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LES 5  

Oefeningen 

 

 

 

OEFENING 1: Wat doe je voor anderen en voor jezelf? 

Dit is een simpele oefening om te onderzoeken hoe voor jou de balans is tussen geven en 

nemen, tussen beschikbaar zijn voor anderen en tijd en aandacht voor jezelf hebben. 

 

Neem even de tijd om na te gaan hoe in jouw leven de verhouding is tussen je gerichtheid 

naar buiten en de tijd en ruimte die overblijft voor jezelf. Denk daarbij aan alles waarvan je 

vindt dat het 'moet' gebeuren. Dat kunnen ook sociale contacten zijn die je als een 

verplichting ervaart. En alles waar je geen nee tegen durft te zeggen, omdat je vindt dat het 

zo moet of hoort. 

Tijd voor jezelf gaat over de pauzes die je inlast, de leuke dingen die je doet omdat jij 

daarvan geniet en alle activiteiten die voortkomen uit jouw persoonlijke interesses. Schrijf 

op welke dingen je voor anderen en voor jezelf doet. 

 

De dingen die ik doe voor anderen:  
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De dingen die ik doe voor mezelf: 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk dit lijstje en maak voor jezelf vervolgens de balans op. Als je het idee hebt dat er geen 

goede balans is, vraag jezelf dan af welke basisbehoeften (zoals hierboven beschreven) om 

aandacht vragen. Rust, humor, stilte, vrijheid...? 

 

Je hoeft hier nu nog niets mee te doen. Alleen al je ervan bewust zijn maakt dat je anders 

naar je dagindeling en je taken en verplichtingen gaat kijken. 

 

 

OEFENING 2: Leren ontvangen 

Richt je de komende dagen op de dingen die je ontvangt. Dat hoeven geen grote cadeaus of 

lange vakanties te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een mooi gesprek, iemand die je in de 

supermarkt vriendelijk bedient, een glimlach of een heerlijk kopje koffie in een sfeervol café. 

Zet je antennes op 'ontvangen' en word je bewust van alles wat het leven je geeft. 

Deze oefening kan heel zinvol zijn als je het leven bekijkt met je blik gericht op alles wat er 

niet is of op wat niet goed is. Je aandacht verschuiven naar de dingen die er zijn en (zomaar) 

naar je toe komen, kan je een heel andere gemoedstoestand geven. 

 

 

OEFENING 3: Je ontvangende kant versterken 

Ga lekker gemakkelijk zitten op een rustige plek. In een houding die je prettig vindt. Wrijf 

een aantal seconden krachtig in je handen, zodat ze gaan gloeien. 
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Leg dan je handen met de handpalmen naar beneden in je schoot. Blijf in deze houding een 

paar minuten zitten en adem rustig door. Draai dan je handpalmen om en blijf weer een 

aantal minuten zo zitten. 

Voel je verschil? Hoe zou je dat verschil benoemen? 

 

Als je de neiging hebt om, zittend of staand, snel je armen over elkaar te kruisen, oefen dan 

bewust met je armen los laten hangen. Misschien geeft dit jou in eerste instantie een 

ongemakkelijk gevoel. Ervaar de verschillende sensaties en betrap jezelf erop hoe vaak je 

met gekruiste armen staat of zit. Zodra je het bij jezelf doorhebt, kun je het veranderen. 

 

 

OEFENING 4: De aandacht van buiten naar binnen richten 

Omdat we op diverse manieren zo veel met de omgeving bezig zijn, zijn we vooral gericht op 

de voorkant van ons lichaam. We willen vooruit! Voor een goede balans helpt het om je 

aandacht ook regelmatig te richten op de tegenbeweging. Fysiek gezien betekent dat 

aandacht voor je achterkant, je rug. Meestal besteden we daaraan weinig aandacht. Tenzij 

klachten ontstaan, wat veelvuldig gebeurt. 

Ga in een makkelijke houding op je rug liggen. Neem een ruime positie in. Je bekken ligt 

breed op de grond en je voeten wijzen naar buiten, zodat je benen ontspannen zijn. 

Sluit dan je ogen. Voel alle lichaamsdelen die contact maken met de grond: je voeten, je 

kuiten, je bovenbenen, je billen, je bekken, het midden- gedeelte van je rug en het bovenste 

gedeelte van je rug. 

Kantel dan je bekken naar voren, zodat ook je onderrug de grond raakt. Blijf in deze positie 

liggen zo lang dat prettig is. Als je het niet meer vol- houdt, kantel je je bekken terug en 

ontstaat er weer ruimte tussen de grond en je onderrug. 

Zet dan je benen gebogen neer en voel hoe ook je voeten de grond raken. Wissel deze 

bewegingen enkele keren af: bekken kantelen, benen op de grond, voeten op de grond. Blijf 

de hele tijd met je aandacht bij de achter- kant van je lichaam. 

Strek je dan even helemaal uit. Draai je op een zij, kom langzaam weer tot een zithouding en 

open je ogen. 
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OEFENING 5: Behoeften zelf invullen 

Deze oefening is erg geschikt als je merkt dat je gespannen bent, veel stress hebt of snel 

geïrriteerd raakt. 

Kies een rustige plek. Ga daar gemakkelijk zitten met een schriftje en een pen. Loop met 

jezelf de volgende stappen door en schrijf je bevindingen en antwoorden op. 

Wat is jouw behoefte op dit moment? Zit er nog een behoefte achter deze behoefte? 

  

Laat de mogelijkheden opborrelen wat betreft hoe deze behoeften vervuld kunnen worden. 

Geef je creativiteit de ruimte. 

Nadat je een aantal mogelijkheden hebt genoteerd, kies je een uit die jouw voorkeur heeft. 

Neem je voor nog dezelfde dag actie te ondernemen. 

Lukt dat niet, keer dan terug naar de andere mogelijkheden en kies er daar- van een uit. 

Deze oefening kun je visueel aantrekkelijk maken door een boom te tekenen. De stam van je 

boom geeft de behoefte aan. De takken zijn de strategieën om de behoefte in te vullen. Heel 

vaak zien we maar een manier om een behoefte in te vullen en daarvoor heb- ben we ook 

nog iemand anders nodig. Dat maakt ons afhankelijk. Deze oefening helpt om terug te 

komen bij je autonomie en zelf het heft in handen te nemen. 

 

 

 

OEFENING 6: Van verwijt naar behoefte 

Maak een lijstje met verwijten die je regelmatig uit tegenover je dierbaren, vrienden of 

collega's. Neem de tijd om te voelen welke behoeften in die situatie niet worden vervuld. 

Benoem deze duidelijk en schrijf ze op. In een volgende situatie kun je ze gebruiken in de 

communicatie. 

Maak dan een lijstje met verwijten die jij wel eens te horen krijgt van anderen. Probeer deze 

verwijten om te zetten in niet vervulde behoeften. Realiseer je een volgende keer in het 

contact dat het verwijt een onhandig geformuleerde gekwetste behoefte is. 

 

 

 



 

Pagina 5                                                                                                                                    LES 5; Oefeningen Behoeften 
 

OEFENING 7: Het uiten van een verzoek 

Haal een gesprek terug dat je onlangs hebt gehad en waarover je niet tevreden bent. Schrijf 

een of meer verzoeken op die je toen deed. Noteer dan hoe je tijdens dat gesprek je 

waarneming, gevoel en behoefte zou kunnen overbrengen. 

Schrijf vervolgens een duidelijk, concreet verzoek dat aansluit bij je eerdere notities. Kijk 

naar het verschil of de verschillen tussen je eerdere verzoeken en je nieuw geformuleerde 

verzoeken. 

 

 

 

 

 


