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VERWONDING VANUIT OORDELEN 

We hebben allemaal te maken met meningen en oordelen in ons leven vanuit ervaringen in ons leven die een imprint 
achter laten en ons zelfvertrouwen, gevoel van onvoorwaardelijke waardigheid aantasten

Deze imprints leiden tot een diepe angst om negatief veroordeeld of afgewezen te worden door anderen (of dit nou 
werkelijk zo is of wij denken dat iemand iets vindt).

We worden alleen maar geraakt door een oordeel dat een imprint triggert in onszelf; een overtuiging die -deep down-
ergens nog vasthouden.



HOE OORDELEN EN KRITIEK ONS BEINVLOEDEN

Iedereen heeft imprints op het gebied van oordelen

Als je kritiek krijgt op be-/veroordeeld wordt:

• voel je je slecht, je krijgt het gevoel dat je iets niet goed doet of dat er iets mis is met je

• Je bent zelf kritisch op anderen en over jezelf

• Als je je bekritiseerd voelt trek je je terug of wordt je boos

• Je hebt een mening over hoe je eruit ziet, wat je draagt, hoe je praat, wat je kan, etc.

• Je trekt je terug van datgene waarover geoordeeld wordt

• Je verstopt je authentieke zelf, want stel dat het niet genoeg is

Dit blokkeert je vermogen om vol in te stappen op waar je voor bent en te ontvangen



JOUW IMPRINTS. EN REFRAMING.

Oefening:

Maak een tijdlijn met daarlangs de momenten dat je je veroordeeld voelde. Ga zo ver mogelijk terug (tot diep in je jeugd) en 
schrijf zoveel mogelijk op.

In eerste instantie vanuit het thema werkende vrouw, moeder zijn, je hart volgen, je passies volgen, tijd voor jezelf nemen, je 
intuïtie volgen, maar schrijf ook alles op wat hier niet direct mee te maken heeft, maar wel bij je opkomt.

Per moment schrijf op:

1. wie was de persoon die je veroordeelde en waar ging het oordeel over?

2. wat was het effect? welke gedachten en overtuigingen bouwde je op jezelf, je waarde, anderen en de wereld? Herschrijf 
deze overtuigingen naar een tegenovergestelde, positieve overtuiging

3. Wat ging hiermee verloren?

4. Wat was het goede dat erin zat (de positieve les die je hieruit kunt halen of de vaardigheden die je hebt opgedaan om 
hiermee om te gaan)? 

Zeg hardop voor jezelf: “ik verwacht niet langer dat anderen …. (vul je behoefte in), ik kan dit nu voor mezelf doen”



OORDELEN OVER EN KRITIEK OP ANDEREN

Oefening:

Reflecteer op momenten dat je anderen hebt veroordeeld en kritiek hebt gehad

Maak een lijst met momenten die opkomen als het gaat over andere vrouwen, werkende vrouwen met een gezin, mensen 
die veel geld verdienen, mensen die hun hart volgen, vrouwen die expliciet veel ruimte voor zichzelf maken, ‘dominante’ 
vrouwen, vrouwen die hun passie achterna gaan, etc,, maar schrijf ook alles op wat hier niet direct mee te maken heeft, 
maar wel bij je opkomt.

• Wie heb je veroordeeld en waar ging het over?

• Waar ging het oordeel over de ander in jezelf over?

• Aan welke behoefte van jezelf wilde je tegemoet komen door de ander te veroordelen?

• Kijk welke les je hieruit kunt halen

> Schrijf nu een korte brief of mail aan jezelf waarin je jezelf vergeeft voor die oordelen, waarin je erkent dat je mens bent. Je
woorden vanuit compassie en liefde voor jezelf en de ander. 



POSITIEVE FEEDBACK EN IMPRINTS

Oefening:

Maak een lijst van momenten waarin je positieve feedback kreeg en specifiek ook die momenten dat je dacht dat je kritiek 
zou krijgen, maar het positieve feedback/ complimenten etc. werden.

• Wie was hierbij betrokken?

• Wat was het resultaat?

• Hoe voelde je je?

• Welke les kun je hieruit halen?

Hoe kan het volgen van jouw unieke pad, je intuïtie, je innerlijk weten en jouw gevoel voor wat klopt en niet klopt, jou, je 
relaties en je werk veranderen?


