
 

OORDEEL OVER JE NAASTE WERKBLAD* 

*Deze oefening komt uit The Work van Byron Katie en is geadapteerd voor PSYCH-K® van 
het Werkblad Oordeel over je naaste. 

Denk aan een stressvolle situatie met iemand, bijvoorbeeld een meningsverschil. Leef je in, 
in die situatie van toen, nu of zelfs in de toekomst. Wanneer je de stress begint te voelen 
maak je onderstaande zinnen af. Gebruik korte, eenvoudige zinnen. Vul eerst het hele 
werkblad (vragen 1 t/m 6) in voordat je verder gaat. 

1. Wie in deze situatie, maakt je boos, verwart je, kwetst je, maakt je verdrietig of stelt 
je teleur en waarom? 
Ik ben (emotie) op (naam) omdat ______________________________ 
Voorbeeld: Ik ben boos op Paul omdat hij tegen mij loog. 

2. In deze situatie, hoe wil je dat hij/zij verandert? Wat wil je dat hij/zij doet? 
Ik wil dat (naam) _________________________________________ 

Voorbeeld: Ik wil dat Paul ziet dat hij het mis heeft. Ik wil dat hij stopt met tegen mij 
te liegen. 

3. In deze situatie, wat voor advies zou je hem/haar geven?  
(Naam) zou wel/niet moeten ___________________________________ 

Voorbeeld: Paul zou mij niet bang moeten maken met zijn gedrag. Hij zou eens diep 
adem moeten halen. 

4. Wat heb je nodig dat hij/zij denkt, zegt, voelt of doet zodat jij in deze situatie 
gelukkig bent? 
Ik heb nodig dat (naam) ______________________________________ 

Voorbeeld: Ik heb nodig dat Paul niet meer door me heen praat. Ik heb nodig dat hij 
echt naar mij luistert. 

5. Wat vind je van hem/haar in deze situatie? Maak een lijstje. (Je mag kleinzielig en 
veroordelend zijn.) 
(Naam) is __________________________________________________ 

Voorbeeld: Paul is een leugenaar, arrogant, luidruchtig, oneerlijk en hij is zich niet 
bewust. 

6. Wat van deze situatie en deze persoon wil je nooit meer meemaken? 
Ik wil nooit meer ___________________________________________ 

Voorbeeld: Ik wil dat Paul nooit meer tegen me liegt. Ik wil nooit meer een gebrek 
aan respect ervaren. 


