-DE 5 GEHEIMENOntdek hoe ook jij betere relatie kunt opbouwen en onderhouden!

Uri Vergouw
NO RESISTANCE

Inleiding
We hebben ze nodig maar ze maken ons ook kapot…
Relaties kunnen gek zijn. We moeten vriendschappelijke relaties, zakelijke relaties en ook
liefdesrelaties kunnen opbouwen en er zijn talloze tips, tricks, eigenschappen en gewoontes
die je kunnen helpen om betere relaties op te bouwen en te onderhouden. In dit document
onthul ik een van de 5 beste tips en tricks die ik en succesvolle mensen die ik ken
gebruiken.
Ben ik een expert…
Nee, dat ben ik zeker niet. Ik ben een jonge ondernemer die graag een steentje wil bijdragen
aan mensen die opzoek zijn naar een beter leven. Een leven waarvan zij de leider willen
zijn. Een leven waarbij ze de mensen om hen heen gelukkiger willen maken. Een leven
waarop zij met trots naar terug kunnen kijken wanneer ze ouder zijn.
Mijn naam is Uri Vergouw ik garandeer je dat als je de onderstaande tips gaat
implementeren, ook jij binnen 3 maanden positief verschil zal ervaren.
Geniet ervan!
Uri Vergouw
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1. De eerste en makkelijkste tip
Niet alleen luisteren…
Maar ook begrijpen. Geef de ander het gevoel dat je 100% naar hem of haar luistert en dat
er niemand anders is op aarde waar je liever naar luistert en wilt kunnen begrijpen.
Waarom is dit het makkelijkst?
Bij de volgende tricks hoef je niet eens je mond open te trekken want het enige wat je hoeft
te doen is actief te luisteren door:
1. Je telefoon niet op tafel te leggen wanneer je uit eten gaat.
Doe je dit toch, terwijl de ander dat niet doet, dan geef je de hem of haar onbewust het
gevoel dat hij of zij niet de belangrijkste persoon in de kamer is. Zolang dat gevoel leeft zal
je nooit in een volledige vertrouwensband komen met de ander (rapport) waardoor de ander
dus geen belangrijke informatie zal gaan delen. Wanneer belangrijke informatie wordt
gedeeld bouwen mensen steeds sterkere banden op.
Voor meer uitleg over rapport kun je door op de onderstaande link te klikken een filmpje van
Anthony Robbins, bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=IH7fOMHua38
VOOR IEDEREEEN DIE NIET WEET WAT “RAPPORT” IS RAAD IK AAN OM DIT FILMPJE
TE BEKIJKEN
2. Knikken en “ja” zeggen
Weet je nog toen je als kind aandacht van je moeder, vader, oom, tante of een andere
familie lid wilde, maar zij eigenlijk geen tijd of zin hadden? Uit liefde deden zij soms alsof of
ze luisterde zodat je als kind niet met een droevig of somber gezicht rondliep. Het grappige
is…
Dat je als kind dondersgoed wist wanneer iemand wel en niet luisterde door middel van haar
of zijn lichaamstaal. Wanneer je in gesprek gaat met iemand moet je jezelf net als een auto
zien die rijdt naar een bepaalde bestemming. Door middel van je omgeving kun je
anticiperen, inschatten en berekenen of de manier waarop je rijdt en richting correct is. Met
andere woorden, door middel van de lichaamstaal van de ander kan je zien of het gene wat
jij zegt de ander interesseert en/of je het gesprek de juiste richting geeft.
Nu andersom…
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Als kind zag ik al snel dat als mensen “ja” zeggen als ik sprak of “ja knikte”, zij 9 van de 10
keer daadwerkelijk aan het luisteren waren naar wat ik te zeggen had. Wanneer er geen
reactie was of als de ander schuin tegenover mij stond en bijvoorbeeld om de paar
seconden om zich heen kijkt, of met zijn handen en benen te veel beweegt, dan wist ik
automatisch dat er niet geluisterd werd om te begrijpen maar om aan te horen.
Dus…
De volgende keer als iemand praat wil ik dat je de kaart of gids bent waardoor de andere
veilig met zijn auto naar zijn bestemming kan reizen. Door:
• Ja te knikken als iemand praat
• Je wenkbrauwen optrekken als de ander iets spannends verbazingwekkends zegt
• Ja te zeggen als je diegene volgt en begrijpt.
• Je lichaamstaal af te stemmen op de ander door middel van rapport
3. Herhaal de zinnen
Door de laatste zinnen van de ander te herhalen of als je er al wat beter in bent, een aantal
woorden samen te voegen van het gene wat de ander tegen jou zegt, voelt de andere dat je
beter aan het luisteren bent. Zie bijv. de zin hieronder
Natascha zegt op zaterdag middag:
“Ik snap het niet, mijn broer vertelde dat hij dit
weekend niet thuis zou zijn omdat hij bij zijn
vriendin zou blijven logeren. Nu zie ik hem
vanmiddag vervolgens op de bank mijn Brownie
eten, die ik had gemaakt voor Bram (mijn vriend)
om dit weekend samen te eten
Jolanda antwoord:
Fout:
“Wauw echt vervelend voor je, mijn broer doet dat ook vaak, sterker nog, vorig weekend bla,
bla, bla”.
Correct voorbeeld nr. 1: “Ow, echt gek dat hij vanmiddag niet even vroeg of de Brownie van
iemand ander was. Ga je nu een nieuwe maken voor Bram”?
Correct voorbeeld nr. 2: “wauw, wat vervelend dat hij op de bank jouw Brownie zit te eten
terwijl je die voor Bram had gemaakt”. Wat ga je nu doen?
4. Lichaamstaal is 93% van je communicatie
Ik kan wel een heel boek schrijven over dit hoofdstuk, sterker nog, er is al een boek over
geschreven door Joe Navarro (een ex FBI-agent die dagelijks kijkt naar lichaamstaal). Maar
ik zal het kort houden en specifiek houden over lichaamstaal dat gaat om het onderhouden
van relaties. Wie meer wil weten kan door middel van de onderstaande link het boek van
Joe kopen: https://www.bol.com/nl/c/boeken-joe-navarro/2321499/N/8299/
Zie het zo, ons Neocortex (ons slimme brein) zorg ervoor dat we wiskundige formules
kunnen oplossen, dat we kunnen praten en zelfs bedriegen. Ons limbisch brein (Het oer
brei/impulsieve brein) is het gedeelte van wat in actie komt na bijvoorbeeld een ongeluk;
Wanneer mensen beginnen te trillen, desoriëntatie, nervositeit, en het gevoel van ongemak.
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Het is het gedeelte wat zich gedraagt zonder gecontroleerd te worden en behoort tot het
fysieke gedeelte van ons lichaam, met andere woorden lichaamstaal.
Dit betekent dus dat als je eerlijk wilt weten wat mensen denken en voelen…
Je moet gaan kijken naar lichaamstaal. Dus voordat ik je daar tips over ga geven zijn er een
aantal spelregels die ik met je wil delen. Zie hieronder de 8 spelregels voor lichaamstaal:
1. Obersveer je omgeving goed
2. Observeer binnen een context (de situatie waar hij of zij inzit)
3. Leer en wees geïnteresseerd in universeel non-verbaal gedrag. Leer het te
erkennen.
4. Leer individueel non verbaal gedrag te ontcijferen (als iemand ADHA heeft en druk
doet, hoeft het niet per se te betekenen dat hij nerveus is, hij is van nature zo).
5. Probeer het lichamelijke basisgedrag van de ander vast te stellen.
6. Zoek altijd naar meerdere “tells” (non verbale communicatiesignalen)
7. Let op verandering in iemands gedrag van het ene moment naar het ander moment
8. Leer foute of misleidende non-verbale signalen te herkennen
GERUSTSTELLING GEDRAG
Het aanraken van de het gezicht, hoofd, nek, schouders bij vrouwen, armen bij vrouwen of
dijen is geruststellingsgedrag. Wanneer mensen zich ongemakkelijk voelen wil het limbische
brein ons rustig maken door middel van het aanraken van bijv. ons hoofd. Dit gaat allemaal
automatisch en het mooie is, hier zit heel veel non verbale communicatie (Tells) achter die je
kunt gebruiken. Dus wanneer we…
1. Masseren/aaien over de nek:
Twijfel, onzekerheid en ongemak
2. Hals kuiltje:
Bedekken van het hals kuiltje onder je keel = ongemak of onzekerheid
Het bedekken van het hals kuiltje helpt tegen onzekerheid, emotionele ongemak, angst of
zorgen. Spelen met een ketting dient hetzelfde. Bij mannen kan het wel eens de stropdas
zijn omdat het voor het kuiltje zit ;)
3. Geluid maken (zoals fluiten):
Ongemak
4. Langs de dijen strelen:
Wanneer mensen gestrest of nerveus zijn wrijven ze met hun handen over hun benen om
zichzelf gerust te stellen. Hoewel je het vaak niet ziet omdat het onder de tafel gebeurt, is
het een zeer goede indicator van nervositeit en ongemak. Wanneer jij en je partner/date een
etentje hebben en hij of zij langs zijn benen meerdere malen streelt, dan weet je dat er iets
mis is of dat diegene weg wilt.
5. Gapen:
Gapen is niet alleen een vorm van “diep ademhalen” maar zet bij stress, wanneer de mond
droog wordt, druk op de speekselklieren waardoor je dus gaapt wanneer je onder druk wordt
gezet. Sluit niet uit dat iemand natuurlijk ook moe kan zijn.
6. Wrijven van de wangen:
Stelt je gerust bij nervositeit, irritatie of bezorgdheid
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7. Enkels over elkaar:
Enkels over elkaar wanneer mensen zitten en de voeten onder stoel verstoppen.
Plotseling de enkels over elkaar slaan kan op ongemak of onzekerheid wijzen. Wanneer
mensen zich op hun gemak voelen, staan hun voeten meestal naast elkaar.

2. De “Ik ook” factor.
Heb jij ook zo’n moeder of oma…
Die tijdens een gesprek met een andere moeder altijd wacht op het
moment dat de ander praat over haar zoon of dochter, zodat zij zelf
kan gaan praten over hoe goed jij bent als zoon of dochter en wat jij
allemaal wel niet kan. Ik noem dit de “ik ook factor”.
En begrijp mij niet verkeerd. Het is niet erg, het toont alleen aan dat
zij trots zijn op jou zijn. Het kan alleen vervelend zijn als het te vaak
gebeurd. Eerlijk gezegd…
Mijn ervaring is dat wanneer je te veel over de ander wilt praten en met andere woorden dus
niks zegt over jezelf, kan het als afstandelijk en zakelijk kan overkomen. Alsof je een “wanna
be” psycholoog wilt zijn. Het is beter om te balanceren.
Wees benieuwd naar wat je partner of vriend jou te vertellen heeft doormiddel van meer
vragen en daadwerkelijk geïnteresseerd te zijn in de ander. Wanneer de ander je vraagt wat
jij doet of vraagt om jou persoonlijke ervaring of mening moet je natuurlijk wel praten over
jezelf. Haal 80% van je “ik ook” gedachte uit je systeem
3. Een van de magische zinnen
Als er één cultuur is die houdt van praten, discussiëren en ruzie maken, zijn het wel de
Noord en Zuid-Amerikanen. De vaker je gaat debatteren of discussiëren kom je er achter
wat de twee kernpunten zijn van de discussie en dat is, dat je geluisterd wordt en (het
gevoel hebt) dat je gelijk hebt.
Mijn magische zin in een gesprek is:
•

Ik hoor wat je zegt…laat me je anders dit vragen, (als ik …)

•

Ik snap wat je bedoeld…laat me je anders dit vragen, (als ik …)

Mensen willen namelijk geen “maar” horen want dan klinkt het alsof je ze tegenspreekt
waardoor het wel is kan botsen. Daar niet van, je moet niet als een mietje elke keer je
mening onderdrukken omdat je de ander zijn vertrouwen wilt winnen. Wat ik zeg is…
Dat als je iemand vertrouwen wilt winnen en een lange termijn relatie op wilt bouwen, is het
nodig is dat de andere zich prettig en zelfverzekerd voelt. dus als je mening een keer
verschilt om iets onzinnigs is het verstandig om de ander uit te luisteren en het gevoel te
geven dat ze gehoord worden.
Nu punt twee, het gevoel hebben dat je gelijk hebt. Dit gaat heel gek klinken, maar één van
de dingen die ik iedereen zie gebruiken die goed is in relaties, is het gebruiken van humor in
beknelde situaties. Ik zal je eerlijk zeggen, ik was echt niet het type waar je snel om zou
kunnen lachen of het type die van iets serieus is grappigs zou kunnen maken.
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Één van mijn moeilijkste taken de afgelopen jaren was om in relaties ook humor te
gebruiken wanneer ik en die persoon in een beknellende situaties zaten. Dan heb ik het over
mijn financiële situatie (bijv. sales aan de telefoon of met een klant die ik coach/ een
personal training geef), mijn liefdesrelaties (bijv. wanneer ik in de auto zat en ik ruzie had
over de manier van rijden) en sociaal (wanneer mijn vrienden onterecht iets deden, zoals te
laat kwamen of een afspraak vergeten).
Voorbeeld:
Je zit in de auto met je vriend/vriendin. Jullie zijn beide onderweg
naar een feestje alleen de man van de relatie vergeet wat thuis. De
vrouw wordt in de auto boos, omdat jullie te laat gaan komen als
jullie teruggaan om het vergeten ding op te halen. Vervolgens
wordt de man boos omdat het sowieso door zijn vriendin komt dat hun
te laat komen, hij verteld haar dat het haar schuld is omdat ze te lang
bezig was met haar make-up.
Wat zou ik nu doen?????
Er zijn talloze mogelijkheden, maar ik zal er een uit pakken die ik zelf heb ervaart
Mijn vriendin:
Uri… we gaan te laat komen, kon je niet even focussen i.p.v. op je Instagram zitten en gitaar
spelen vlak voordat we weggaan! (Boos gezegd).
Ik:
Ik begrijp wat je zegt schat/ik snap wat je bedoelt/ - ik was aan het wachten op een mooi
pakketje dat vanavond aan zou komen.
Mijn vriendin:
Hu… wat bedoel je nou?
Ik:
Jij schat… heb ik al gezegd dat je on fleek bent? Weet je wat, we kunnen de tijd niet
terugdraaien, laten we gewoon zo snel mogelijk op het feestje komen en tja… ze zeggen dat
de hoofdperformer van het feest altijd als laatst komt.
Mijn vriendin:
Ja oke oke, is goed, doe nou maar snel.
(Van binnen vindt ze het super leuk, maar ze gaat het nog niet toe geven, omdat ze in de
stres zit, het belangrijke is dat jij hebt gewonnen, dus zet je trots opzij)
Ik:
“Laten we van de week samen even iets gaan doen”, zei ik terwijl ik uitstapte
(Toen ik terug de auto in kwam was haar gezicht veranderd en vroeg ze wat had je in
gedachte te gaan doen). Ik antwoorde vervolgens dat we dat wel bespreken na dat iedereen
verbaast staat van je outfit op het feestje.
Misschien is dit voor sommige heel raar om te lezen, alsof het te cliché is. Maar het feit is,
ook al lijkt het zo, het werkt wel. Zorg ervoor dat je iets vaker humor gaat gebruiken in
stressvolle situaties en zet je trots opzij, dat gaat je zo veel tijd, stress en gedoe schelen.
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4. Wees out of the box
Maak wekelijkse of maandelijkse rituelen die bij jullie passen in een relatie of vriendschap.
Wat bedoel ik met rituelen?
Relatie
- Elke maand 1 bos bloemen voor je vriendin
- Elke maand 1 keer buiten samen trainen
- Elke maand 1 keer een goed doel helpen
- Elke maand een nieuwe drank uitdaging doen? (Maak je beste drankje ooit)
Vriendschap
- Elke maand samen trainen of ergens uit gaan
- Elke maand drankje doen met of zonder een vriendengroep
- Speel een Tag of Ibbie spel. “Wat is dat”?
Mijn vrienden en ik spelen altijd een tik spelletje. Wie getikt wordt heeft een spreuk op
zichzelf die ongeluk brengt (traditie). Soms doe ik er een uur langer over om thuis te komen
door dit spelletje. Maar het zorgt voor enorm veel plezier en gezelligheid. Ookal klint het
kinderachtig.
Het punt is wees creatief en denk out of the BOX, ga niet dingen doen die andere ook al
doen. Jouw relatie is net een product of een dienst. De unieker het product, de meer
aandacht het product heeft gehad de meer het gewild wordt door de klant, welke in dit geval
jullie zelf zijn. Maak je relatie zo uniek en speciaal mogelijk, want wie weet is het op een dag
over heb je nooit kunnen zien hoe leuk het had kunnen zijn.
5. Vertrouwen
Tot nu toe ken ik niemand die ervan houdt om een vriend of vriendin te hebben die
vreemdgaat of die constant liegt. Niemand houdt ervan dat met je gespeeld wordt. Soms
willen wij dat zo graag vermijden dat onze trots een hoog level gaat krijgen en onze
aannames door het dak heen gaan in een relatie, waardoor we de relatie voor onnodige
redenen verbreken.
Ik zie het zo…
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Niemand heeft het recht om met je te spelen of om je te bedriegen, maar niemand heeft ook
het recht om jouw mentale staat te verpesten. Jouw mentale staat (jouw gevoel) is van jou,
niemand heeft het recht om dat aan te passen behalve jij. Als ik iets voor iemand doe, doe ik
het met volledige vertrouwen en liefde, anders doe ik het niet. Wees niet bang om energie in
mensen te steken en te vertrouwen. Dat betekent natuurlijk niet dat je naïever moet zijn.
Mijn vader zij altijd, “de waarheid komt vroeg
of laat boven tafel”
Tot de dag zie ik dat gebeuren, waardoor ik
er heel sterk in geloof dat als ik iets moet
doen waarmee ik moeite mee heb. Het
grappige is dat de meeste vrouwen en
mannen in relaties uit jaloezie gaan
handelen, maar vaak gaat dat gepaard met
stres en ongecontroleerd en doordacht
gedrag.
HET SLECHTE WAT JE KUNT DOEN…

Is beslissingen nemen wanneer je verdrietig of gestrest voelt. Kom tot rust en denk
strategisch en logisch na over wat er gebeurt. En denk altijd terug aan dat niemand jouw
mentale staat onder controle mag hebben.
Met de tijd leerde ik dat het angstloos en rustig reageren in twijfel situaties mij veel verder
heeft gebracht dan snel willen reageren uit woede, jaloezie of stress.

Er zijn nog tientallen andere tips en tricks die ik in de jaren heb kunnen leren en uitvoeren…
Maar voor nu heb je er in ieder geval 5. Weel je meer weten of…
-

Ben ook jij toe aan een upgrade in jouw leven?
Weet je nog niet precies wat je wilt doen met je leven of hoe je het moet bereiken?
Wil je ontdekken wast de beste tips zijn voor ondernemers in 2020
Wil je uit jezelf halen zowel fysiek als mentaal?

Stuur dan een email naar…
info@noresistance.nl of ga naar www.noresisrtance.nl
Om een afspraak te maken voor een intakegesprek.
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