
LOGIE

Schrijven om beter te zien

Schrijven helpt mij om helder te maken wat er in mijn leven gebeurt. Al schrijvend word ik wijzer. 

Zo doe ik het:

Neem vijftien minuten de tijd. Beschrijf een situatie in je leven die je momenteel aan het ‘verteren’ 

bent. 

Bijvoorbeeld: 

- wennen aan mijn nieuwe opdracht

- mijn boosheid op mijn zus

- het gaan samenwonen met mijn lief

- mijn bezorgdheid over de gezondheid van mijn hond

- het al of niet kopen van een vouwfiets

- mijn verdriet na het feest van gisterennacht

Laat het kleine, verwende, kortzichtige kind in jou aan het woord over de situatie – je hoeft niet 

volwassen of begripvol te zijn: je mag tijdens het opschrijven je zwartste en meest kinderachtige kant 

laten zien. Je kan het hebben over het verhaal dat je bij de situatie verzint, over je gevoelens, je lichaam, 

je gedachten, je overtuigingen en je acties. En over de anderen: over al wat de anderen doen dat ze niet 

zouden moeten doen.

Klaar? Neem nu nog vijftien minuten de tijd om te stoeien met je verhaal, zet eventueel een timer: 

langer hoeft echt niet. 

Vragen die je hierbij aan jezelf kan stellen:

- Wat moet ik nog meer leren en begrijpen over de situatie? Wat zijn de feiten? Welke 

veronderstellingen doe ik?

- Wat moet ik nog meer leren en begrijpen over de andere mensen in het verhaal? Welke informatie 

heb ik nog nodig? Welke vragen of uitleg zouden mij helpen?

- Wat moet ik nog meer leren en begrijpen over mijzelf? Wat gaat er onder mijn reactie schuil? Wat voel 

ik echt? Welke rol speelde ik?

- Aangezien dit mijn verhaal is, hoe zou ik willen dat het afloopt? Hoe zou ik willen zijn in deze / dit soort 

situaties?

Klaar. Achterover leunen. Uitademen. Beter zo?

(vrij naar Julia Cameron en Brené Brown)
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