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Van inzicht naar actie:
Verbinding



Verbinding met jezelf

Opdracht Verbinding maken met jezelf en een ander.

Zoals we hebben gezien is de verbinding met jezelf het vertrekpunt van alle andere verbindingen. Daarom
zoomen we daar in deze opdracht eerst verder op in. 

In verbinding speelt compassie een belangrijke rol. Het is belangrijk om te beseffen dat we allemaal onze angsten,
onzekerheden en pijn hebben. Het kan lijken alsof anderen het beter voor elkaar hebben dan jij, alsof zij niet
kampen met het gedoe dat zich bij jou binnen afspeelt. Daardoor ontstaan een vertekend beeld. Anderen zien op
hun beurt weer alleen jouw buitenkant en zien jouw innerlijke processen niet. Je kunt anderen dus minder goed
zien, wanneer je niet weet wat er zich bij hen van binnen afspeelt. 

Wanneer we allemaal deze processen van onzekerheden en pijn doormaken, is het eigenlijk heel raar dat we
allemaal zo streng voor onszelf zijn. Het probleem is dus niet dat we dit hebben, maar hoe we ermee omgaan. Hier
komt compassie weer om de hoek kijken, ik moedig je aan om jezelf er iedere keer weer aan te herinneren om
zacht en liefdevol met jezelf om te gaan. 

1.
We gaan door middel van een aantal vragen onderzoeken hoe jij de relatie met jezelf ervaart. 

1. Hoe zou je de relatie met jezelf beschrijven?
2. Wat heb je geleerd over hoe je met jezelf om moet gaan?
3. Wat vind je daarvan? 
4. Wat zou je anders kunnen gaan doen? Hoe zou je de relatie met jezelf nieuw leven in kunnen blazen?

Ieder mens heeft zijn eigen perspectief van waaruit hij het leven en de wereld beleeft. Dat perspectief is de context
waarbinnen dingen gebeuren. Die context bestaat uit de situatie, het standpunt en ook de geschiedenis van een
persoon. Die kan verschillen als dag en nacht! Dat heeft veel invloed op hoe we zijn in het contact met de ander.



2. Verbinding met de ander
In dit onderdeel zoomen we in op hoe je meer verbinding met de ander kunt maken. 

1. Beschrijf jouw huidige situatie; leeftijd, relatie, kinderen, werk, sociaal leven, lichamelijke gesteldheid.

2. Ken je iemand in je omgeving met wie je de relatie zou willen verbeteren, waarmee je meer verbinding wilt?
Wat is de situatie van deze persoon op dit moment? leeftijd, relatie, kinderen, werk, sociaal leven, lichamelijke
gesteldheid?

3. Beschrijf het standpunt van waaruit jij op dit moment naar de wereld kijkt? Wat is jouw belevingswereld,
bijvoorbeeld als partner, ouder of werknemer?

4. Wat is het standpunt van de ander? Hoe denk je dat zijn belevingswereld eruit ziet, vanuit dat specifieke
standpunt?

5. Kun je iets zeggen over jouw (leer) geschiedenis? Zijn er waarheden waar je sterk aan hecht, zoals dat je eerlijk
moet zijn, of op tijd moet komen? 

6. Kun je iets zeggen over de leergeschiedenis van de ander? Zijn er waarheden waar hij/zij sterk aan hecht? 

7. Wat valt je op als je dit zo op een rijtje zet? Wat zijn je gedachten en gevoelens erbij? 

8. Wat ga je doen als je deze persoon de volgende keer tegenkomt? Wat zou je graag willen dat er tussen jullie
gebeurt? Ben je bereid om daar zelf initiatief in te nemen?

*Opdracht uit: ‘De vonk van verbinding’ Gijs Jansen 


