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Vrij zijn in verbinding
Werkboek week 8
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Week 8

Op weg naar:
Vrij zijn in verbinding

Deze week leer je:

➢hoe jij omgaat met conflicten en hoe dat komt 
en
➢wat zelfvertrouwen voor je doet 
en
➢over het kind in jezelf.

Succes!
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En? Wat was jouw uitslag vorige week? Ben je soms assertief?
Of soms niet? Of nooit? Of laat je het er op aan komen en ontplof je dan? Wat de uitslag ook was, 
je bent nu hard op weg om daar verandering in te brengen. 

Een gebrek aan assertieve vaardigheden kunnen we meestal terugvoeren op drie oorzaken.

Een gebrek aan zelfvertrouwen 
Niet kunnen omgaan met conflicten
Niet goed weten hoe in bepaalde situaties te communiceren

Assertief gedrag
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We hebben het er in de vorige modules al uitgebreid over gehad. Ook in 
het eerste deel van deze module. Maar ik zeg het gewoon nog een keer.

Het beeld dat je van jezelf hebt bepaalt grotendeels hoeveel 
zelfvertrouwen je hebt. 
Ook hier geldt: negatieve selftalk maakt dat je zelfwaardering ook lager 
zal  zijn. 
Positieve selftalk roept ook meer zelfvertrouwen en zelfrespect op. 
De hoeveelheid zelfvertrouwen en zelfrespect bepaalt daarbij weer de 
ruimte die jij op je gedragsschil inneemt of in wilt nemen. 
Als je positief over jezelf denkt en je jezelf de moeite waard vindt, zul je 
eerder voor jezelf opkomen. 
Als je negatief over jezelf denkt, denk je vaker in beperkingen en 
onmogelijkheden. Ook de mate van zelfvertrouwen en zelfwaardering 
wordt bepaald door je conditionering. Door een optelsom van alle 
ervaringen die je in je leven hebt opgedaan en de betekenis die je eraan 
hebt gegeven. 

Vertrouwen in jezelf (of niet)
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‘Ik’ is een prachtig woord. Als ‘ik’ er niet was, zou er ook geen ‘ander’ zijn.

Is het je weleens opgevallen dat veel mensen het woord ‘je’, gebruiken als zij het over ‘ik’ hebben? 
Vooral als ze iets moeilijks of iets persoonlijks willen zeggen. 
Doe jij dat ook?
Wanneer iemand het woord ‘je’ gebruikt als zij het over zichzelf heeft, is dat op den duur onduidelijk 
voor de ander. Bovendien word jij door ‘je’ te zeggen ook onduidelijk voor jezelf. 
‘Je’ zeggen kan veroorzaken dat je weggaat van jezelf waardoor jij uiteindelijk niet meer echt voelt 
wat jouw emoties of gevoelens zijn. Voor jezelf opkomen, begint met het gebruik van het woord ‘ik’.

Oefening!
Let de komende week eens op of en hoe vaak je het 

woord ‘ik’ gebruikt als je het over je zelf hebt. 

’IK’ voorop. 
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Ruzie hoort bij het leven. Ruzie is niet leuk maar is onvermijdelijk binnen relaties van welke aard 
dan ook. Gelukkig maar. Ruzie betekent dat je een individu bent en eigenheid binnen de relatie 
hebt. Juist omdát je dat individu bent en een eigen mening hebt, eigen ideeën, eigen achtergrond, 
eigen cultuur enzovoort, enzovoort. Dat allemaal maakt dat de taal die jij spreekt niet altijd 
hetzelfde is als die van de ander. En daarom komt er een meningsverschil. Voelen we ons gekwetst 
omdat we de ander niet begrijpen, niet verstaan of eenvoudigweg niet willen horen. Maar ruzie 
brengt mensen ook dichter bij elkaar, lost spanning op en zorgt voor groei. 
Ruzie hoeft niet eng te zijn. 
Het vreemde is dat voor de meeste mensen ruzie juist wél eng is. Ruzie maken hebben we niet 
geleerd. We hebben geleerd toe te geven (wees jij nou maar de wijste), te ontwijken (lief spelen 
hoor, géén ruzie maken) of je zin door te drukken (als de oudste steeds te horen krijgt de wijste te 
zijn, krijgt de ander steeds zijn zin).

Doe de test uit de bijlage en vind uit hoe jij omgaat met conflicten!

Omgaan met ruzie en conflicten



In de module ‘Gezond in je Lijf’,  heb je gekeken naar wat jij vroeger geleerd hebt over eten en voeding. En 
dat dat vaak bepaalt hoe je er nu zelf naar kijkt en mee omgaat.
Zo is het ook met ruzie maken.

Om assertief met ruzie of conflicten te kunnen omgaan en hierin bij je zelf te kunnen blijven is het 
belangrijk dat jij weet wat je hierover als kind geleerd hebt. 
Met de uitslag van de assertiviteitstest test als uitgangspunt, geef je jezelf antwoord op de volgende 
vragen.

Wat heb jij vroeger geleerd over ruzie? 
Was er veel ruzie thuis? 
Of juist helemaal nooit maar waren er wel voelbare spanningen? 
Werd alles er meteen uitgeschreeuwd of juist weggelachen? 
Was er in je omgeving (school, buren, verdere familie) veel ruzie?

Hoe is dat voor je, als je je dat nu realiseert? 
En dat je het nu nog steeds zo doet als toen? 
Maar dat het niet meer hoeft? 
Want toen was je nog maar zo klein was en nu ben je al zo groot. 
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Oefening!Download de MP3 bijlage van 
deze week. Dit is een fijne 
visualisatie oefening om dit 
stukje innerlijk kind te helen. 
Luister aandachtig en geniet 
er maar van!
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Aan ZELFVERTROUWEN kun je bouwen

Als je weinig zelfvertrouwen hebt dan is daar het gevolg van dat je 
vaak niet goed weet hoe je op een bepaalde situatie reageren 
moet. Je voelt wel dat je wil reageren als je goed voor jezelf wilt 
zorgen (en dus de zorgbalans in evenwicht wilt houden) maar 
omdat je niet goed weet hóe doe je het niet. (Subassertief). 

En vaak is dat weer een nieuwe voedingsbron voor jouw gebrek 
aan zelfvertrouwen. Je wordt onrustig en onzeker en dat versterkt 
je negatieve gedachtenpatroon. Vaak weet je achteraf wel hoe je 
had willen reageren, maar soms ook niet. Herken je dit? 

Schrijf de namen op van mensen, bekenden of 
minder bekenden bij wie jij het soms of vaak
moeilijk hebt om voor jezelf op te komen. Schrijf
ook op bij wie je dat wel goed afgaat.

Oefening!
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ZELFVERTROUWEN

Maar! Niemand is áltijd in íedere situatie 
onzeker. Meestal komt je onzekerheid voort 
uit (een) ervaring(en) of conditionering vanuit je jeugd. 
En dat heeft weer vaak te maken met angst voor gevolgen. 
Je krijgt vanuit je onderbewustzijn een seintje ‘gevaar!’ als je in een situatie komt of met iemand te 
maken krijgt die lijkt op een situatie of persoon waarbij je ooit ook niet in staat was om voor jezelf 
op te komen. Dat stukje van je persoonlijkheid is eigenlijk niet opgegroeid. Niet mee-volwassen 
geworden. 
En dus reageer je eigenlijk als het kind dat je ooit was. 

Voorbeeld?
Die leraar die jou plotseling een vraag stelde waar je het 
antwoord niet op wist. Je ging hakkelen en misschien blozen. En 
je leraar wil populair doen en maakt een geintje ten koste van 
jou! Zet jou finaal voor gek. Op dat moment bevriest alles in jou 
en sla je compleet dicht. Jaren later is het dát stukje innerlijk kind 
dat reageert als je in een situatie komt die er (een beetje) op lijkt. 
Of als je te maken krijgt met iemand die dezelfde ogen heeft als 
die leraar. Of snor. Of houding.
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Oefening!
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Alles wat je in jezelf heelt
Bespaar je je kinderen
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Dit was het voor deze week.
Vergeet je niet te oefenen?


