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Waarom merken mensen vaak dat ze hun concentratie verliezen, dagdromen 
en afdwalen tijdens gesprekken? Bepaalde woorden en zinnen kunnen ertoe 
leiden dat personen aan de ontvangende kant van een gesprek worden afge-
sloten, waardoor ze niet goed kunnen luisteren naar wat er wordt gezegd. De 
communicerende persoon injecteert mogelijk zoveel negatieve woorden en 
ideeën dat de luisteraar zich depressief en zwaar van binnen begint te voe-
len. Of misschien is de spreker saai en spreekt hij alleen over zichzelf of over 
mensen die de luisteraar nog nooit heeft ontmoet.

Wat als jij die arme spreker bent? Hoe zou je weten of jij degene bent die ne-
gatieve associaties invoegt, onbeduidende details naar voren brengt en over 
jou aan het kletsen bent, jij, jij? Hoe weet je of iemand echt geïnteresseerd is 
in wat je te zeggen hebt en echt betrokken is bij het gesprek? Hoe observeer 
je of de persoon of groep geïnteresseerd en geïntrigeerd is of naar de deur 
zoekt?

Eersteklas sprekers leren van iedereen met wie ze praten. Subtiele aanwij-
zingen laten zien of je een verstandhouding hebt opgebouwd, spreekt op een 
manier die het publiek begrijpt en gebruikt woorden die verlangen en inte-
resse wekken. Wees bereid om in jezelf die dingen te herkennen die anderen 
wegduwen en te voorkomen zodat ze zo goed luisteren als jij zou willen. Het 
is een krachtig aspect van zelfbewustzijn waarmee je iedereen om je heen 
fascineert.

Hieronder volgen acht gewoonten die zorgen voor zeer ineffectieve commu-
nicatie. Beslis tijdens het lezen van deze scenario’s of je jezelf erin ziet. Neem 
de tijd om eerlijk te zijn over je communicatiestijl en het effect dat je hebt op 
de mensen om je heen.
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Argumentatieve spreker

Vind je het leuk om de advocaat van de duivel te spelen? Bied je voortdurend 
jouw tegengestelde mening aan wanneer niemand erom vraagt? Vind je dat 
je het woord ‘maar’ zegt in uw gesprek met anderen? Als het antwoord ja is, 
ben je misschien een argumentatieve prater. 
Er is een effectieve manier om een tegengestelde mening te vormen, maar 
het kan de verstandhouding vernietigen. Er is een manier om uw mening te 
geven, maar deze kan als ongewenst advies worden ontvangen. Als je je blijft 
verzetten tegen de opmerkingen van je luisteraar, loop je het risico dat hij 
zich verkeerd, dom of niet geïnformeerd voelt.

Vergelijkingsmaker

Vergelijking vindt plaats wanneer je een gedachte of gevoel deelt met een 
vriend. Het kan iets heel persoonlijks zijn of iets waarvoor je begrip zoekt. De 
vriendin zal een reactie geven die je vertelt dat het haar niet echt kan schelen 
wat je te zeggen hebt.

Het zou als volgt kunnen gaan: ‘Ik heb met mijn baas gepraat over hoe ik 
deze onderhandeling met Sally moet afhandelen. Ik heb het gisteren gepro-
beerd , en hij deed alsof hij er niet met mij over wilde praten. ‘

Vriend antwoordt: “Ik weet precies wat je bedoelt! Ik had ooit een baas die al-
tijd tijd voor iedereen vond, en elke keer dat ik probeerde een vraag te stellen, 
wuifde ze me weg. Toen George een keer met haar sprak, hij ... bla, bla, bla. ‘

Als je merkt dat je altijd op zoek bent om een gebeurtenis in je leven te ver-
gelijken met een gebeurtenis in het leven van je vriend, verander dan die ver-
velende gewoonte en ontwikkel de vaardigheden van een geweldige spreker.

De praatjes maker

Het verschil tussen een praatjes maker en een spreker is duidelijk. De spreker 
doet zijn best om het te begrijpen. Een prater tettert eindeloos zonder dat 
beide mensen willen profiteren van het gesprek. De praatjes maker lijkt op de 
vergelijkingsmaker, maar met een meer neerbuigende toon.
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De praatjes maker vergelijkt niet om compassie te hebben, maar om supe-
rioriteit te creëren. Hij is geïnteresseerd om zich superieur te voelen ten op-
zichte van de persoon met wie hij spreekt, en dat vereist dat de luisteraar 
inferieur wordt. Als de luisteraar zich minderwaardig voelt, heeft de spreker 
geen verstand en gaat elke hoop op een verbinding verloren.

Hoor-mijn-oude-bagage-preker

Sommige mensen smeken om sympathie. Het kan komen uit een behoefte 
om gered te worden, of het kan een echte roep om hulp zijn. Als je dit bij jezelf 
herkent, kijk dan waarom je medeleven van anderen nodig hebt en waarom 
het belangrijk is dat anderen medelijden met je hebben. Misschien heb je een 
verdrietig leven geleid en heb je echt het gevoel dat je een beetje sympathie 
verdient. Dat is zeker niet onredelijk. Misschien heb je het korte einde van 
de stok gekregen en ben je het slachtoffer geweest van een aantal vreselijk 
ongelukkige gebeurtenissen. Dat is ook ok. Mensen hebben deze ervaringen 
wel. Maar bespreek deze uitdaging met een gekwalificeerde therapeut en 
werk je moeilijkheden met hem of haar door.

Met uitzondering van recente gebeurtenissen die het delen van sympathie 
eisen (bijvoorbeeld een baan verliezen of de dood van een geliefde), hoort 
oude bagage niet thuis in gesprekken. Oude bagage verplicht uw luisteraar 
om iets te voelen dat hij misschien niet wil voelen. Het verbindt ook het dicht-
bij zijn met gevoelens van verdriet, behoefte en wanhoop. Hoe meer je oude 
bagage ophaalt, hoe meer anderen die gevoelens associëren met dichtbij jou 
zijn.

Als je anderen wilt helpen zich slecht te voelen om je heen, probeer dan zoveel 
mogelijk medelijden met ze te krijgen. Als je wilt dat anderen jou opzoeken 
en zich goed bij je voelen, bewaar dan de werkelijk moeilijke ervaringen van 
jouw leven voor jouw getrainde therapeut. Hij kan luisteren met een mate van 
empathie en objectiviteit die vrienden en zakenpartners gewoon niet kunnen.
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Veroordelende spreker

Als Jason zegt: ‘Jim raakt echt gestrest. Hij moet nu een paar moeilijke klan-
ten hebben. ”,  is dit geen oordeel. Het is een observatie die goed is. Als Cathy 
antwoordt en zegt: ‘Ik weet wat je bedoelt. Hij heeft nooit goed met stress 
kunnen omgegaan. Toen hij onlangs bij Ken ontplofte, was hij zo grof. Hij kan 
zichzelf niet beheersen en ik ben zijn houding echt beu ‘, is dat een oordeel. 
Cathy maakt een mening over wat voor soort persoon hij is en hoe verkeerd 
hij is om zo te zijn.

Als je anderen beoordeelt, denk je misschien dat je het doet om een verstand-
houding op te bouwen of een kant te kiezen. Maar je kunt jezelf vervreemden 
door gebrek aan zelfrespect te tonen. Als je intern niet goed op één lijn zit, 
zal je merken dat je anderen moet beoordelen om je beter te voelen dan zij.

Veroordelend zijn is een dode weggeefactie dat je problemen hebt met in-
competentie en onzekerheid. loop niet in die val. Reageer op een manier die 
jouw positie van zelfrespect en eigenwaarde versterkt.

In het voorbeeld zou Jason moeten hebben gereageerd met: ‘Jim is me altijd 
behulpzaam geweest. Ik heb veel van hem geleerd. Hij heeft zijn uitdagingen, 
zoals we allemaal doen. Misschien heeft hij nu gewoon een hand nodig. ‘

Sprekers onderbreken
Het enige, krachtigste bericht dat jij jouw luisteraars kunt sturen, is om de 
verbazingwekkend eenvoudige techniek te gebruiken om ze herhaaldelijk te 
onderbreken. Als iemand je onderbreekt, weet je dat ze geloven dat wat ze 
te zeggen hebben belangrijker is dan wat je te zeggen hebt. Als iemand je 
onderbreekt, weet je dat ze denken dat ze beter zijn dan jij.

Als je met anderen communiceert, haal dan diep adem nadat uw partner klaar 
is voordat u spreekt. In die adem zeg je: ‘Ik heb gehoord wat je zei, ik neem 
het op en waardeer je communicatie. Deze ene techniek is goudkleurig.
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Klagende spreker

Klagers worden met dezelfde problemen geconfronteerd als de bagage spre-
ker. Je voelt je slecht als je bij de klagers bent. Wanneer je klaagt, is de toe-
stand waarin jij jouw luisteraar plaatst, de toestand die hij zal associëren 
met hoe het is om jou heen zijn. Als je een chronische klager bent, creëer je 
negatieve gevoelens bij anderen en duw je mensen weg, in plaats van ze naar 
je toe te trekken. Klagen is iets dat het beste wat je kan doen bij een klanten-
service en wordt vermeden in communicatie met jouw dierbaren of met wie 
je zaken doet.

Roddelende spreker

Roddelen is waarschijnlijk de meest kwaadaardige, dodelijke, ellendige ma-
nier om te communiceren. Gebruik het niet, doe er niet aan mee en reageer 
er niet op. Je geeft zoveel weg van wie je bent als je het verspreidt of zelfs 
luistert naar roddel. Een roddellaar is iemand die erg onzeker is, wiens zelf-
vertrouwen afhankelijk is van het vinden van fouten bij anderen, en wiens we-
reld  klein, zwak en bekrompen is. Alles wat met de roddelaar wordt gedeeld, 
wordt waarschijnlijk algemeen bekend en wordt gebruikt tegen de persoon 
die de informatie heeft gedeeld.

Als je in de buurt bent van iemand die roddelt, deel dan je mening over rod-
del. Als je zegt: ‘Dat wil ik echt niet horen. Het zijn mijn zaken niet. En hoe 
dan ook, ik vind George echt leuk, ‘moedig je je luisteraar aan te stoppen met 
roddelen.
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