.nl/workshop-abundance/
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TIME TO CELEBRATE! TIJD OM SUCCESSEN TE DELEN MET 
JE!

Graag wil ik je meenemen in mijn verhaal hoe ik Alan Brown, de oprichten van ADD Crusher 
heb leren kennen en hoe het zo ver kwam dat ik zijn prijswinnend online trainingsprogramma 
naar Nederland heb gehaald. Het trainingsprogramma dat ik vertaald en gesynchroniseerd 
heb. In mijn ogen als ervaringsdeskundige de enige en praktische manier van Online coa-
ching om ADHD gedrag te doorbreken.
In februari 2014 heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en heb ik Alan via LinkedIn bena-
derd.
Vanaf toen is er veel gebeurd.
Tijdens mijn aanstelling als coach bij een ADHD-specialist, werd ik door een collega attent 
gemaakt dat er leuke, lees: grappig en educatieve video’s bestonden om strategiën te leren, 
die storend of ongewenst ADHD gedrag kunnen verbeteren. Tot die tijd heb ik alleen maar 
korte YouTube filmpjes gezien, die ik doorgaf aan mijn klanten. 
Het grappige is dat Alan precies dezelfde dingen vertelde als ik, maar dan net in een ander 
jasje, verwerkt in grappige animaties, waardoor de boodschap aanzienlijk beter bleef hangen 
dan alleen als je die door zou vertellen, of verpakte in opdrachten.
Want zoals jullie misschien weten, zijn er drie verschillende leer manieren, visueel (de beeld-
denkers), auditief (door te horen) en kinestetic (door te doen).

BEKIJK DE VIDEO, KLIK OP DEZE FOTO

https://www.youtube.com/watch?v=JU-iH6nUTcg
https://www.youtube.com/watch?v=JU-iH6nUTcg
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In de video’s van Alan komt eigenlijk alles aan bod, waardoor het geleerde veel beter beklijft 
en blijft hangen, als je doet wat er gevraagd wordt.
Toen ontdekte ik ook dat er in Amerika een dame was, genaamd Beth, die deze 10 strategiën 
in een 10 weken Online groepscoaching aanbood en ik dacht meteen: dat wil ik ook. Ik wil 
ook zo’n groepscoaching aanbieden; een coaching die nu eens echt werkt met praktische 
tips en krachtige strategiën om aan te leren, zodat je je gedrag daadwerkelijk kunt verbete-
ren.
In februari waren er nog geen fondsen om de video’s te vertalen en te ondertitelen, en zo 
gingen enkele maanden voorbij.
In september werd ik benaderd door Monique van Zwieten, de drijvende kracht achter AD-
HDVrouw, omdat zij mij graag een plek wou aanbieden bij haar eerste ADHD Vrouw congres 
om in de co-creatie te stappen. Ik hoefde niet lang na te denken en ik stelde haar voor om 
Alan te benaderen en te vragen of hij als spreker naar Nederland wilde komen tijdens het 
congres.
Toevallig was Alan ook gevraagd om in dezelfde periode naar de UK te komen voor seminars 
en een congres, waardoor Alan aan ons verzoek kon voldoen, en ik helemaal in de FLOW 
kwam. Als je je voelt zoals ik me voelde, weet je precies wat ik bedoel. Alles viel nu op zijn 
plek. Natuurlijk moesten dan wel de video’s ondertiteld worden etc. etc. Alan ging op zoek 
naar een softwareprogramma, ik op zoek naar iemand die voor ons ging vertalen. En we 
hadden binnen no time een pact gesloten om ADD Crusher naar Nederland te brengen. 
Mijn opdracht was dan ook nog enkele workshops organiseren, zodat de video‚Äôs en het 
Online Coachingprogramma onder de aandacht gebracht konden worden en ADD Crusher 
meer bekendheid kon krijgen. 

Dit is allemaal gelukt. Op 7 maart 2015 stond Alan op het allereerste ADHDVrouw congres 
in de jaarbeurs in Utrecht een lezing te geven en een workshop te houden. Daaromheen 
hadden wij 3 lezingen en workshops in Amsterdam, De Bilt en Strijen. Dank ook aan Impuls/
Wordblind en ADHD café Strijen.
Omdat ik graag het Online coaching programma in het Nederlands naar Nederland wou 
brengen, heeft Alan met Beth geregeld dat ik de reader naar het Nederlands mocht vertalen. 
Deze reader, een prachtig werkboek en de ADD Crusher video’s vormen dus nu mijn basis 
voor een mooi en effectief groepscoachingprogramma om je ADHD symptomen te doorbre-
ken.
De eerste groep is gestart en ik hoor al veel positieve geluiden. Wat ik fantastisch vind, is dat 
ik weet dat door deze brain-hacks, de kracht van de groep, en mijn passie om mensen echt 
verder te helpen in hun leven, ik een mooie methode in huis heb om tieners en volwassenen 
echt te helpen om hun ADHD-gedrag  aan te pakken. 
Met wetenschap en liefde zijn vele obstakels te nemen en kan jij je leven nu hier echt in eigen 
handen gaan nemen.
Ik nodig je uit om je aan te sluiten bij het 5 weken Online coaching programma. De video’s 
van ADD Crusher zijn inclusief, en Alan geeft je je voor de video’s een 100% geld terug 
garantie. Ik durf deze garantie ook te geven. Als wij er samen 100 % voor gaan, durf ik te 
beloven dat je leven zult veranderen door dit programma. Do it & Do it NOW¶.
Neem de stap!
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Omdat ik al zei dat elk succes gedeeld en gevierd moet worden, wil ik met jou mijn succes 
vieren. Sinds deze week zijn alle 10 video’s Nederlands ondertiteld en via Vimeo en de ADD 
Crusher platform te zien.
Als jij je NU opgeeft voor 5 weken Online Live coaching, zul je kijk op je leven en hoe je din-
gen doet veranderen, en zul je een stap verderzetten om jouw potentieel te vervullen.
Mijn cadeau aan jou is een persoonlijke sessie met mij, om jouw leerproces te versnellen.

INTERVIEW DOOR BRENDA SERREE VOOR  
BEWUST AMSTERDAM
Martina Schneider is als ADHD coach en loopbaancoach aangesloten bij Bewust Amsterdam. 
Een vrolijke, inspirerende jongedame die vanuit Duitsland neerstreek in Amsterdam. Zij haal-
de een waardevolle online ADHD training vanuit Amerika naar Nederland. Meer over haar 
missie lees je in dit interview.

Wie ben je?
Goede vraag (lachend). Ik moet nu natuurlijk iets zinnigs zeggen. Ik ben een vrolijk, optimis-
tisch mens dat eigenlijk vanuit een hobby is begonnen met ondernemen. Verder ben ik sinds 
acht jaar moeder en ik denk dat ik een grote motivator en inspirator ben door mijn persoon-
lijkheid. Een stemmingmaker. Ik ben gedreven.

Wat is precies vanuit een hobby begonnen?
Mijn bedrijf om mensen te begeleiden in hun groeiproces. Twaalf jaar geleden zette ik de 
beginstappen met alternatieve geneeswijzen en specifiek op het gebied van kleurenlicht-
punctuur. In 2006 heb ik mijn bedrijf opgericht. Toen heette het nog HealingArt4U inmiddels 
omgedoopt tot UP Coaching.

Wat doe je als coach en trainer?
Ik help sensitieve, intelligente professionals die veel goede ideeën hebben maar het lastig 
vinden om keuzes te maken, moeilijk prioriteiten stellen en hun time management beter op 
orde willen.
Zo doorbreken zij ADHD gedrag, van zichzelf of van anderen. Het zijn binnenkort vooral cur-
sussen voor ouders van AD(H)D-ers en professionals die met mensen met AD(H)D werken. Er 
is een train de trainer cursus in de maak voor coaches die ook met de doelgroep werken. Zij 
worden dan ADD Crusher gecertificeerd. In het najaar start de eerste groep van ouders met 
een cursus van twee avonden waarin zij het ADD Crusher programma leren gebruiken.

Wat is lastiger voor een sensitief persoon?
Zij vinden het lastig om belangen af te wegen. Een sensitieve professional is heel empatisch 
en vindt het vaak lastig om besluiten te nemen die iemand anders wellicht kunnen kwetsen 
of achterstellen. Prioriteiten stellen vinden ze soms lastig. Ook NEE zeggen is vaak een grote 
uitdaging, omdat ze zich zo goed in anderen kunnen verplaatsen en niemand willen afwijzen.
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Hoezo is dit op jouw pad gekomen?
Zelf zie ik mij ook als sensitief intelligent mens. Mijn hele loopbaan ben ik mij altijd persoon-
lijk verder aan het ontwikkelen. Ik werk al 16 jaar op het gebied van loopbaanbegeleiding 
en persoonlijke ontwikkeling waarbij ik heb vastgesteld dat ik mensen ook vanuit mijn eigen 
ervaring verder wil hebben. Ik heb zelf veel cursussen gevolgd en als ze mij verder kunnen 
helpen, kan ik dit ook meegeven aan anderen.

Wat was voor jou zelf een belangrijk inzicht?
Voor mij als SIM (sensitieve intelligente mens) was dat om mijn vrije tijd echt in te plannen. 
Als ik van tevoren op mijn vrije dag van alles inplan, is het geen vrije dag meer. Ik moet dus 
echt hele vrije dagen inplannen zonder afspraken. Een hele dag waarin ik lekker in de zon 
mag liggen of gewoon spontaan naar een podcast van Abraham Hicks kan luisteren. Of ik 
zoek iets op van Joe Dispenza over brainplasticiteit en neuro wetenschappen, dat vind ik een 
boeiend thema.

Wat was je voor kind?
Ik was een opgewekt, slim kind dat altijd voor de harmonie in de klas zorgde. Ik was al mon-
dig, want ik was woordvoerder van de klas.

Waar groeide je op?
in München, Beieren in Duitsland. Ik woonde daar tot mijn 25ste.
En hoezo verlegde je je grenzen naar Nederland? 
Eigenlijk was dat een intuïtieve ingeving. Ik zat in een ongezonde relatie en het lukte me al 
jaren niet om mij los te wrikken. Toen dacht ik: Nú ga ik drie maanden naar het buitenland 
en lekker op een strand werken. Na drie weken in NL wist ik dat ik voorlopig niet naar huis 
hoefde. Ik voelde me zo fijn hier.

Was dat niet spannend?
Ja! Ik vond het héél erg spannend. Mijn moeder had vroeger altijd veel voor mij geregeld. 
Hier in Nederland moest alles zelf gaan doen, van scratch af aan. Dat heeft mij een boost 
gegeven in mijn zelfvertrouwen, zo van ‘Hé, ik kan het!’
Ben je in Nederland pas je loopbaancoaching begonnen?
Ja. Ik werkte eerst nog in het toerisme. Achteraf had ik graag gestudeerd. Ik wilde mensen 
helpen om alle sociale mogelijkheden te benutten om verder te komen in hun leven.

Bij wie kreeg je jouw eerste kans?
Bij CBE consultants. Ik kon daar als project assistent aan de slag. Omdat ik nog geen Neder-
lands kon schrijven, leerde ik dat gaandeweg Nederlands als assistent. Vanuit daar solliciteer-
de ik bij een landelijk opererend bedrijf in de arbeidsbemiddeling.
In oktober 2000 kon ik als consulent arbeidsbemiddeling aan de slag bij de Gemeente Am-
sterdam! In 2001-2002 ging ik drie maanden naar Australië en leerde terug in Nederland bij 
een reïntegratie- en trainingsbureau de kneepjes van het vak.
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Toen werkte ik zeven jaar als reïntegratieconsulent en arbeidsbemiddelaar en zeven jaar als 
trajectbegeleider en coach in de geestelijke gezondheidszorg.
Daarnaast zette ik dus mijn eigen bedrijf op, omdat ik voelde dat alle alternatieve hulp ervoor 
zorgde dat ik mij beter voelde. De reguliere zorg is vaak zo onpersoonlijk.

Wat vond jij een echte goede therapie of behandeling?
De kleurenlichtpunctuur: innerlijke conflicten werden opgelost vanuit die behandeling. Zonder 
dat je hoefde te praten. Wat ik ook fantastisch vond, was reconnective healing. Net als Reiki 
vond ik die zelfhelende kracht van energie fantastisch. Dat was eigenlijk het mijn begin van 
mijn spirituele pad en het ontdekken van de kracht van energie. Dat opende voor mij vele 
deuren. Ook de Aura Reading en Healing vond ik mooi. De verbinding met je hogere zelf. 
Nu probeer ik al mijn gevolgde therapieën en opleidingen in te zetten in een soort “fusion” 
voor mijn klanten. Om hen onbewust of bewust verder te helpen.

Voel je je een pionier op gebied van ADHD?
Ja, omdat ik dingen online aanbied in het programma “Doorbraak tot succes”. Ik heb de 
training van ADD crusher naar Nederland gebracht vanuit Amerika. Dat was een goede 
intuïtieve ingeving, omdat zoiets hier in Nederland nog niet bestond. Zonder dat ze naar een 
coach of therapeut hoeven komen, krijgen SIM gewoon praktische tips om hun gedragingen 
te veranderen. Ik ben zelf ook praktisch in gesteld.

Leef jij gezond? 
Gezond, maar niet overmatig. Ik sport, mediteer, eet biologisch, ik zorg ervoor dat ik gezon-
de voeding via oor en oog binnenlaat. Ik kijk eigenlijk geen tv of journaal. Ik wil niet teveel 
negatieve berichten toelaten. Zo kan ik mijn energie goed en hoog houden. Soms krijg ik 
daardoor rare gezichten, als ik informatie nodig heb kan ik dingen doelgericht opzoeken, 
maar hoef daarvoor niet de hele tv energie mee te krijgen.

Wat heb je voor hobby’s?
Ik zing graag a capella in een koor, we treden ook op. Theaterspelen vind ik ook erg leuk. 
Verder lees ik leuke boeken zoals ‘Sterrenlicht’ of de ‘Vierde dimensie’ van Hans Peter Roel. 
Of Gary Zukav’s ‘Soulstories’ of Elisabeth Gilbert’s ‘Big Magic’.

Wie inspireren jou?
Powervrouwen zoals Oprah Winfrey, maar ook Joe Dispenza, Nisandeh en Vered van Open 
Circles. Ik word geïnspireerd als ik zie dat je met passie en focus heel ver komt. Eigenlijk 
als mensen heel erg gepassioneerd zijn en daardoor ook heel succesvol, dat inspireert mij 
enorm. Net als Richard Branson van Virgin.

Wil je nog iets noemen?
Ik heb via mijn site nu nog tijdelijk een gratis weggever ‘Gratis tips voor busy minds’. Maar 
na de rebranding van mijn website binnenkort kan mijn gratis e-book ‘Make UP your mind’ 
worden gedownload, dat zijn persoonlijke tips en verhalen van een SIM.



Verder zal volgend jaar een inspiratie- en werkboek uitkomen die ik samen schrijf met twee 
oud collega’s op het gebied van loopbaan. Op 11 september is de workshop ‘’ in Amster-
dam. Dat is op dit moment mijn grote passie. Het gaat over mindset en de Law of Attraction. 
Ik vind het leuk om hierbij de uitspraak aan te halen: ‘You cannot fake vibration to the univer-
se’ - Abraham Hicks.
Je kunt je voordoen alsof je vrolijk bent, maar als je jouw vibratie (je electro magnetisch veld) 
niet goed hebt, moet je eraan werken om jouw frequentie te verhogen om dingen voor elkaar 
te krijgen. 
Ik heb genoeg voorbeelden en ervaringen van hoe het wel werkt.

Wat is jouw droom?
Een grote droom van mij is dat mensen niet meer met labels beperkt worden, maar juist ont-
dekken hoe krachtig zij zijn. Dat wil ik verder delen. Daarom werk ik nu samen met andere 
mensen om het HSP congres ‘De kracht van sensitiviteit’ te organiseren.
Ik wil mensen leren om hun sensitiviteit gewoon als kracht te kunnen gebruiken. Als je meer 
jezelf kan zijn, transparant durft te zijn, ben je gelukkiger in het leven. Je bent veel authentie-
ker en kan als echt mens door het leven gaan, zonder jezelf te verbergen. Met allerlei ideeën, 
gedachten, obstakels die het leven zo avontuurlijk maken. Ik wens dat mensen meer zichzelf 
durven zijn.

Ben jij jezelf nu?
Ik ben compleet mezelf! Tot vreugde en (lachend) soms tot irritatie van anderen.

Als je nu 1 tip zou mogen geven op werkgebied voor SIM?
Plan realistisch!
Mensen willen teveel gedaan krijgen, kijken er tegenop en krijgen vervolgens niets gedaan. 
Wees realistisch en stel doelen.

door Brenda Serrée | Branding Diva en co-creator Bewust Amsterdam
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BIJLAGE 6 TYPES OF HIGHLY GIFTED
ADHD and highly gifted can be a gift or a burden, it depends on the person who experience 
life as it is, the situation, and much more than we can imagine.
As I was a young girl and being gifted, for me it was easy to follow school, getting excellent 
grades without much effort, sometimes without any effort at all. For my mother it was a luxu-
ry that she had not to push me for being good at school. By attending my High School at a 
school lead by sisters of god (Edith Stein Gymnasium), only girls allowed, and getting struc-
ture, I experienced that I was supported a lot by the environment where I studied.  We had a 
lot of freedom too, being rebellious as girls, as the boys were missing to play that part, being 
funny and dominant, but above all excelling at my school work. I was probably lucky to have 
the freedom of not being distracted by boys.
Nowadays gifted children taking a big chance of being misdiagnosed with ADHD or other 
terms and I preach for better diagnosis and other schooling systems. 
Due to overlapping symptoms it makes it very difficult to see the details that differ in behavior 
sometimes, and even makes diagnosis complicated.
A useful way to understand the feelings, behaviors and needs of gifted students has been 
developed by Neihart and Betts (2010) in the form of six different ‘Profiles of the Gifted and 
Talented’.
4 out of the 6 types of highly gifted could be misinterpreted as ADHD or ASS e.g.
Gifted children share some distinct characteristics generally but can be quite different in many 
others. However, there is no clear cut of the types; and a combination is always possible. This 
is an objective guide should you want to understand the different types of gifted individuals 
that exist.Typically the 6 types of giftedness includes:
The successful (Type 1)
The challenging (Type 2)
The underground (Type 3)
The dropouts (Type 4)
The double labeled (Type 5) and
The autonomous learner (Type 6)
The summary of each of the profile is briefly discussed below:The Type 1’s are the most 
easily identifiable, and may account for up to about 90% of the identified gifted students in 
schools. They are the students who have learnt the system and are well adjusted to society 
with a generally high self-concept. They are obedient, display appropriate behavior, and are 
high achievers, therefore, loved by parents and teachers. However, they can also get bored 
at school and learn the system fast enough so as to use the minimum effort to get by. They 
are also dependent on the system, thus less creative and imaginative, and lack autonomy.
The Type 2 gifted are the divergently gifted, who possess high levels of creativity. They do not 
conform to the system and often have conflicts with teachers and parents. They get frustrated, 
as the school system does not recognize their abilities. They may be seen as disruptive in the 
classroom and often possess negative self-concepts, even though they are quite creative. This 
is the group of gifted students who are at risk of dropping out of schools for unhealthy activi-
ties, like getting involved in drugs or exhibiting delinquent behavior.The Type 3’s refers to gif-
ted students who deny their talents or hide their giftedness in order to feel more included with 
a non-gifted peer group. They are generally females, who are frequently insecure and anxious 



as their belonging needs rise dramatically at that stage. Their changing needs often conflicts 
with the expectations of parents and teachers. These types appear to benefit from being ac-
cepted as they are at the time.Type 4 gifted are the angry and frustrated students whose needs 
have not been recognized for many years and they feel rejected in the system. They express 
themselves by being depressed or withdrawn and responding defensively. They are identified 
very late; therefore, they are bitter and resentful due to feelings of neglect and have very low 
self-esteem. For these students, counseling is highly recommended.Students identified as Type 
5 are gifted students who are physically or emotionally handicapped in some way, or have a 
learning disability. This group does not show behaviors of giftedness that can identify them in 
schools. They show signs of stress, frustration, rejection, helplessness, or isolation. They are 
also often impatient and critical with a low self-esteem. These students are easily ignored as 
they are seen as average. School systems seem to focus more on their weaknesses, and the-
refore fail to nurture their strengths. 
Finally, the Type 6 gifted are the autonomous learners who have learnt to work effectively in 
the school system. Unlike Type 1, they do not work for the system, but rather make the system 
work for them. They are very successful, liked by parents, teachers and peers, and have a 
high self-concept with some leadership capacity within their surroundings. They accept them-
selves and are risk takers, which goes well with their independent and self-directed nature. 
They are also able to express their feelings, goals, and needs freely and appropriately.Types 1 
& 6 - generally identifiable.Types 2, 3, 4, 5 - risk of not being identified or misdiagnosed
So please let‚Äôs search for the strengths and capacities in each and everyone to empower 
the unique potential that lies within us, to make this world a better place, above all diagno-
sis.I hope you find this information useful, and please feel free to share with your friends and 
network. I appreciate your support.
You can find out more on  the internet and if I can be of any help do not hesitate to contact 
me on info@upcoaching.nl. More info on www.upcoaching.nl

http://www.upcoaching.nl 

