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Gezien en gehoord worden- een korte training

Gezien en gehoord worden
- Een korte training Ik mag er zijn.
Helemaal.
Altijd.
Mijn mening telt.
Ik doe er toe.
Er wordt rekening met mij gehouden.
Als je dit logisch vindt, maar niet altijd ervaart dat jij gezien en
gehoord wordt, dan is deze cursus voor jou. In een vijftal lessen
leer je waarom je het gevoel kunt hebben dat je niet goed genoeg
bent, waarom je niet zegt wat je eigenlijk vindt, waarom je tot de
ontdekking komt dat er niet naar je geluisterd wordt, wat je
daaraan kan doen én wat niet hoeft te doen.
De training is ontwikkelingsgericht. Dat betekent dat je zelf mag
bepalen wat je wilt leren. Het maakt niet uit of je nieuwsgierig
bent hoe je meer gezien of gehoord kunt worden of dat je vooral
wilt leren hoe je anderen bete kunt zien of horen. Je bepaalt zelf je
richting.
Naast korte stukken tekst vind je in deze training vooral veel
vragen. Deze vragen helpen je om je te verdiepen in het onderwerp
en na te gaan wat jouw ervaring is, wat je zou willen leren en hoe
je dat het beste zou kunnen doen.
Zelf ben ik erg enthousiast over deze manier van leren. Ik heb al
een aantal andere ontwikkelingsgerichte trainingen gemaakt en ik
zou het erg op prijs stellen als je me laat weten wat jij van deze
training vindt.
Voor nu, veel lees- en leerplezier
Mieneke
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1. Ik ben niet goed genoeg
Het klinkt geweldig als iemand mij vertelt dat ik precies goed ben,
dat ik niet hoef te veranderen. Maar als ik vervolgens van een klant
hoor dat ik een fout heb gemaakt, ik voor de zoveelste keer een
belangrijk wachtwoord vergeten ben, mijn koffie omstoot en ik
bijna van de weg word gereden door iemand met haast… dan voel
ik me helemaal niet goed. Noem het een neiging tot perfectionisme
maar het is toch ook vaak een realistische kijk op de werkelijkheid
als ik de conclusie trek dat er op mij nog wel wat valt aan te
merken. Is het niet dat ik regelmatig fouten maak, dan is het wel
dat ik onzeker word als anderen hun onvrede laten blijken.
Diep van binnen weet ik dat ik goed genoeg ben zoals ik ben. Met al
mijn fouten. Ik zou alleen willen dat ik zou leren van mijn fouten
en dat ik dan steeds minder fouten maak. Maar als ik al leer van
wat ik fout doe; ik maak net zo makkelijk weer nieuwe fouten. Dat
vind ik niet makkelijk om te accepteren.
Heb jij fouten gemaakt waar je van geleerd hebt?

Hoe reageer jij als duidelijk wordt dat je een fout hebt gemaakt?

Wat doe jij om zoveel mogelijk fouten te voorkomen?

Foutloos handelen lukt me nog wel eens als het gaat om een
handeling waar ik veel ervaring mee heb. Denk bijvoorbeeld aan
koffie zetten, een draad door een naald halen of een afbeelding
toevoegen aan een bestand. Veel lastiger is het om foutloos een
gesprek te voeren, bepaalde vragen te beantwoorden of een auto te
besturen. Hoe goed ik mezelf ook voorbereid; er kan altijd iets
plaatsvinden waar ik niet op gerekend had. Ook is het niet altijd
duidelijk wat nu precies goed is en wat fout.
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Had ik bepaalde dingen beter niet kunnen zeggen of is het juist
jammer dat ik sommige dingen niet gezegd heb? Was er misschien
nog een beter antwoord geweest op de vraag, had ik er goed aan
gedaan om eerst nog wat verder te vragen of kan het zijn dat de
ander eigenlijk helemaal geen antwoord van mij wilde? En had ik
toch niet beter een minder drukke route kunnen nemen, wat eerder
naar de rechter baan gemoeten of bijvoorbeeld juist beter uiterst
links kunnen gaan rijden…
Ik vind het onuitstaanbaar dat er altijd wel dingen zijn die beter
hadden gekund. Achteraf. Dat komt omdat daarmee de indruk
gewekt wordt dat ik, als ik het helemaal goed had gedaan, precies
had gekregen wat ik wilde. Dat gesprek waarin ik precies gezegd
heb wat nodig was, een antwoord waar iemand anders helemaal
tevreden mee is en een vlekkeloze autorit.

Herken je dit?

Geloof jij dat je betere gesprekken kunt voeren, perfecte
antwoorden kunt geven en feilloos auto kunt rijden?

Het valt niet mee, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet meer
kan doen, dan mijn best. En zelfs dat niet altijd. Ik luister soms
gewoon niet zo goed, dan ben ik er met mijn gedachten niet
helemaal bij. Het komt ook vaak voor dat ik gewoon niet zo goed
weet wat het beste is. Dat zeg ik of doe ik wat me, op dat
moment, het beste lijkt. Of ik zeg of doe niets omdat dat, gezien de
omstandigheden, beter lijkt.
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Het kan zijn dat het, ook op de langere termijn, goed uitpakt. Dan
komt het goed. Niet omdat ik het zo geweldig gedaan heb, maar
omdat anderen mijn goede bedoelingen snappen of geanticipeerd
hebben op mijn acties waardoor het niet fout gaat.
En soms pakt het niet goed uit. Soms omdat ik niet goed heb
aangevoeld wat ik had moeten zeggen of doen, maar soms ook
omdat er omstandigheden waren waar ik geen invloed op uit kon
oefenen.

Heb je voorbeelden van dingen die jij hebt gedaan die goed zijn
uitgepakt?

Waarom zijn deze zo goed uitgepakt?

Zijn er ook voorbeelden van situaties die verkeerd zijn gelopen?

Wat heb jij verkeerd gedaan?

In mijn geval leg ik heel vaak en heel snel de fout bij mezelf. Lang
heb ik gedacht dat dit een goede eigenschap is. Zoals ‘Verbeter de
wereld, begin bij jezelf’ of ‘Je kunt een ander niet veranderen, alleen
jezelf’.

Welke grote veranderingen heb jij teweeg gebracht door ‘bij jezelf
te beginnen’?

Wat heb je bij jezelf veranderd om iets te kunnen bereiken?
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Het kan natuurlijk zijn dat jij enorm succesvol bent in jezelf
transformeren tot een betere versie van jezelf. Het lukt mij niet.
Hoe meer ik de fout bij mezelf leg, hoe meer ik mijn best doe om te
voldoen aan een bepaalde verwachting ( van anderen, maar vooral
mijn eigen verwachting); hoe slechter ik me voel. Het is alsof ik
overspoeld wordt door hopeloosheid. Wat had ik anders kunnen
doen? Wat had ik anders kunnen zeggen? Had ik beter mijn mond
kunnen houden? Had ik beter in een hoekje kunnen gaan zitten,
onder een dekbed?
Heb jij een voorbeeld van een situatie waarin je achteraf probeert
te bedenken wat je anders had kunnen doen?

Zijn er situaties waarin je naderhand denkt; ‘hadden ze me maar
niet gezien, hadden ze me maar niet gezien?

Hopeloosheid. Het brengt mij niets. Het verlamt me. En ja, hoe
graag ik ook gezien en gehoord wil worden, als ik het gevoel heb
dat ik zelf alle ellende heb veroorzaakt dan wil ik liever niet gezien
en gehoord worden. Ik ben blijkbaar niet goed genoeg.
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2. Ik zeg niet wat ik vind
Elke verandering wordt gebracht als een enorme verbetering. Het
zijn vooral alle voordelen die benoemd worden. Terwijl ik wel
degelijk de nadelen zie. En ik probeer het echt wel. Ik stel de
kritische vragen, aan de juiste personen, op het juiste moment. En
ze zeggen dat ze blij zijn met mijn inbrengen. Ze ‘nemen het mee’.
Ze ‘komen er op terug’. Maar ik hoor er nooit meer wat van. Ik zeg
niet wat ik er van vind. In ieder geval niet nog eens.
Wat hoop jij te bereiken met het stellen van een kritische vraag?

Wat is jouw ervaring na het stellen van een kritische vraag?

Heb je het idee dat er een relatie is tussen de wijze waarop jij je
vraag formuleert (en aan wie je het stelt/ op een bepaald tijdstip)
en de reactie op jouw vraag?

In een schoolklas heb je wel eens zo’n kind dat al z’n vinger
opsteekt als de leerkracht de vraag nog niet eens helemaal heeft
uitgesproken. Zo’n kind die overal verstand van denkt te hebben en
die meestal wordt overgeslagen door de leerkracht omdat anderen
ook een kans moeten hebben om een antwoord te geven. Ik voel me
vaak zo’n overgeslagen kind. Niet omdat ik tevergeefs met mijn
vinger omhoog wijs, maar omdat ik er vaak voor kies om maar
niets te zeggen. Terwijl ik denk dat ik iets zinnigs te melden heb,
maar het toch maar niet zeg, omdat ik bang ben dat de anderen me
irritant zullen vinden. Of omdat ik anderen de kans wil geven om
iets te zeggen. Of omdat ik er niet aan moet denken dat ze me niet
laten uitpraten omdat ze me niet begrijpen of omdat ze me juist
wel begrijpen en mijn boodschap niet gewenst is.
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Kan jij je herinneren dat je iets spontaan zei en je vervolgens
enorme spijt had dat je dit gezegd had?

Heb je ook voorbeelden van situaties waarin je, na heel lang wikken
en wegen, iets gezegd heb en je vervolgens net zo goed spijt had
van je woorden?

Heb jij een ervaring waarbij je niets hebt gezegd omdat je bang was
voor de reactie van de anderen?

Ik weet dus nooit helemaal of het goed is om iets te zeggen of om
te zwijgen.
Denk jij dat anderen aan jou kunnen merken wat jouw intentie is
als je kiest om te praten of te zwijgen?
Heb je daar voorbeelden van?

Is het minder erg om iets onbenulligs te zeggen of zelfs iemand
anders te beledigen als je het allemaal goed bedoeld?
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Of, en dit is een hersenkraker, is het goed om iets te zeggen waar
je niet achter staat omdat je denkt dat anderen dit graag van je
willen horen?

En dan als afsluiter van dit hoofdstuk: Is het altijd beter om te
zwijgen als je niet zo goed weet wat je moet zeggen?
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3. Er wordt niet naar mij geluisterd
In het vorige hoofdstuk stond het thema ‘niet zeggen wat ik vind’
centraal. Nu wil ik stil staan bij het thema ‘er wordt niet naar mij
geluisterd’. Of ik nu zeg wat ik vind of zeg wat ik denk dat anderen
van mij willen horen; het is nogal een schok als ik er achter kom
dat er helemaal niet geluisterd wordt naar wat ik zeg. Het maakt
dus niet uit als ik, zonder er verder een gedachte aan te wijden, zeg
wat er in mij opkomt of als ik, uiterst voorzichtig mijn woorden op
een goudschaaltje weeg. Er wordt gewoon niet geluisterd.
Is het jou wel eens overkomen dat je tot de ontdekking kwam dat
er geen interesse was voor wat jij te zeggen had?

In wat voor situatie was dat?

Hoe voelde je je op dat moment?

Hoe voelde je je naderhand?

Ik vraag je expres naar je gevoel tijdens en na je ontdekking. Bij mij
komt het nogal eens voor dat ik op het moment zelf nauwelijks in
de gaten heb dat ik niet gehoord wordt. Ik stop vaak wel met
praten als anderen geen oog meer voor mij hebben of zelf het
woord nemen. Dan denk ik, in eerste instantie, dat er een goede
reden is dat er, even, geen aandacht is voor mijn verhaal.
Bijvoorbeeld omdat er achter mij een gordijn in de brand is gevlogen
of mijn gesprekspartners zich ineens herinneren dat ze hun
medicijnen nog moeten innemen (of zoiets). Later, vaak als ik al
weer op weg ben naar huis realiseer ik me dat ik niet gehoord ben.
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Wat doe jij tijdens een gesprek om de ander duidelijk te maken dat
je luistert?

Wat maakt het voor jou lastig om je te concentreren op een
gesprek?

Wat is, volgens jou, een goed methode om een gesprek te
beëindigen?

Niet gehoord worden lijkt steeds vaker voor te komen. Stuur maar
eens een vraag aan een klantenservice of helpdesk. Dien een klacht
in bij een instantie. Solliciteer op een functie. De kans is aanwezig
dat je geen enkele reactie krijgt.
Hoe komt het dat er zoveel berichten geen enkele reactie
uitlokken?

Wat vind jij er van dat jouw berichten onbeantwoord blijven?

Hoe reageer jij op berichten?

Met het negeren van wat ik zeg of schrijf, komt er onwillekeurig
toch een bepaalde boodschap over. Als het mijn kinderen of mijn
beste vriendin betreft dan lees ik de boodschap als; sorry, even geen
tijd, je houdt het van me tegoed.
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Maar als het mensen betreft waar ik wat minder goed contact mee
heb dan denk ik dat ze me negeren omdat ze het niet met me eens
zijn. Omdat ze vinden dat ik zeur. Omdat het ze helemaal niet
interesseert wat ik te vertellen heb. Omdat ze hopen dat hun
zwijgen mij duidelijk maakt dat ik gewoon moet accepteren dat
het gaat zoals zij het graag willen.
Wat doe jij als jouw bericht niet wordt beantwoord?

Welke conclusie trek jij als je wordt genegeerd?

Denk je dat anderen zich wel eens genegeerd voelen door jou?

Wat ik echt lastig vind is als er tijdens het gesprek steeds van
onderwerp wordt gewisseld. Ik breng iets onder de aandacht en
geef voorbeelden of lever argumenten. Hier wordt verder niet op
ingegaan omdat het gesprek een andere wending neemt. Ik ga mee
in de wending, maar als ik ook dan mijn visie onderbouw, wordt het
gesprek, net zo makkelijk, weer over een andere boeg gegooid. Zo
kan een gesprek eindeloos lang duren, zonder dat er ook maar
geluisterd wordt naar wat ik zeg.
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Wat zijn drogredenen en waarom kunnen deze storend zijn in een
gesprek?

Maak je zelf wel eens gebruik van methodes om je gesprekspartner
de mond te snoeren?

Wanneer pas je deze methode toe?

Wat doe jij als je merkt dat je gesprek nergens toe leidt?

Zelf heb ik sterk de neiging om weg te lopen als ik tot de
ontdekking kom dat er niet naar mij geluisterd wordt. Ik zou niet
weten wat ik anders nog kan doen als er stelselmatig niet naar me
geluisterd wordt. Op de tafel gaan staan? Gillen? Stampvoeten?

Deel je mijn ervaring dat er situaties zijn waarin je genegeerd
wordt?

Wat is dan jouw neiging?

Wat is volgens jou het beste om te doen als anderen net doen alsof
je er niet bent of praten zonder te luisteren naar wat jij daarop te
zeggen hebt?
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In de voorgaande hoofdstukken roep ik, in ieder geval bij mezelf,
het gevoel op dat het er niet toe doet. Ik doe er niet toe. Het maakt
niet uit of ik mijn uiterste best doe of gewoon maar handel vanuit
mijn zogenaamde reptielenbrein; ik heb geen enkele invloed op mijn
omgeving. Ik word niet gezien, noch gehoord.
Het is heel naar om deze conclusie te moeten trekken. Ik wil
namelijk wel gezien worden. En gehoord. Ik geloof namelijk dat ik
er mag zijn. Net als jij, overigens. Iedereen heeft het recht om een
plaats in te nemen. Een eigen plaats. Niet groter dan de plek die
anderen innemen, maar ook niet kleiner. Ik mag zeggen wat ik
denk. Je hoeft het niet met me eens te zijn. Ik ben het vast ook
niet altijd eens met wat jij denkt, doet of zegt. Dat geef niets. Er is
ruimte genoeg. In de laatste twee hoofdstukken wil ik samen met
jou nadenken over wat we wel kunnen doen om gezien en gehoord
te worden. Hoe we onze eigen plek in kunnen nemen, omdat wij er
toe doen. Niet omdat we zo geweldig zijn maar simpelweg omdat
we zijn wie we zijn.
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4. Dit is wat ik kan doen
Wat ik voel is echt. Als ik iets vervelend vind of zelfs meer dan vervelend
dan is dat zo. Het zou natuurlijk heel fijn zijn als ik, door aan te geven
dat het niet prettig voelt, anderen begripvol zijn en meedenken hoe het
beter kan. Maar voor het zelfde geld zegt de ander; ‘nou, ik vind het
prima zoals het nu is’. Ik heb ook wel eens gehoord; ‘Dat is een gevoel,
dat kun je negeren’. Kortom het is duidelijk als ik anderen laat weten
wat ik voel en vind, maar ik kan er niet op rekenen dat anderen gaan
bijdragen aan een oplossing. Ik blijf verantwoordelijk voor mijn eigen
welzijn.

Hoe denk jij over je verantwoordelijkheid ten aanzien van jouw
welbevinden?

Wat verwacht je van anderen?

Hoe ga je er mee om als iemand anders aangeeft geen rekening met je te
willen houden?

Op welke manier houd jij rekening met je gevoeligheden?
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Mijn mening telt. Dat wil niet zeggen dat ik altijd gelijk heb. Dat ik altijd
mijn zin krijg. En het betekent ook niet dat ik nooit van mening kan
veranderen. Ik mag een afwijkende mening hebben of het juist helemaal
eens zijn met anderen. Ik kan er voor kiezen om me uit te spreken, maar
ik kan ook mijn mening voor mezelf houden als dat me beter past.

Zijn er situaties waarin je het lastig vindt om je eigen mening te
vormen?

In wat voor situatie kies je er voor om niet tegen een andere mening in
te gaan?

Wat kan jij doen om anderen uit te nodigen om hun eigen gedachten uit
te spreken?

Wat heb jij nodig om open en eerlijk te praten over jouw visie?

In de praktijk vind ik het nog best lastig om te bepalen wat goed is voor
mij. Ik heb van jongs af aan geleerd om rekening te houden met anderen.
Het is een tweede natuur om me aan te passen. Vooral als ik met mensen
ben die ik nog niet zo goed ken, of mensen die zelf een heel sterke
mening hebben. Onbewust denk ik dan dat het beter is om maar te doen
wat de ander het liefste doet. Dat kan geen kwaad maar als het vaak
voorkomt is het wel erg vermoeiend.

16

Gezien en gehoord worden- een korte training
Het is soms een verademing als ik alleen maar rekening hoef te houden
met mezelf of omringt ben met mensen die het belangrijk vinden dat ik
me op mijn gemak voel.

Zijn er mensen in jouw omgeving waarbij je je helemaal op je gemak
voelt?

Zo ja, waarom is dat?

Wat doe jij om het anderen naar de zin te maken?

Is het mogelijk om rekening te houden met anderen zonder jezelf tekort
te doen?

Kan je een lijstje maken van dingen wat jij fijn vindt om te doen? –als je
dit moeilijk vind kun je ook een overzicht maken van mooie
herinneringen aan dingen waar je van genoten hebt-
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Kan je een voorbeeld geven van iets wat je tegen je zin in gedaan hebt?

Waarom had je geen zin?

Had je er meer zin in gehad als je gezien en/of gehoord was?

Waarom heb je gedaan waar je eigenlijk geen zin in had?

Hoe reageer jij als iemand geen zin heeft om te doen wat jij graag wilt?

Ik mag gezien en gehoord worden. Ik mag aan anderen laten weten wat
ik nodig heb, wat ik leuk vind en ik mag ook grenzen aangeven. Anderen
mogen er voor kiezen om geen rekening met mij te houden. Daar kan ik
dan weer conclusies uittrekken. Voor jou geldt hetzelfde!
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5. Dit is wat ik niet hoef te doen
Talloze keren in mijn leven hoorde ik; ‘trek het je niet aan, doe net
alsof je het niet hoort, laat je niet kennen. Gevraagd en ongevraagd
kreeg ik het advies om me er bij neer te leggen dat ik niet gezien of
gehoord werd. Maar ik trek het me wel aan, ik wil niet doen alsof
en ik wil juist gekend worden. Dus ik ga dit advies in de wind
slaan. Als ik niet gezien word, dan heb ik verdriet. Als ik niet
gehoord word, dan ben ik gekwetst. Niet leuk, maar het is wat het
is.
Heb jij wel eens iemand het advies gegeven ‘trek het je niet aan’?

Wat stond je voor ogen met het geven van dit advies?

Heb je het advies wel eens gekregen?

Lukte het om dit advies op te volgen?

Zo ja, wat leverde het je op?

Zo niet, wat ging er mis?

Wat zou het je op kunnen leveren als je jouw gevoel ( verdriet,
teleurstelling, boosheid) ruimte geeft?
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Ik hoef niet meer te twijfelen aan mezelf. Nergens voor nodig. Als
een ander mij niet wil zien of horen dan ligt de
verantwoordelijkheid bij die ander. Ik hoef niet langer te spitten in
het verleden om na te gaan wat ik eventueel fout heb gedaan. De
ander kan me vertellen wat tussen ons in staat. Als dat niet wordt
gedaan, dan kan ik daar niets aan veranderen. Als het wel wordt
gedaan dan kan ik nagaan of er ruimte is om dat, wat er mis is
gegaan, samen op te lossen. Of kan ik tot de conclusie komen dat
die ruimte er niet is. Ik houd mezelf voor dat één partij een oorlog
kan starten maar dat alle betrokken partijen moeten samenwerken
voor vrede. Ik kan het niet alleen en ik hoef het ook niet alleen te
proberen.
Twijfel je wel eens aan jezelf?

Ga je voor jezelf wel eens na of je, in het verleden, dingen niet
anders (beter!) aan had kunnen pakken?

Is het voor jou altijd helemaal duidelijk waarom anderen je niet
zien of je niet horen?

Zo ja, hoe weet je dat? Waar leid je dit uit af?

Ben jij bereid om een stapje meer te zetten om onderlinge
problemen op te lossen?

Waarom doe je dat?
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Boos worden. Dat voelt soms als een nederlaag. Alsof je je te lang
hebt ingehouden waardoor je niet meer in staat bent om rustig en
verstandig te reageren. Het is soms alleen niet te voorkomen. En
het prettige van boos zijn is dat ik wat makkelijker zeg wat ik
denk en voel. Dat is wel zo duidelijk voor anderen, ook al vind ik
het nog lastig om me er goed bij te voelen. Ik wil me alleen niet
meer schamen voor mijn boosheid. Ik wil niet meer denken dat ik
eerder aan de bel had moeten trekken, dat ik tot tien (twintighonderd) had moeten tellen voor ik kwaad werd. Mijn boosheid
hoort bij mij en als ik boos moet worden om duidelijk te maken
wat ik denk en voel, dat zegt dat niet alleen wat over mij, maar
ook over de situatie waarin ik me bevind.
Wanneer was jij voor het laatst boos?

Wat heb je bereikt met jouw boosheid?

In welke situatie werd iemand boos op jou?

Hoe reageer je als iemand boos op je is?
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Rekening houden met anderen is prima, maar wanneer overdrijf ik?
Ik merk dat ik het behoorlijk irritant vind als anderen er bij
voorbaat vanuit gaan dat ik me wel aanpas. Vooral de
vanzelfsprekendheid vind ik ongepast. Als ik de ander tegemoet wil
komen dan wil ik dat het mijn keuze is, niet dat ik daartoe
genoodzaakt ben omdat er al op gerekend wordt.
Heb jij wel eens het gevoel dat anderen er vanuit gaan dat jij je
aanpast?

Vind je het fijn als anderen tegen je zeggen dat je ‘zo lekker
flexibel’ bent?

Kan je je een situatie herinneren waarin je spijt had van het feit
dat jij veel rekening hield met anderen?

Hoeveel rekening houden anderen met jou?
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Hoe kan je rekening houden met anderen zonder er zelf helemaal bij
in te schieten?

Kan je er mee leven dat anderen je minder aardig vinden als je
vaker rekening houdt met je eigen belangen?

Om gezien en gehoord te worden wil ik stoppen met twijfelen aan
mezelf. Niet omdat ik het niet fout kan doen, maar juist omdat ik,
net als ieder ander, fouten maak. Het feit dat ik niet alles goed doe
is daarom geen reden om aan mezelf te twijfelen. Zelfs als ik het
helemaal mis heb, dan nog ben ik het waard dat ik gezien en
gehoord word. Ook moet het maar eens afgelopen zijn met dat
aanpassen van mij. Ik ben echt niet zo flexibel als sommigen
denken. Al dat gerek en gestrek dat kost me bakken vol met
energie. Het is voor mij een stuk prettiger als ik meer rekening
houd met wat ik prettig vind. Dat niet alleen. Ik heb mijn
beperkingen en het is tijd dat ik daar wat liefdevoller mee om ga.
Dat betekent dat ik niet meer ga voldoen aan de verwachtingen die
sommigen hebben ten opzichte van mij. Ja, zelfs aan de
verwachtingen die ik zelf koester. In het echt ben ik niet zó lief,
aardig en makkelijk in de omgang. Maar ik ben lief en aardig
genoeg en geef me wat ruimte dan ben ik een goede vriend. Voor
jou geldt hetzelfde.
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Nawoord
Gezien en gehoord worden. Het lijkt de gewoonste zaak van de
wereld. Als je je hele leven al gewaardeerd wordt om het feit dat je
zoveel over hebt voor anderen dan blijkt het helemaal niet zo
gewoon te zijn dat jij gezien en gehoord wordt. Gewoontegetrouw
denken de mensen om jou heen dat jij wel gaat doen wat het beste
is voor hen. Je kan wel denken dat je gezicht boekdelen spreekt
maar ze zien je niet. Je kunt wel zeggen dat het dit keer slecht uit
komt maar ze zijn het gewend dat jij er alles aan zult doen om hen
tegemoet te komen. Ze horen je niet.
Ik praat het niet goed. Ik vind dat iedereen het recht heeft om
gezien en gehoord te worden. We zijn allemaal mensen met wie er
rekening gehouden moet worden. Gewoon omdat we allemaal onze
eigen mogelijkheden en behoeften hebben. De ene soms wat meer
dat de andere, maar niemand is er uitsluitend om anderen een
plezier te doen.
In deze korte training heb ik je meegenomen in mijn eigen
zoektocht naar gezien en gehoord worden. Jouw zoektocht kan er
heel anders uitzien en dat is logisch. Door middel van de vragen kan
jij op zoek gaan naar wat jij nodig hebt om meer gezien en gehoord
te worden. Daarbij hoop ik dat ik je ook aan het denken zet wat jij
kunt doen om anderen te zien en te horen. Zonder zelf grote offers
te brengen. Daar geloof ik namelijk niet zo erg in. In een
samenleving waarin we elkaar zien en horen, hoeven we niet
intense dankbaarheid te tonen aan onze medemens omdat er naar
ons geluisterd wordt. Dat is de normaalste zaak van de wereld.
Naar elkaar kijken wil niet zeggen dat we hetzelfde zien en naar
elkaar luisteren wil niet zeggen dat we het met elkaar eens moeten
zijn of worden. Rekening houden met elkaar zou niet moeten
betekenen dat we de ander alles gunnen en zelf met lege handen
achterblijven.
Laten we proberen om elkaar meer te zien en horen door vooral
ook te zien wie we zelf zijn en te luisteren naar onze eigen
behoeften.
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