Mindful Communiceren
MEER VRIJHEID IN CONTACT MET ANDEREN

WAAROM EEN TRAINING ‘MINDFUL COMMUNICEREN’?
Om op een open en respectvolle manier te communiceren is het
belangrijk dat we ons bewust zijn van onszelf. En dat we
daarnaast oog hebben voor de ander en voor het contact tussen onszelf en de ander. We
denken daar meestal niet zo over na. We praten en reageren vaak op de automatische
piloot. Dat heeft onbewust meer impact op onszelf en onze gesprekspartner dan we in de
gaten hebben. Het gesprek kan soms zelfs ontsporen of we raken ontevreden. We voelen
ons niet begrepen. We denken dat het aan de ander ligt; “als die nou eens beter zou
luisteren en de tijd voor ons zou nemen”. Of we trekken ons terug en zeggen maar niets
meer.
In de basistraining mindfulness hebben we geleerd om stil te staan bij onze eigen gedachten,
gevoelens en emoties en ons daarmee te verhouden. Echter, hoe bewaren we die
vaardigheid en die opmerkzaamheid in gesprek met een ander? Zijn we ons bewust van de
invloed van de ander op ons? Hoe zijn we in verbinding met anderen; nogal gericht op de
ander te vriend houden en dimmen, of juist onze mening opdringen en weinig ruimte laten
voor echte dialoog? Een training in mindful communiceren kan daarbij verhelderen en
behulpzaam zijn.

Bij een ontmoeting van 2 mensen
Zijn het er eigenlijk 6.
Zoals elk zichzelf ziet

Zoals elk de ander ziet

En zoals beiden werkelijk zijn.
William James

BELANGRIJKE INGREDIËNTEN VAN MINDFUL COMMUNICEREN
Goed naar jezelf luisteren
Vaak geven we al een reactie naar de ander, zonder dat we goed hebben geluisterd naar
onszelf. Uit gewoonte. Omdat we denken dat dat hoort. In de basistraining mindfulness
hebben we geleerd om te vertragen en eerst onze eigen binnenwereld te leren kennen.
Daarbij hebben we geoefend met de fundamenten van mindfulness: het opmerken van
lichamelijke sensaties, gevoelstoon, mentale reactie en de ervaring als geheel.
Beter weten wat er bij ons van binnen leeft en wat een situatie bij ons oproept, is
behulpzaam en een randvoorwaarde om onszelf goed uit te drukken naar anderen.
Bestaansrecht
Oprechte communicatie gedijt op de vaardigheid en moed om onze eigen ruimte te durven
innemen. Dat we aanwezig durven te zijn in plaats van onszelf wegcijferen en weghouden of

juist onszelf overschreeuwen en opblazen. Ruimte innemen is fysiek en energetisch voelbaar
in ons lichaam (stevig en krachtig zitten, rustend op je eigen plek) en het heeft een
psychische component (innerlijk er werkelijk mogen zijn, zichtbaar en present durven zijn,
zichtbaar zoals een berg in het landschap).
Open en onbevangen kunnen waarnemen
Binnen een seconde hebben we soms al een indruk of mening over een gebeurtenis of een
ander. En voor we het weten, zet die zich vast. Het vormt een plaatje/concept in ons hoofd.
Dat belemmert een open en onbevangen communicatie met de buitenwereld. Een houding
die zich kenmerkt door onbevangenheid: open, nieuwsgierig, niet-wetend, zonder-oordeel,
zonder aannames; zo’n houding vergroot de kans op een empathische en open
communicatie.
Verbinding ervaren
Waarom is communicatie zo belangrijk? Omdat het een wezenlijk onderdeel is in ons contact
met anderen. In verbinding zijn is een grote bron van geluk in ons leven. Vaak zijn we op
zoek naar die verbinding; we proberen verbinding te máken zodat we gelukkig kunnen zijn.
Maar juist in dat máken van verbinding en door het teveel te gaan zoeken, missen we doel.
Het zoeken dreigt te veranderen in ‘teveel bezig zijn met je eigen verhaal’, en ‘teveel je best
doen om aardig of begripvol gevonden te worden’. En dan kunnen we het verhaal van de
ander niet echt horen omdat we al een mening hebben. Of we zien de reactie en empathie
van de ander niet omdat die niet strookt met ons plaatje over hoe die reactie eruit zou
moeten zien.

WAT KAN HET RESULTAAT VAN DE TRAINING ZIJN?
• Minder stress door meer ontspannen en open in het contact aanwezig zijn
• Meer open en aandachtig aanwezig zijn in het hier en nu
• Minder problemen met anderen door heldere, effectieve communicatie
• Meer empathische resonantie en meer oog voor de relatie als geheel

AARD VAN DE TRAINING
De training is heel praktijkgericht (zelf ervaren en reflecteren) maar besteed ook aandacht
aan de principes van mindfulness en communicatie. Er is voldoende ruimte voor het stellen
van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om integratie
van het geleerde in het dagelijks leven, daar ligt dan ook het zwaartepunt.
De training bestaat uit drie bijeenkomsten. Tijdens iedere bijeenkomst worden oefeningen
uitgelegd en beoefend. De oefeningen behelzen de verschillende ingrediënten van mindful
communiceren. Concreet gaat het om oefeningen in:
•
•
•

opmerken van lichamelijke sensaties, gevoelstoon en mentale reactie
ruimte durven innemen / bestaansrecht
stilstaan bij lastige en onbevredigende interacties met anderen: stap voor stap
aanwezig blijven bij de moeilijkheid, onderzoeken wat er gebeurt, verkennen van
alternatieven

•
•

houding in communicatie: aangehaakt/attached, teruggetrokken/detached, open/vrije
houding. Het inoefenen van de open/vrije houding in gesprekken.
heldere communicatie en helder zijn in je wens: een appel doen op de ander aan de
hand van communicatieregels (concreet benoemen op welk gedrag je reageert,
zeggen wat dit gedrag met je doet, je verlangen uitspreken in de vorm van een ikboodschap: wat wil je van de ander?)

•
Tussen de bijeenkomsten kun je thuis oefenen (circa 15 minuten per dag), onder andere met
behulp van een meditatie-instructie.
VOOR WIE?
Als je in het verleden een mindfulnesstraining hebt gevolgd, kun je deelnemen. Ook als je
aan een andere vorm van bewustzijnsontwikkeling of meditatie hebt gedaan, kun je
meedoen. In dit laatste geval heb je een telefonisch overleg met een van de trainers over
deelname.
WAAR
De training wordt in Hilversum en Leiderdorp gegeven en bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3
uur met een frequentie van 1x per 3 weken.
Locatie Hilversum, trainer Dorea Ketelaars
Stiltecoupé Zinexprez
Vaartweg 89, 1217 SM Hilversum
Locatie Leiderdorp, trainer Oswald Knaap
Gezondheidscentrum Rijnland
Simon Smitweg 1B, 2352 GA Leiderdorp
WANNEER
Zaterdag 15 oktober, 5 en 26 november 2016. Van 9:30 – 12:30 uur.
KOSTEN
De kosten voor deze training zijn € 140,-, inclusief BTW.
Als de werkgever deze training vergoedt, zijn de kosten € 190,-, inclusief BTW. Hierbij
inbegrepen zijn hand-outs/werkboekje.

VOOR AANMELDING EN INFORMATIE BEL OF MAIL NAAR:

Dorea Ketelaars, Open Houding, Praktijk voor Zijnsoriëntatie, Hilversum
W: www.openhouding.nl E: dorea@openhouding.nl T: (035) 642 40 98
Dorea Ketelaars (Hilversum) biedt vanuit haar praktijk Open Houding
begeleiding vanuit Zijnsoriëntatie en mindfulness. Na de zesjarige
begeleidersopleiding aan de School voor Zijnsoriëntatie staat in haar
werkwijze bewustzijnsontwikkeling en houdingstraining centraal. Zij heeft
16 jaar ervaring met meditatie en mindfulness.
Daarnaast is zij parttime werkzaam bij huisartspraktijken als
praktijkondersteuner ggz.

Oswald Knaap, Therapie, Training en Coaching, Leiden
W: www.oswaldknaap.nl E: info@oswaldknaap.nl T: 06 151 935 94
Oswald Knaap (Leiden) heeft een praktijk voor training, begeleiding en
coaching. Hij heeft de zesjarige opleiding aan de School voor
Zijnsoriëntatie in Utrecht gedaan. Deze visie brengt elementen van
moderne psychotherapie en boeddhisme bij elkaar. Mindfulness vormt voor
hem een onmisbare basis in het werken met mensen, zowel individueel als
in groepen. Hij heeft 18 jaar ervaring met meditatie en mindfulness.

