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DAG 2 – EMPATHIE 

Empathie is het vermogen je in te kunnen leven in de ander, je in 
de ander te kunnen verplaatsen. Om iemand te kunnen helen is 
het handig wanneer je de dingen vanuit het oogpunt van de 
ander kan zien. Je hoeft geen medelijden te hebben met de 
ander, maar je moet de situatie wel kunnen bekijken vanuit het 
standpunt van de ander.  
 
Het vermogen hebben om je in te leven in degene waarmee je 
contact hebt, kan grote voordelen bieden voor de relatie met die 
persoon. Je bent in staat om problemen op te lossen en mensen 
op hun gemak te stellen. Je bezit dan wat wetenschap een hoog 
niveau van emotionele intelligentie noemt. Plaatsen zoals 
ziekenhuizen met een hoog niveau van pijn, lijden en depressie 
kunnen bijvoorbeeld negatieve gevoelens bij je veroorzaken 
wanneer je een goed ontwikkeld empathisch vermogen hebt. Dit 
komt doordat je alle gevoelens van de mensen om je heen 
waarneemt. 
 
Je kan je empathisch vermogen trainen. Iedereen heeft het, maar 
veel van ons hebben het als kind al leren afsluiten. Let maar eens 
op hoe kleine kinderen alles feilloos aanvoelen en veel gevoeliger 
zijn voor sfeer dan volwassenen. Kleine kinderen staan overal nog 
voor open terwijl volwassenen zich alleen open opstellen voor 
bepaalde mensen of situaties.  

Wanneer je je empathisch vermogen laat groeien dan gebeuren 
er mooie dingen, namelijk:  

• Je weet wanneer iemand niet eerlijk is 

• Je gelooft sterk in de mensheid 

• Willen mensen je hun problemen vertellen, zelfs vreemden 

• Kan je gevoelens onverklaarde vermoeidheid hebben 

• Heb je vaker behoefte aan eenzaamheid 

• Ben je een uitstekende luisteraar 

• Ben je altijd op zoek naar de antwoorden en kennis 

• Ben je altijd op zoek om mensen in nood te helpen 

• Heb je liefde voor de natuur en dieren 

• Kan getuige zijn van geweld en wreedheid tegenover de 
media kan overweldigend zijn 

• Kan je de emoties van anderen voelen  

• Ben je een zeer intuïtieve mens 
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Wanneer je het vermogen hebt om je in de ander aan te voelen, 
kan het heel vermoeiend zijn om in een grote groep mensen te 
begeven. Je voelt daarna vaak de behoefte om weer alleen te zijn 
en je batterij weer op te laden. Het is dus belangrijk om ook 
empathie te voelen voor jezelf en goed voor jezelf te blijven 
zorgen zodat je de energie van de ander weer los te laten. 
 
Maar, hoe is het nu met jouw empathisch vermogen? Stel jezelf 
eens de volgende vragen: 

• In welke situatie kan je wel de kant van de ander zien?  

• En in welke niet? Is dit persoon afhankelijk?  

• Vind je dit voor bepaalde personen moeilijk?  

• Over welke mensen (soort, typen) heb je vooroordelen?  

• Voor welke heb je juist meer begrip? 
De antwoorden zijn niet goed of fout. Ze vertellen je alleen meer 
over jezelf en je empathisch vermogen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

OPDRACHT 
EMPATHIE: 

Doe de meditatie van vandaag en laat de meditatie je leiden bij 
het doen van de rest van de opdracht. 
 
Kies iemand voor wie je weinig empathie voelt. Kijk waarom je 
weinig empathie voelt voor deze persoon. Kies voor die reden 
een symbool. Dit symbool mag je zelf maken, tekenen of 
bijvoorbeeld uit je keukenlade pakken. Plaats het symbool op je 
mini kleuren altaar kijk ernaar en zeg de volgende spreuk (of 
gedicht of gebed, hoe je het noemen wil):  

“Mijn empathie gaat groeien, 

Mijn gevoel voor de ander gaat bloeien. 

Ik kan zien wat zij zien, 

Ook al had ik dit niet eerder gezien. 

Zo zal het zijn, zo zal het zijn, zo zal het zijn.” 
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Gebruik het symbool om je empathie te laten groeien. Kijk er 
dagelijks naar, net als naar de kleur. Neem dagelijks je hele altaar 
in je op. Wanneer je er behoefte aan hebt kan je ook dagelijks de 
spreuk herhalen, dan heeft het wel het meeste effect. 
 
Bekijk de wereld met andere ogen.  
 

JE ERVARINGEN 
VAN VANDAAG 
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