
Van bewust dromen naar bewust creëren

Relatievisualisatie

Om een betere relatie met iemand op te bouwen of een gesprek 
voor te bereiden kun je de frequentie die je uitstraalt en daarmee de 
invloed op je omgeving aanpassen door te visualiseren. 

Opdracht:
Visualiseer en schrijf over situaties waarmee je jouw overtuigingen ten 
aanzien daarvan positief gaat aanpassen. 

Hoe doe je deze oefening?

Bijvoorbeeld 
Ik nodig je uit om je te richten op een situatie waarin jij meer van 
jezelf wilt laten zien. Ga bij jezelf na waneer jij je niet helemaal op je 
gemak voelt. Waneer voel jij je boos, opgejaagd of onzeker? Het hoeft 
niet iets groots je zijn. Treuzelende kinderen kunnen je ook aardig 
op de proef stellen. Als er meerdere situaties zijn kijk dan naar de 
overeenkomsten. 
Stel je dan voor waar je bent en hoe je zit of staat. Richt je op hoe jij je 
wilt voelen en leef je dan in in de situatie. Schrijf in detail op hoe het 
gesprek verloopt. Omschrijf hoe je je voelt en wat je ervaart. Hiervoor 
kun je de voelwoorden op het spiekbriefje gebruiken. Maak de 
visualisatie zo compleet mogelijk. Is het warm of koud? Ben je binnen 
of buiten? Beweeg je of sta je stil? Doe de visualisatie zodanig dat je je 
helemaal op je gemak voelt en bent zoals je graag wilt zijn. Helemaal 
vrij zonder belemmeringen. 

Als je dit regelmatig doet en je ook echt openstelt voor de verandering 
zul je merken dat er snel iets zal veranderen. Mensen gaan anders 
reageren en je voelt je zekerder. 

. 
Schrijven
Plan dagelijks een moment 
in waarop je deze en andere 
oefeningen uit de training gaat 
doen. Ga op een plek zitten waar 
je niet gestoord wordt. Voor je 
begint ga eerst even rustig zitten. 
Haal een paar keer langzaam en 
diep adem en voel hoe je in je lijf 
zit. Laat de dag en de dingen die 
je bezig houden van je afglijden. 
Als je je rustig en aanwezig voelt, 
begin dan te schrijven.

 

Aandacht  

Je kunt deze oefening ook in 
gedachten doen. Niet zozeer als 
vervanging van de schrijfoefening 
maar om ervoor te zorgen dat 
gedurende de dag deze nieuwe 
manier van kijken actief blijft.  
Als je een momentje hebt;  je 
moet bijvoorbeeld even ergens op 
wachten of je zit in de auto, dan 
kun je deze oefening in gedachten 
doen. Je wordt je daarmee ook 
bewust van je gedachten. 


