
Opdracht 3: Acceptatie

 

1. Accepteer anderen zoals ze zijn

Je kunt mensen niet veranderen.

Waarom blijf je hopen dat ze zich

meer gaan gedragen zoals jij zou

willen?

 

Wanneer je mensen simpelweg

accepteert valt er een last van je

schouders. Je wordt rustiger en

liefdevoller. Simpelweg omdat je stopt

met verlangen naar iets dat nooit gaat

gebeuren.
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Zodra de ander merkt dat hij of

zij niet wordt veroordeeld,

gestuurd en bekritiseerd, wordt

hij of zij kalmer en meegaander. 

Het is heel zeldzaam om te

merken dat je écht wordt

geaccepteerd zoals je bent. Dat

je écht jezelf kunt zijn bij

iemand.

Anderen accepteren zoals ze

zijn is een geweldig geschenk

aan jezelf én aan de ander.
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Laat anderen hun eigen fouten

maken.

Levenservaring doe je op door

het leven te ervaren. Als je

anderen continu wilt behoeden

voor hun fouten, ontneem je ze

deze ervaring.

Soms is het moeilijk en pijnlijk

om te zien hoe anderen – in jouw

ogen – verkeerde keuzes maken.

En natuurlijk kun je er zijn om

advies te geven en jouw mening

te delen. 
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Maar uiteindelijk is het aan de

ander om te bepalen hoe

diegene zijn leven invult.

Accepteer dat de mensen om je

heen hun leven anders invullen

dan jij. 

En hoewel je het er niet mee

eens hoeft te zijn, wil dat niet

zeggen dat hun keuzes er niet

mogen zijn.
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3. Wees je bewust van je

verwachtingen.

Soms verwachten we dingen van

mensen zonder dat we deze

verwachtingen uitspreken. 

Dan vind je het niet meer dan

logisch dat je partner het huis

aan kant maakt terwijl jij weg

bent. Terwijl je partner daar

heel anders over denkt.

Als je je onderbewuste

verwachting niet uitspreekt, dan

ontstaat er irritatie. 
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Je hebt pas een afspraak als je

iets afspreekt. Tot die tijd is het

niet eerlijk om verwachtingen te

koesteren. Dit leidt tot wrijving

en teleurstelling.

En niet alleen bij jou. 

Als je continu aan een ander

laat merken dat je teleurgesteld

in diegene bent, dan geef je een

duidelijk signaal af dat die

persoon niet goed genoeg is

volgens jou. 

En dat is het tegenovergestelde

van acceptatie.

LAVIDACOACHING.COM



 

Pak nu je notitieboekje erbij. 

Tijdens het lezen van de tekst

hierboven ben je je wellicht al bewust

of onbewust een bepaalde situatie of

persoon gaan voorstellen in je leven

om je herkenning. 

In je notitieboekje ga je diep in op deze

situatie en persoon. Daar waar je

verwachtingen van hebt, misschien al

eerder teleurstellingen hebt gevoeld.

En schrijf dit op. Als we schrijven

kunnen we het nog meer loslaten

La
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