
 

 

 

 

Ontdek hoe je kunt luisteren zonder oordeel vanuit je hart  
Door Oda Salomons 

Ronde 2 – nr. 19 PRAKTIJKSESSIE BUITEN 

 

Oda Salomons: neemt je mee de natuur in. Zij geeft en ontwikkelt trainingen en coachtrajecten rond 

stress en burn-out. Natuurlijke geluiden en beelden zetten ons kalmeringssysteem aan, waardoor we 

vertragen en herstellen van alledaagse stress. In de natuur kom je dus sneller tot rust. Mensen in 

contact brengen met hun gezonde kant, is echt een kracht van haar. Leren door te doen en hierop te 

reflecteren, is hierbij een effectieve methode. Op rewildyourself.nl kun je meer lezen over haar 

aanpak. 

 

www.rewildyourself.nl  

 

Ontdek hoe je kunt luisteren zonder oordeel vanuit je hart 
Wandelen leidt al snel tot diepgaande gesprekken. In aandacht luisteren naar de 

ander, zonder oordeel of interpretatie, vinden we erg moeilijk. Onze helper of ‘redder 

in nood’ komt in actie en voor je het weet geef je adviezen. Maar help je zo een 

ander op weg naar het zelf zoeken van oplossingen? Stimuleer je zo de 

levenskracht?  

  

Door te luisteren zonder oordeel ontstaat er echt een verbinding tussen jou en de 

ander, omdat je wilt begrijpen hoe de ander zich voelt. Zo open je de weg naar de 

innerlijke vitaliteitsbronnen van de ander. Je zult merken dat wanneer de ander zich 

echt begrepen voelt de weg naar creatieve oplossingen zich opent.   

  

We gaan tijdens de bijeenkomst aan de slag met verschillende werkvormen in de 

natuur waarbij je op interactieve wijze zelf ervaring opdoet met: 

 Verschillende manieren van luisteren  

 Herkennen dat we de neiging hebben om een oplossing te zoeken  

 Een stap zetten op weg naar meer avontuur 

 Verbinding ervaren met jezelf en de ander 

 Met compassie luisteren naar jezelf en de ander 

 Nieuwsgierig zijn naar de ander 

  

De werkvormen zijn gebaseerd op bewezen effectieve methoden vanuit onder 

andere de positieve psychologie, Acceptance & Commitment Theory, Compassion 

Focused Theory, neuropsychologie, oplossingsgericht werken en Theorie U. 

  

Benieuwd geworden? Geef je op voor een van de workshops en ontdek de kracht 

van ervaringsgericht leren.  

 

 
 

http://www.rewildyourself.nl/

