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Geweldloze Communicatie is door de Amerikaanse psycholoog
Marshall Rosenberg (1934 - 2015) ontwikkeld om ons te helpen
een andere wereld te creëren. Een wereld waarin we allemaal
tot bloei kunnen komen, waarin we in verbinding zijn met elkaar
en met het leven om ons heen. Een wereld waarin we ‘iedereen
wint’-oplossingen weten te vinden die rekening houden met
ieders behoeften, ook de behoeften van de Aarde. Een wereld
waarin we macht delen en waarin we in vrede kunnen leven omdat we de vaardigheden hebben om conflicten door dialoog op
te lossen. In dit artikel zal ik beschrijven hoe Geweldloze Communicatie kan worden toegepast om de innerlijke verandering en
de maatschappelijke verandering te ondersteunen die hiervoor
nodig zijn.
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dat wij elkaar op het niveau van behoeften

behoeften ook, en verlangen ook naar

dus kunnen begrijpen, het menselijke in

beschutting, beweging, communicatie.

wat er in hem omging. Met empathisch

de ander herkennen, ook als het gedrag of
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De kern

te aan gelijkwaardigheid, afstemming en

de ik mij te verplaatsen in de behoeften

Dialoog

respect voor ieders rol in het geheel.

van Wim. Hij had behoefte aan respect

Vanuit het contact met mijn gevoelens

Ik bracht mijn eigen gevoel en behoefte

voor de regel dat gratis lunch alleen naar

en behoeften kan ik een dialoog voeren.
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had gevoeld te ervaren dat ik terecht werd

wilde worden in zijn rol en de moeite die
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Innerlijk werk

schap te geven. Geweldloze Communicatie

beschuldigen of te veroordelen. Hierdoor

Effectieve maatschappelijke verandering
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Verbondenheid
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Activisme
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Een gesprek dat gericht is op het over-
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contact ben met mijn gevoel en behoefte,

in de ander omgaat.
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Geweldloze Communicatie laat ons zien
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voor ons belangrijk is zonder de ander te
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Empathisch luisteren betekent
begrijpen met het hart

