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DOEL 

Hoe slaap jij als jij ruzie hebt gehad met jouw partner? Waarschijnlijk niet zo goed.

Het geheim in een betere nachtrust zit hem in het constructief ruzie maken, zeg maar 
oplossingsgericht met elkaar praten in plaats van verbale of fysieke agressie te gebruiken.

Constructief ruzie maken leert jou hoe jij jou kan uitten zodat het gesprek / ruzie als veiliger 
en zekerder wordt ervaren. Hierdoor kom jij tot een oplossing.

Zie hiervoor ook de Oefening Mindful Communiceren, de Oefening Emoties (h)Erkennen en 
de Oefening Luisteren naar jouw Emoties.

INSTRUCTIE 

UITLEG 

Deze oefening kan overal toegepast worden als jij meer ervaren bent in deze 
communicatie techniek.

Boosheid heeft te maken met Angst. Angst heeft weer te maken met een oude Pijn.

Belangrijk is te onderscheiden of het om een gedachte of een emotie gaat. Zie 
oefening Emoties (h)Erkennen.

In de Oefening Mindful Communiceren wordt het positief Communiceren 
behandeld.

Door vooral op jouw ademhaling te letten, blijf jij dicht bij jouw gevoel. Hierdoor blijf 
jij in het Heden.

Elke keer als jij merkt dat jij in gedachten gaat c.q. afdwaalt, let dan weer op jouw 
ademhaling waardoor jij terugkomt in het Heden.
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Probeer rustig en langzaam te spreken. Dit komt veel beter over dan alles eruit te 
laten schieten.

Wees kritisch met het gebruik van jouw woorden. Volgens het Tolteken principe komt 
elk woord dat jij gebruikt uiteindelijk bij jou terug.

Probeer oogcontact te hebben en te houden. Check hierbij wat de ogen van de 
ander jou ‘vertellen’.

Als de ander antwoordt, luister dan werkelijk om te horen. Niet om te antwoorden.

Stel jouzelf een doel. Wat wil jij werkelijk vanuit jouw diepere emoties / gevoelens en 
behoeften bereiken. En let erop dat jij bij dit doel blijft.

Een quote die heel goed bij dit soort gesprekken hoort, is; “Als beiden willen winnen, 
heb jij alleen maar verliezers. Als er één besluit te verliezen, winnen beiden”.

STAP 1 

Gedurende het gesprek is het belangrijk aan bovenstaande instructies te denken en 
onderstaande tips in de gaten te houden.

Zorg ervoor dat jij werkelijk in het Heden bent, door jouw voeten op de vloer te 
hebben en eventueel een stoelleuning in jouw rug.

Merk jij dat jouw aandacht van het Heden weggaat en/of jouw angst of boosheid 
gevoel naar boven komt, breng jouzelf dan weer in het Heden.

Controleer steeds bij jouzelf of de keuze van jouw woorden aansluit bij wat jij voelt.
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STAP 2 

Praat over concreet gedrag in ik boodschappen; “Ik stoorde mij aan jouw gedrag 
toen…”.

En blijf op jouw eigen ervaring terugkomen. Het gaat namelijk over jouw emotie.

Blijf kalm. Want aan het einde van de dag herinneren jij en de ander alleen nog hoe 
jullie gesproken hebben en minder waarover.

Laat de ander uitpraten.

Hoe moeilijk dit soms ook is, alleen wacht tot de ander is uitgesproken.

Herhaal kort wat de ander jou heeft gezegd.

Als de ander constant terug blijft komen op een bepaald onderwerp kan jij ook deze 
woorden herhalen door te zeggen; “Begrijp ik goed + wat is gezegd” of “Hoe komt het 
dat + wat is gezegd”. Hierdoor zal de ander meer bewust worden c.q. naar zijn / haar 
woorden gaan.

Begin dan pas aan jouw punt met daarbij jouw eigen ervaring / emotie.

Blijf jouzelf inleven in het uitgangspunt van de ander.

Ga niet verwijten, kleineren of andere emoties bij de ander neerleggen.

Jij blijft constant bij jouw emotie. Dus bij…; “ik voel / ik ben / ik doe”.

Vertaal het dus steeds naar jouzelf want het is jouw emotie. Niet die van de ander.

Blijf kalm. Hoe moeilijk dit soms ook is, echter boos worden etc. is ook jouw emotie 
en zegt iets over jouw eigen blokkade / gijzeling / weerstand.

Bouw het gesprek op. Ga niet steeds terug naar het begin van het gesprek om jouw 
gelijk te halen.

Hoor wat de ander inbrengt.
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Als jijzelf en/of de ander met een zogenaamd verlanglijstje komt, probeer het dan 
overzichtelijk te houden. Met andere woorden probeer aan één punt tegelijk te 
werken in plaats van alles door elkaar (spaghetti) te behandelen.

Merk jij dat het gesprek vastloopt en/of dat het jou of jouw gesprekspartner steeds 
naar te zware emoties neemt, vraag dan een Time Out; “Ik wil even een Time Out van 
xx minuten OMDAT ……”. Deze Time Out zorgt ervoor dat jij even aan de zijlijn gaat 
staan en naar jouw eigen gesprek, gedachten en emoties kan kijken. Is het onderwerp 
te heftig dan zou jij zelfs een Time Out van een halve dag of dag kunnen vragen. 
Echter kom als jou blieft terug op dit gesprek. Stel het niet uit en/of af.

Laat het gesprek niet te lang duren. Stel bijvoorbeeld een eindtijd af. Zoek naar een 
compromis en wees bereid consessies te doen. Ook al voelt dat eventueel als 
verliezen.

Richt jou op een oplossing.

UITVOER 

Het werkt, vooral in het begin, in beiden voordeel als jij het gesprek voert op een locatie / 
plek die buiten de deur is. Jij voorkomt dan vooral schreeuwen en wegloop gedrag.

Is het niet mogelijk het gesprek buiten de deur te voeren, denk dan constant dat de buren 
erbij zitten en/of dat jullie buiten zijn. 
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