
Oefening:

 

MINDFUL COMMUNICEREN Pagina   van  1 4
versie 01

DOEL 

Om allerlei redenen kan het zijn dat jij, als het vooral om jouw emoties gaat, niet altijd even 
makkelijk uit jouw woorden komt. Laat staan dat jij ook nog eens vertelt wat jij werkelijk 
voelt. 

En, toch zou jij dat oh zo vaak wel willen kunnen c.q. hebben gedaan.

Door middel van inzichten kan jij achterhalen hoe het komt dat jij niet altijd uit jouw 
woorden komt. Echter jij wilt ze ook nog kunnen uiten. 

Mindful communiceren leert jou hoe jij jou kwetsbaar kunt opstellen om zo gehoord te 
worden. Uiteraard is het hier belangrijk jouw eigen emoties te (h)erkennen. 

Zie hiervoor de Oefening Emoties (h)Erkennen en de Oefening Luisteren naar jouw 
Emoties.

INSTRUCTIE 

UITLEG 

Deze oefening kan overal toegepast worden.

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

Jouzelf kwetsbaar opstellen, vraagt om vertrouwen. Bouw jouw oefening rustig op. 
Steeds in kleine stappen.

Hoe meer jij oefent, hoe meer jij vertrouwen en verbinding opbouwt,

Door vooral op jouw ademhaling te letten, blijf jij dicht bij jouw gevoel. Hierdoor blijf 
jij in het Heden.
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In het begin kan jij jouw kwetsbaarheid duidelijk maken door jouw ‘onzekerheid’ voor 
het willen uiten van jouw emoties / gevoelens te omschrijven door bijvoorbeeld; “Dit 
is een beetje moeilijk voor mij, ik ben niet echt gewend om op deze manier te praten”. 
Zoek hierbij een korte zin die het beste bij jou past.

Als jij denkt dat het gesprek jou van slag kan brengen, probeer dan de belangrijkste 
punten van te voren vast te stellen en/of deze op te schrijven.

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.

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.

Richt jou zoveel mogelijk op Feiten en minder op Meningen.

En richt het gesprek vooral op de Toekomst. Een goede zin daarin is “ Van nu af aan 
zal…..“.

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

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

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.
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Merk jij dat jouw aandacht van het Heden weggaat en/of jouw angstgevoel 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. 
Let hierbij op jouw hartslag, ademhaling, gespannenheid, keel, buik en bekkenbodem.

Merk gewoon op hoe jouw woorden overkomen.

Blijf oogcontact houden. 

Spui niet jouw hart, echter blijf respectvol naar jouzelf en de ander.

Als het jou niet duidelijk is of jouw woorden werkelijk overkomen, vraag dan of het 
voor de ander duidelijk is.

Blijf in het Heden.

STAP 2 

Mindful Communiceren gaat volgens bovenstaande instructie en daarbij lettend op 
Stap 1 en de indeling van het gesprek door middel van; 

• Persoonlijke boodschap

• Jouw emotie

• Waarom / Omdat

• Jouw verlangen.

Jij spreekt alle onderdelen achter elkaar uit.

Open met een Persoonlijke boodschap hoe belangrijk deze persoon voor jou is c.q. 
wat deze persoon en/of jullie onderlinge relatie voor jou betekent; “ Vader mijn relatie 
met jou is voor mij heel belangrijk. Het is niet mijn bedoeling jou te kwetsen”.
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Vertel hierna Jouw emotie waarbij jij altijd met IK begint en Jouw emotie in hooguit 
twee a drie woorden wordt aangegeven; “Ik ben verdrietig, (boos, bang, verliefd…)”.

Begin nooit met JIJ of door JOU. Het gaat namelijk over Jouw emotie. Daarom altijd 
met IK beginnen.

Na Jouw emotie geef jij direct aan Waarom Jouw emotie ontstaan is. Dat wordt ook 
wel de Trigger / Signaal / Symbool genoemd. Wat Jouw emotie veroorzaakt heeft. 

Dus jij begint met; omdat jij, om wat jij, alleen jij… Met andere woorden op dat 
moment geef jij aan waarom de ander Jouw emotie heeft opgeroepen. Bijvoorbeeld; 
“omdat jij nooit echt naar mij luistert”.

Na het uitspreken van jouw Waarom, geef jij Jouw verlangen aan. Dat wat jij graag 
zou willen van de persoon die jij Jouw emotie duidelijk wilt maken. Begin hier weer 
duidelijk met IK; “Ik zou graag willen dat jij werkelijk tijd maakt om te horen wat ik jou te 
zeggen heb en mij daarbij laat uitspreken”.

Blijf het oogcontact houden en let op jouw ademhaling, waardoor jij in het Heden 
blijft.

Ook wanneer het gesprek zich blijft voorzetten, blijf jij rustig en met aandacht 
communiceren.

Blijf constant controleren of wat gezegd wordt ook klopt bij Jouw emotie of zelfs 
gevoel. Elke keer als jij het over Jouw emotie hebt, begin dan met Ik of MIJN emotie.

UITVOER 

Het werkt, vooral in het begin, in jouw voordeel als jij het gesprek voert op een locatie / plek 
wat voor jou vertrouwt en/of fijn voelt.
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