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De Ruimte 
zijn

de verborgen dimensie in de communicatie

jouw expertise in 
onzekere situaties



Holistisch Aanwezig zijn
Hoe kun je in verbinding blijven met de ander 

ondanks het ongemak ?
Centreren door de 3 A’s

Aandacht
Aanvaarding

Adaptatie



Aandacht
Is niet waar jij aan dacht!
• Verbind je met je lichaam

• Voel maar
• Neem bij jezelf waar wat er gebeurd:

• Is er rust of onrust, is er ongemak of zelfs n beetje 
angst? 

• Kun je in de levendigheid van je lichaam blijven



Aanvaarding
Mag het?

• Kun je aanwezig blijven bij het ongemak?
• Ja, ik mag me ongemakkelijk voelen,
• Ja, pfieuw ik mag een oordeel hebben

• Ik mag even niet weten hoe ik hier mee om kan 
gaan…



Adaptatie

• Door te Centreren
• Met je ademhaling & houding land weer in jezelf

• Voel de ruimte in jezelf
• Voel de ruimte om je heen

• Sluit de ander in deze ruimte in
• Verbind je met oprechte belangstelling







Veilige ruimte

• Wordt zo de ruimte voor die ander
• Waarin hij/zij zich opgenomen en veilig voelt
• Zichzelf durft te tonen met de kwetsbaarheid, 

verlangens & wensen



stress, reactief, niet 
gecentreerd, instinctief, 
intellect en intuitie niet 
beschikbaar

responsief, intellect ah roer, 
redelijk gecentreerd, intuïtie 
niet beschikbaar 

flow, intuïtief, optimaal              
gecentreerd, gemakkelijke    
compassievolle ruimte,
creativiteit, wijsheid



Matroesjka

• Kun jij de Matroesjka zijn voor die ander?
• De spaceholder In het hier en nu?
• Dan kun jij je afstemmen op zijn/ haar leefwereld en kun 

je dáárop aansluiten 
• De beste oplossing komt dan vanzelf naar boven
• Dat kan van alles zijn, zélfs een doorverwijzing



Kwaliteit van de relatie



‘the patient will never care how much you know, 
until they know how much you care’


