Wel in je vel als directeur
Over het belang van zelfzorg

www.coaching4you.be
Sabine Keerman

OEFENING: belang en kracht van POSITIEVE verwoording (plustaal)
De taal van de motivatie!
Een doel zo stellen dat het motiveert…
(innerlijke dialoog // dialoog met anderen)
Formuleer je doel altijd positief, zeg wat je wel wenst in positieve woorden, zodat de
hersenen automatisch een beeld creëren van wat je wel wil bereiken.
Hertalen of omcirkelen
1. Ik wil straks geen zenuwen hebben voor het gesprek met die moeilijke leerkracht.

2. Ik wil niet dat de kinderen te laat komen op school.

3. Ik wil niet dat er achter de rug gepraat wordt op mijn school.

4. Ik wil dit straks met de groep bespreken zonder me boos te maken.
5. ‘Dat was niet slecht van mij !’
6. ‘Graag een nettere klas’ versus ‘hoe slordig!’

7. Ik wil erover waken dat ik me niet futloos voel na deze drukke projectweek.

8. Ik wil hier niet terug tot een gat in de nacht zitten voorbereiden.

9. Vergeet niet je voorbereiding mee te brengen naar de vergadering.

10. Zorg ervoor dat je niet gebuisd bent.

Gedachten zijn krachten, ze versterken je of ze verzwakken je.
Het effect van een persoonlijke overtuiging
‘Wat ga ik er nu weer van bakken?’ versus ‘Ik doe mijn best en we zien wel…’
‘Amaai, dit personeelslid komt straks op gesprek!’ versus ‘we zullen zien wat het gesprek ons
oplevert…’
Welke taal hanteer jij? Let jij hier bewust op? Vind jij het zinvol om hier aandacht aan te
besteden?

Kwaliteitenkwadrant
Bron : Kwaliteiten, een verfrissende kijk op eigenaardigheden, Peter Gerrickens, ‘s
Hertogenbosch, 1997
Op internet kan je onbeperkt surfen op zoek naar het kernkwadrant via google.
Interessante sites zijn:




www.leren.nl ,
www.empower-project.info/ofman.htm
wat ik bij anderen vanzelfsprekend verwacht

wat ik bij anderen bereid ben door de vingers te zien

wat anderen in mij waarderen

wat anderen mij verwijten

wat ik in mijzelf gewoon vind

wat ik in mijzelf geneigd ben te rechtvaardigen
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-

+

allergie

uitdaging
teveel van
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wat ik mijzelf zou verafschuwen
wat anderen mij aanraden te relativeren
wat ik in anderen minacht

wat ik mijzelf mis
wat anderen mij toewensen
wat ik in anderen bewonder

‘Waar je je aan ergert bij de ander, ligt op afwerking te wachten bij jezelf.’
(Paul Liekens)
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