




Weerstand tegen het feit dat ik situaties
structureer naar mijn maatstaven
Wij vinden bepaalde zaken goed, slecht, wense
lijk of belangrijk. Alles wat wij meemaken delen
wij naar die maatstaven in. Voor ieder van ons
gelden eigen regels, afspraken, doelstellingen en
organisatiemodellen. Verschillende situaties
meten wij daaraan af.

Op een gegeven moment lopen wij het risico om
etiketten te gaan plakken. Etiketten of hokjes
maken zichzelf altijd waar. Als ik bijvoorbeeld
een ander verwijt obstinaat te zijn en die ander
ontkent dit, dan is mijn etiket waar ("zie je wel").
Geeft de ander mij gelijk in mijn oordeel, dan is
het nog steeds waar. Het beschikken over 'men
senkennis' vind ik in dit kader daarom ook een
twijfelachtige 'competentie'.

Favoriete rotgevoel
Emoties die wij niet uiten veroorzaken dikwijls
dat wij in ons hoofd gaan 'malen'. Er zijn mensen
die dit lang kunnen volhouden. Alles wat er
bovendien vanuit hun omgeving 'bij' komt, zien

Het wordt pas lastig als wij al deze zaken niet
meer toetsen. Dan gaan al die dingen ervoor lig
gen en ons belemmeren in onze waarneming.
Met toetsen maken wij als het ware onze bril
schoon.

Weerstand tegen anderen
Wij hebben over het algemeen vaak het liefste
dat anderen zaken net zo zien als wij. Als dat
namelijk het geval is, dan kunnen wij ons samen
richten op die gewenste situatie, zodat die niet
alleen in ons hoofd bestaat, maar ook werkelijk
heid wordt. Dat is wel zo makkelijk. Als anderen
niet voldoen aan onze verwachtingen, worden
wij geconfronteerd met onze eigen subjectiviteit.
Het gaat dan om de ruimte die wij onszelf en
anderen hierin laten.

Weerstand tegen het aanvaarden van mijn eigen
subjectiviteit en die van een ander
Het is een feit dat wij subjectief zijn. Ongeacht of
het nu gaat om situaties, personen, afspraken,
structuren of doelstellingen; wij bekijken en
beoordelen alles altijd op onze eigen manier.
Ook anderen kleuren hun situatie in, geven er
hun structuur aan, vinden er iets van en willen er
iets mee. Iedereen heeft dan ook zijn eigen voor
oordelen. Het wordt pas lastig als wij het niet
(meer) kunnen zien als ons eigen vooroordeel.
Wie namelijk gaat zoeken naar bevestiging van
zijn vooroordeel, vindt die bevestiging gegaran
deerd.

in een situatie komen die anders is dan wij op
voorhand verwachten gaan wij daar op verschil
lende manieren mee om.

Dezelfde situ ti e
anderen delen betekent vo r
ieder van ons iets ders




