
Tips	  voor	  Verbindende	  Communicatie	  
met	  jezelf	  

	  

Neem	  tijd	  om	  te	  voelen	  
Sta	  af	  en	  toe	  bewust	  stil.	  Voel	  wat	  er	  te	  voelen	  is.	  Adem	  daarbij	  goed	  in	  en	  ontspan	  bij	  wat	  je	  gewaarwordt.	  Gevoelens	  willen	  
vooral	  gevoeld	  worden.	  Ze	  zijn	  zoals	  een	  parfum.	  Bij	  het	  eerste	  contact	  kunnen	  ze	  heftig	  zijn	  en	  overheersen.	  Gaandeweg	  

verdampen	  ze	  en	  maken	  ze	  plaats	  voor	  nieuwe	  gevoelens.	  
	  

Geef	  betekenis	  aan	  wat	  je	  voelt	  
Sta	  stil	  bij	  de	  betekenis	  van	  wat	  je	  voelt.	  Aangename	  gevoelens	  vertellen	  je	  dat	  er	  behoeften	  vervuld	  zijn.	  Onaangename	  gevoelens	  geven	  aan	  
dat	  je	  ergens	  naar	  verlangt.	  Glimlach	  naar	  de	  schoonheid	  achter	  je	  frustratie,	  angst	  of	  verdriet.	  Voel	  hoe	  het	  is	  om	  deze	  te	  voelen	  en	  tegelijk	  

te	  verlangen.	  

	  

Blijf	  zoeken	  naar	  een	  oplossing	  
Als	  je	  weet	  wat	  je	  behoefte	  is,	  zoek	  dan	  naar	  een	  oplossing.	  Blijf	  zoeken	  tot	  je	  vindt	  wat	  je	  nodig	  hebt.	  Doe	  dat	  met	  mildheid	  naar	  jezelf	  en	  naar	  anderen.	  

	  

Blijf	  dromen	  en	  verlangen	  
Verlang	  naar	  wat	  je	  nodig	  hebt	  om	  gezond	  en	  gelukkig	  te	  zijn.	  Het	  geeft	  je	  inspiratie	  om	  te	  zoeken	  tot	  je	  vindt	  wat	  je	  nodig	  hebt.	  Leer	  daarbij	  ook	  omgaan	  met	  

je	  verdriet	  als	  je	  niet	  hebt	  wat	  	  je	  nodig	  hebt.	  Verwijt	  jezelf	  niet	  omwille	  van	  je	  verlangen.	  Verwijt	  anderen	  niet	  omdat	  ze	  je	  nu	  niet	  kunnen	  helpen.	  

	  

Lach	  met	  je	  oordeel	  en	  draai	  het	  om	  
Heet	  je	  oordelen	  welkom.	  Bestudeer	  ze,	  verken	  ze.	  Vraag	  je	  af	  wat	  ze	  je	  willen	  vertellen.	  Vaak	  zit	  in	  het	  oordeel	  de	  kiem	  van	  je	  verlangen.	  Laat	  de	  oordelen	  los	  

als	  duidelijk	  is	  waar	  je	  naar	  verlangt.	  
	  

Verteer	  haat,	  afgunst	  en	  jaloezie	  voor	  ze	  jou	  verteren	  
Kijk	  verder	  dan	  je	  verwijten	  en	  je	  oordelen.	  Voel	  hoe	  het	  is	  om	  iets	  te	  missen.	  	  

Ontdek	  wat	  je	  echt	  nodig	  hebt	  en	  hoe	  het	  voelt	  hoe	  het	  is	  om	  ernaar	  te	  verlangen.	  
Verlang	  met	  je	  hoofd	  en	  je	  hart	  naar	  wat	  je	  gelukkig	  maakt.	  En	  ga	  ervoor,	  zonder	  reserve,	  met	  volle	  overgave.	  

	  

Waardeer	  	  
Richt	  je	  aandacht	  op	  de	  vele	  momenten	  van	  vreugde.	  Zeg	  bewust	  dank	  voor	  wat	  je	  blij	  maakt.	  Gelukkig	  zijn	  heeft	  vaak	  te	  maken	  met	  bewust	  dankbaar	  zijn.	  

	  

Kiezen	  is	  winnen	  
Als	  je	  kiest	  verlies	  je.	  Maar	  je	  wint	  ook	  door	  te	  kiezen.	  Geniet	  van	  wat	  er	  wel	  is	  door	  je	  keuze.	  	  

	  

Geniet	  van	  geven	  en	  zorgen	  
Elke	  mens	  heeft	  de	  behoefte	  om	  zorg	  te	  dragen	  voor	  anderen.	  Anderen	  gelukkig	  maken	  is	  één	  van	  de	  belangrijkste	  dingen	  waardoor	  je	  zelf	  ook	  gelukkig	  wordt.	  

Zorg	  zo	  voor	  jezelf	  dat	  je	  kunt	  geven	  met	  plezier.	  

	  

Vraag	  wat	  je	  nodig	  hebt	  
Aarzel	  niet	  om	  te	  vragen	  wat	  je	  nodig	  hebt.	  Focus	  je	  hierbij	  niet	  op	  de	  concrete	  oplossing	  maar	  op	  de	  achterliggende	  behoefte	  of	  waarde.	  Vraag	  zonder	  te	  

eisen.	  Wat	  je	  krijgt	  is	  een	  cadeau	  waar	  de	  ander	  niets	  voor	  terug	  wil.	  Het	  geven	  zelf	  is	  een	  bron	  van	  vreugde.	  
	  
	  
	  

	  


