
“God, zet alstublieft alles opzij wat ik denk te weten over mijzelf, over mijn angsten, over mijn 
grieven, over mijn oneerlijkheid, over mijn ziekte, over de Twaalf Stappen, en over U, God.  Open 
mijn geest zodat ik in deze situatie een nieuw inzicht en/of ervaring kan hebben en dat ik de waarheid 
mag zien.” Amen. 
 
1. Ik koester wrok tegen:    2. De oorzaak/situatie:  
  

 
 
3. Ik en de anderen algemeen:  Wanneer deze persoon/instelling/… dat doet, raakt het mij in mijn … 
eigenwaarde? Stel jezelf de vraag: hoe kan hij/zij mij dit aandoen? Maak de zin af:  “Ik ben...... 
 
 
trots? Stel jezelf de vraag: hoe wil ik overkomen? Maak de zin af:  
“Niemand zou……  
 
 
ambitie? Stel jezelf de vraag:  “Wat wil ik van deze persoon wanneer dit gebeurt nu en hier? Maak de zin af:   
“Ik wil hier en nu… 
 
 
gevoel van veiligheid? Stel jezelf de vraag: “Wat heb ik hier nodig om me o.k., veilig en zeker te voelen? Maak de zin af:   
“Ik heb het hier nodig dat…” 
 
 
idee van menselijke betrekkingen? Stel jezelf de vraag: “Hoe moeten anderen zich tot mij verhouden? Maak de zin af: 
“Anderen moeten mij in dit soort situaties…… 
 
 
idee seksuele betrekkingen? Stel jezelf de vraag: “Hoe vind ik dat  vrouwen/mannen zich tot mij moeten verhouden? Maak de zin 
af:“Vrouwen/mannen zouden mij… 
 
Geld? Stel jezelf de vraag: Wat geeft geld mij of zou het me geven? Maak de zin af:  
“Geld geeft me… 
 
 
Page 67 BB: “God, dit is mogelijk een zieke man/vrouw/iets anders. Hoe kan ik hem/haar/… helpen? 
God, laat me niet boos zijn op hem/haar. Help me dezelfde verdraagzaamheid, medelijden en hetzelfde 
geduld voor hem/haar op te brengen, die ik voor een zieke vriend zou voelen. Uw Wil geschiede” 
(Voeg eventueel toe persoonlijke variatie p. 552).  
 
4. Wat heb ik in werkelijkheid gedaan?  
Waar was ik 
uit op eigen 
belang? 

Welke rol of rollen speelde ik? 

Hoe behandel ik anderen als ik deze rol speel?  
 

Waar was ik 
oneerlijk? 

Loog ik? Vertelde ik een keiharde leugen? 
 
Heb ik iets verzwegen? Roddelde ik over deze persoon?  
 

Waar was ik 
zelfzuchtig? 

Hoe misleidde ik de ander? 
 
Hoe portretteerde ik mezelf op een bedrieglijke manier? 
 

Waar was ik 
bang? 

Welke zelfillusie, welke overtuiging maakt dat ik dit gedrag vertoonde? 
 
Wat is mijn angst: Als deze zelfillusie niet waar is, ben ik bang dat ik…. 
 

5. Heb ik deze persoon/instelling/… en of anderen gekwetst?  
 
 


