Het ontstaan van de kaarten
®

De kaarten hebben wij ontwikkeld om met scholieren en studenten het
thema "gevoelens" bespreekbaar te maken. In 1996 – bij een project
voor geslachtsspecifiek onderwijs – stelde ik scholieren van groep 6 de
vraag welke gevoelens zij konden benoemen en de antwoorden
beperkten zich tot "cool" of "uncool". Om kinderen de mogelijkheid te
geven meer woorden te vinden voor het benoemen van gevoelens,
verzocht ik mijn zoon Christian of hij het stripfiguurtje – die hij als 13jarige voor mij had getekend – van verschillende gevoelsuitdrukkingen kon
voorzien. Met deze ‘eerste editie’ van de Gefühlsmonster-Kaarten in zwartwit bleken kinderen in staat gevoelens meteen gedifferentieerd te kunnen
benoemen. Omdat de kaarten mij goed bevielen, gebruikte ik ze ook in mijn
workshops. Ik spreidde de kaarten in het midden uit, alvorens ik met de
thematiek rond Geweldloze Communicatie of het omgaan met gevoelens in de
mediatie begon. De sfeer, die hierdoor ontstond, doordat iedereen eerst de
kaarten bekeek en over de getoonde scènes moest lachen, bleek zeer
ondersteunend te zijn in de daarop volgende gesprekken.
Op deze plaats wil ik mijn oprechte dank en respect aan Marshall B. Rosenberg
verwoorden, wiens methodiek “Gevoelens zijn de kinderen van onze
behoeften” voor mij een wezenlijke basis van de mediatie en van de omgang
met verschillen in het algemeen is geworden. Het werken met Geweldloze
Communicatie was de tweede reden voor het ontwikkelen van de
Gefühlsmonster-Kaarten.
Sinds 2010 beschikken wij over een website met informatie en tips , ervaringen
van anderen, achtergronden en werkmaterialen om te downloaden. Wij
nodigen u uit tot een actieve participatie door het sturen van ideeën,
ervaringen en toepassingen.
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Hoe gaat het met mij op dit moment?
Welke gevoelens kan ik benoemen?
Met welke gevoelens kan ik bij anderen
goed omgaan en welke ervaar ik als
onaangenaam?

“Gevoelens zijn de kinderen van onze behoeften”
(Marshall B. Rosenberg)
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Als onze behoeften zijn ingevuld, ervaren wij aangename
gevoelens van tevredenheid tot vreugde of geluk.
Als onze behoeften niet zijn ingevuld, ervaren wij
onaangename gevoelens als ontevredenheid en irritatie.
Lukt het ons dan niet, onze behoeften aan b.v. begrip,
erkenning of veiligheid ingevuld te krijgen, ontstaan
gevoelens als woede, kwaadheid of vertwijfeling.

3. Geweldloze Communicatie
(Marshall B. Rosenberg)
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