
Diëten doe je om kilo’s kwijt te raken. Maar wist je dat er een dieet bestaat waarmee je stress

kwijtraakt? Probeer Sara’s spullendieet eens uit. Je huis wordt lichter én je creëert ruimte in je

hoofd. Je wint tijd en vindt rust. En je bespaart ook geld. Ga aan de slag met deze slimme tips.

STAAR EENS IN MIJN OGEN

Uit de nieuwe studie blijkt dat vrouwelijke ge-

nen beter uitgerust zijn om emoties te lezen,

simpelweg door in iemands ogen te staren. On-

derzoekers hebben voor de studie ruim 89.000

deelnemers van over heel de wereld aan een

cognitieve-empatische studie onderworpen.

Eén van de testen was het snel interpreteren

van wat andere personen denken of voelen, en

dat enkel door in hun ogen te kijken. Op dat on-

derdeel scoorden de dames beter dan de man-

nen.

CHROMOSOOM 3

De studie gebeurde in samenwerking met we-

tenschappers in de genetica, en die zijn erin ge-

slaagd om en varianten op vrouwenchromo-

soom 3 te identificeren; het is deze variant die

vrouwen het vermogen geeft de gedachten en

gevoelens van anderen in de ogen te kunnen le-

zen.

Het resultaat van de studie is belangrijk voor de

neurowetenschap en het verklaren van onze

gedragingen, maar moet nog verder uitgebreid

worden. Q (nt)

Niet dat wij er zelf ooit wakker van hebben

gelegen, maar wetenschappers hebben

dus echt driftig onderzocht of vrouwen al dan

niet beter gedachten kunnen lezen dan mannen.

De studie werd uitgevoerd door de universiteit

van Cambridge en bevestigt waar we eigenlijk

al langer van overtuigd waren: ja, vrouwen zijn

inderdaad uitstekende gedachtelezers. Nu moe-

ten we wel toegeven dat de resultaten aantoon-

den dat mannen er ook wat van kunnen, maar

minder goed dan vrouwen dus.

Bewezen: vrouwen kunnen
echt gedachten lezen

Vrouwen kunnen gedachten interpreteren door diep in de ogen van iemand te kijken.
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Of anders geformuleerd:

vrouwen kunnen in elk geval

beter gedachten lezen dan

mannen. En dat heeft niets

met bovennatuurlijke krach-

ten of hekserij te maken,

maar alles met de vrouwelij-

ke chromosomen.

deze week

gezond

miskopen is groot en de kans dat je altijd maar

meer zal willen kopen omdat je verdriet niet ver-

dwijnt, is groot.

8. Zin om nieuwe kleren te kopen? Shop eerst in

je kleerkast. Kijk naar wat je al lang niet meer

hebt aangetrokken en probeer nieuwe combina-

ties uit. Waarschijnlijk zal de inhoud van je kleer-

kast je verrassen en hoef je helemaal niets nieuws

meer te kopen.

9. Geef je spullen in huis een vaste plaats zodat

je ze meteen kunt terugvinden. Zo hoef je spullen

niet twee keer aan te schaffen omdat je ze niet

meer terug kunt vinden.

10. Ga alleen de deur uit met een vastgesteld

(liefst klein) budget – en overschrijd het niet.

11. Maak niet alleen een boodschappenlijstje als

je naar de supermarkt gaat, maar ook voor inko-

pen in de stad of de meubelwinkel. Koop alleen

wat er op je lijst staat. Zo vermijd je (dure) impul-

saankopen.

12. Kijk uit voor het woord ‘gratis’. Het is de

beste verkooptruc die er is. Als we het woord

‘gratis’ zien denken we niet meer na. Het doet je

meteen zwichten voor het product dat - zogezegd

- niets kost.

13. Maak gebruik van uitleendiensten, zoals de

bibliotheek of organisaties waar je gereedschap

kunt uitlenen.

14. Deel of ruil kleren en spullen met

vrienden, familie of buren, in

plaats van weer eens iets nieuws

te kopen. Doe voortaan aan

‘swapping’ of ‘swishing’ of

leen spullen, zoals gereed-

schap, van je buren.

15. Introduceer je eigen ‘Koop

Niets Dagen’ en ‘Verbruik

Minder Dagen’. Neem bijvoor-

beeld de fiets in plaats van de auto.

Geniet van wat deze dag voor jou

heeft opgebracht: rust in je

hoofd, minder stress en meer

tijd.

16. Wil niet altijd meer, wees

tevreden met wat je hebt. Q

1. Bedenk dat spullen niet alleen geld, maar ook

tijd kosten. Je moet ze opbergen, onderhouden,

herstellen. Heb je echt zoveel tijd over dat er nog

iets bij kan?

2. Beschouw het wegdoen van spullen als net zo

vanzelfsprekend als het kopen ervan. Voor elk

item dat je koopt, verwijder je er een uit je

huis. Of twee of meer.

3. Wees alert voor je ‘zwakke plekken’: boeken,

tijdschriften, verzorgingsproducten, schoenen

waar je niet aan kunt weerstaan... Ga bij jezelf na

wat jouw zwakke plek is. Probeer er minder aan

toe te geven of voorzie een maandelijks budget

waarmee je je aankopen beperkt.

4. Ga met een fris en leeg hoofd

(bij voorkeur ‘s ochtends) en

zonder tijdsdruk inkopen doen.

Je zal een pak minder

spullen kopen.

5. Wil je iets aanko-

pen, stel jezelf dan eerst

deze vragen: Heb ik dit

écht nodig? Heb ik er

(nog) plaats voor? Heb ik

al iets gelijkaardigs? Zal

ik het écht gebruiken en

hoe vaak?

6. Loop eerst een blokje

om voor je iets koopt.

7. Shoppen om jezelf te

troosten is geen goed idee.

Het kost geld, de kans op

Sara Van Wesenbeeck is life &
business coach, professional

organizer, mediator en auteur van
‘Het handboek voor de 

spitsuurvrouw’, ‘Het slimme
budgetboek’, ‘Het slimme 

organizing boek’ en ‘Rust in je
huis en je hoofd’. Met haar 

bedrijf Barking Dogs coacht ze je
naar een gezond, gelukkig en 

succesvol leven.

www.barkingdogs.be

16 SLIMME TIPS

MINDER IS MEER

Houd dit voor ogen tijdens de koop-

jesperiode: een echt koopje is enkel

iets wat je écht nodig hebt én dat je

tijdens de koopjesperiode veel goed-

koper hebt kunnen aanschaffen.

Extra tip: zo herken 
je een écht koopje

Sara Van Wesenbeeck

Zet jezelf op… spullendieet
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