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Dit is versie 1.0 van dit e-book.  

De nieuwste versie van dit boek kun je downloaden op: 

http://www.gelukiseengevoel.nl  

Heb je dit e-book doorgestuurd gekregen van iemand anders?  

Ga dan naar http://www.gelukiseengevoel.nl en schaf je eigen exemplaar aan zodat 

je zeker weet dat je de meest recente versie hebt. Je ontvangt dan ook regelmatig 

een e-mail met verwijzingen naar tips om je beter en gelukkiger te voelen. 

 

 

Alle informatie in dit e-book heeft enkel als doel te informeren. Raadpleeg bij 

gezondheidsklachten altijd een (natuurgeneeskundig) arts of andere deskundige.  

Een uitgebreide disclaimer vind je aan het einde van dit document.  

  Versienummer 

  Disclaimer 
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Mijn naam is Martin de Werker. Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van 

persoonlijke ontwikkeling, burn-out en traumatische ervaringen. 

Mijn persoonlijke missie is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken dat zij zelf 

verantwoordelijk zijn voor hun geluk. Het is niet de ander, de situatie of 

omstandigheid die je ongelukkig maakt, maar de manier hoe je er mee omgaat.  

 

“Om gelukkig te worden hoef je slechts te stoppen 

met jezelf ongelukkig te maken.” 

 

We hebben onbewust  heel veel manieren en patronen 

ontwikkeld waarmee we ons zelf ongelukkig maken. De 

meeste van deze patronen zijn gebaseerd op het niet 

willen voelen van slechte gevoelens. Onbewust 

vermijden we nare gevoelens en jagen we naar een 

goed gevoel. 

Door mijn ervaringen uit het verleden en mijn zoektocht 

naar geluk ben ik er achter gekomen wat emoties en 

nare gevoelens precies zijn en hoe je deze op een 

liefdevolle manier kunt loslaten.   

Dit document beschrijft: 

 Het verschil tussen gevoelens en emoties.  

 De meest voorkomende patronen waarmee we nare gevoelens vermijden.   

 De technieken en vaardigheden hoe je nare gevoelens kunt loslaten.  

 55 Tips waarmee je jouw gevoel kunt veranderen en hiermee jezelf veel beter 

zult voelen. 

 

Ik wens je veel succes en plezier bij het lezen en toepassen 

van dit document! 

  Voorwoord 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

Stel je voor, je ligt op een tropisch strand naast je meest ideale partner met een 

cocktail in je hand en samen kijk je naar een prachtige zonsondergang. 

Een plaatje waarbij je normaliter gelukkige gevoelens ervaart. Als je echter vijf 

minuten eerder hebt gehoord dat je bedrijf failliet is gegaan, een dierbare is 

overleden of dat je ernstig ziek bent, voel je jezelf niet gelukkig. 

Een ervaring wordt pas als geluk ervaren wanneer deze gepaard gaat met een 

gelukkig gevoel. Hoe mooi de werkelijkheid is, of hoe ideaal jouw levenssituatie dan 

ook mag zijn, je kunt jezelf pas gelukkig voelen als er geen onprettige gevoelens 

zijn. 

Dit document geeft je een aantal tips waardoor je jouw gevoel positief kunt 

veranderen. 

Iedereen is uniek en ervaart geluk op een andere manier. Wellicht is niet elke tip 

voor jou bruikbaar, maar ongetwijfeld is er een tip bij die je kan helpen om jezelf 

beter te voelen.  

 

 

Dat dit document jouw gids mag zijn voor een goed gevoel! 

Martin de Werker  

  Inleiding 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

We willen ons graag gelukkig voelen en hebben daar allerlei verschillende ideeën 

over hoe we dit kunnen bereiken. Toch weten maar weinig mensen hoe je een 

gelukkig gevoel krijgt en waar dit van afhangt. Hieronder wordt een aantal kritische 

vragen gesteld. 

Kun je gelukkig zijn als je doof of blind bent? 

Mensen die blind zijn kunnen gelukkig zijn. Hetzelfde geldt voor dove mensen. Er 

zijn zelfs mensen die doof en blind zijn, ook zij kunnen zichzelf gelukkig voelen. Ook 

als je niet kunt ruiken of proeven kun je toch gelukkige ervaringen hebben. 

Geluk is dus niet afhankelijk van een beeld, geluid, reuk of smaak. 

Maakt denken je ongelukkig? 

Tijdens meditatie-, mindfulness- en yogacursussen leer je dat je gedachten hebt en 

deze kunt waarnemen. Je leert aandacht te geven aan je ademhaling en wanneer er 

gedachten komen, deze voorbij te laten gaan. Wanneer je de aandacht verliest en 

opgaat in de gedachte, leer je terug te gaan naar je ademhaling. Op deze manier 

leer je dat er gedachten zijn, dat ze opkomen en vanzelf weer voorbij gaan, net als 

wolken aan de hemel. Je ontdekt ook dat gedachten misleidend zijn en je steeds 

meenemen in hun verhaal. 

Welke gedachten er in je opkomen, is afhankelijk van je waarnemingen via je 

zintuigen, gevoel, intuïtie, eerdere gedachten of een ingeving.  

De geur van rook kan een gedachte geven dat er ergens brand is. Deze gedachte 

kan een nieuwe gedachte opleveren waarbij je jezelf afvraagt of de brand niet in 

jouw huis is. Een derde gedachte vertelt dat je je huis moet controleren. De 

gedachtestroom over een mogelijke brand stopt vanzelf als je ontdekt dat de buren 

aan het barbecueën zijn. 

Helaas zijn we niet zelf in staat om onze gedachten te sturen, zoals blijkt uit het 

voorbeeld met de geur van rook. Je kunt zelf niet bepalen wat je over een half uur 

gaat denken. Je kunt ook niet besluiten om alleen maar positieve gedachten te 

hebben.  

  Jezelf gelukkig voelen 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Probeer eens niet te denken aan een roze olifant na het lezen van deze zin. Dat lukt 

je niet! Heb je jezelf wel eens afgevraagd waar ingevingen vandaan komen en wat 

jouw invloed daarop is? Helemaal niets! 

Gedachten werken net zoals je hartslag volledig autonoom en worden beïnvloed door 

wat eerder wordt waargenomen via de zintuigen, intuïtie of door voorafgaande 

gedachten.  

Denken bestaat dus eigenlijk helemaal niet. Denken is niets anders dan een aantal 

gedachten achter elkaar. Hetgeen je denkt is afhankelijk van de gedachte die er aan 

vooraf is gegaan. Je hebt dus helemaal geen controle over hetgeen je wel of niet 

denkt. Gedachten gebeuren gewoon en overkomen je.  

Gedachten en gevoelens zijn nauw met elkaar verbonden. Een gedachte kan een 

gevoel opwekken en een gevoel een gedachte. Een nare gedachte geeft meestal een 

vervelend gevoel en een naar gevoel veroorzaakt meestal meerdere vervelende 

gedachten. Het maakt niet uit wat er eerder is, de gedachte of het gevoel, een naar 

gevoel zorgt meestal voor meerdere nare gedachten. Hetzelfde geldt voor prettige 

gedachten en gevoelens. 

Doordat we geen invloed hebben over onze gedachten en deze inhoudelijk bepaald 

worden door onze zintuigelijke waarnemingen, is het niet mogelijk om onze 

gedachten constant positief te laten zijn.  

Psychologen hebben uitgebreid onze mind bestudeerd en onderzocht. Er zijn 

duizenden boeken geschreven over hoe gedachten positief te beïnvloeden. Er zijn 

helaas nog maar weinig mensen die succes hebben geboekt met technieken en 

vaardigheden op dit gebied. Mijns inziens is het niet mogelijk om gedachten te 

sturen zodat we altijd een positief gevoel hebben.  

Conclusie:  

Het is een naar gevoel dat er voor zorgt dat we nare gedachten krijgen en ons 

hierdoor niet gelukkig voelen. Op geen enkele gedachte hebben we een directe 

invloed. Gedachten werken namelijk volledig autonoom als reactie op waarnemingen 

of eerdere gedachten. 

Dit document gaat dan ook niet verder in op gedachten en het denken. Geluk heeft 

alles te maken met een gevoel. Laten we dus vooral inzoomen op gevoel en leren 

hoe we met onprettige gevoelens kunnen omgaan. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Maken beperkende overtuigingen je ongelukkig? 

Een overtuiging is mening over jezelf. Meestal is deze door gebeurtenissen en 

ervaringen vanuit het verleden ontstaan.  

Veel mensen hebben last van beperkende overtuigingen zoals: 

 ik ben waardeloos 

 ik doe er niet toe 

 ik ben lelijk 

 ik ben schuldig 

 ik ben dom 

Soms zijn dergelijke overtuigingen bijna de hele dag aanwezig, waardoor je jezelf 

niet gelukkig voelt.  

Tijdens mijn persoonlijke zoektocht heb ik ontdekt dat de meeste van deze 

beperkende overtuigingen gefundeerd zijn op een naar gevoel. Het nare gevoel 

creëert de beperkende overtuiging. Een vervelend gevoel kan bijvoorbeeld de 

overtuiging geven dat je waardeloos of schuldig bent.  

Er bestaan allerlei technieken en vaardigheden om beperkende overtuigingen te 

veranderen. Een eenvoudige manier is om met het onderliggende gevoel aan de slag 

te gaan. Wanneer we de vaardigheid hebben om het nare gevoel los te laten, 

verdwijnt de beperkende overtuiging.  

Maken fysieke beperkingen je ongelukkig? 

Er zijn mensen met fysieke beperkingen; misvormingen zoals brandwonden en 

geboorteafwijkingen, die toch heel gelukkig zijn. Een voorbeeld hiervan is Nick 

Vujicic. Hij is zonder armen en benen geboren. Er zijn veel filmpjes van hem op 

internet te vinden, de moeite waard om kijken! 

Nick Vujicic geeft duidelijk aan dat geluk niets te maken heeft met fysieke 

beperkingen maar alles met de manier hoe je er zelf mee om gaat.  

Het is niet de fysieke beperking die je ongelukkig maakt maar de gedachten erover. 

Deze gedachten maken nare gevoelens in je wakker waardoor je jezelf niet gelukkig 

voelt.  
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Is lichamelijke pijn een reden om jezelf ongelukkig te voelen? 

Sommige mensen hebben chronische pijnen zoals rugklachten, spierpijnen en 

reuma. Dergelijke lichamelijke pijnen kunnen heel onaangenaam zijn. Toch zie je bij 

deze mensen momenten van geluk.  

De meeste lichamelijke pijnen zijn te verdragen. Pijn is een onprettige lichamelijke 

prikkel. Het verzet tegen de pijn en de gedachten erover maken de fysieke pijn 

heftiger.  

Op het moment dat je de fysieke pijn meer ruimte geeft om er te mogen zijn, merk 

je dat de pijn niet toeneemt en zelfs kan verminderen.  

Door de fysieke pijn en gedachten hierover kunnen er ook ongelukkige gevoelens in 

je wakker worden gemaakt. Het zijn vooral deze ongelukkige gevoelens waardoor je 

niet gelukkig bent. 

Als je bijvoorbeeld rugklachten hebt en er van baalt dat je niet kunt autorijden dan 

maakt het balen je ongelukkiger dan de rugklachten.  

De lichamelijke pijnen maken je dus niet ongelukkig, maar de manier waarop je er 

mee omgaat.  

Maken nare omstandigheden je ongelukkig? 

Viktor Frankl was een psychiater die als gevangene het concentratiekamp Auswitz 

heeft overleefd. Door het lijden dat hij en anderen hadden ondergaan in de 

concentratiekampen, kwam hij tot de opzienbarende conclusie dat zelfs in de meest 

absurde, pijnlijke en inhumane situaties het leven potentieel zinvol is. Viktor Frankl  

leerde het lijden te beëindigen door het subjectief te benaderen. Viktor Frankl was in 

dergelijke bizarre omstandigheden beslist geen ongelukkig mens en hielp mede- 

gevangenen er bovenop te komen en positiever te zijn.  

Het mag duidelijk zijn dat het lastig is om gelukkig te zijn op het moment dat je je 

baan kwijtraakt, je partner vreemd gaat, je kind ernstig ziek is, een dierbaar iemand 

overlijdt, je een ongeluk krijgt of we in een oorlogssituatie terechtkomen.  

Geluk zit in dergelijke omstandigheden meer in de manier waarop je deze situaties 

nadien verwerkt. De meeste mensen verzetten zich tegen wat er is gebeurd. Ze 

kunnen er niet mee omgaan. Als je jezelf blijft verzetten tegen wat er is gebeurd 

produceer je nare gevoelens zoals non acceptatie, frustratie en boosheid. Deze nare 

gevoelens verhogen het onprettige gevoel. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Op het moment dat je de nare gevoelens er gewoon laat zijn; jezelf er niet tegen 

verzet; jezelf toestaat om verdrietig te zijn en te rouwen, zul je merken dat je een 

vredig gevoel ervaart. 

We hebben niet altijd invloed op wat er gebeurt. Het zijn niet de nare 

omstandigheden die je ongelukkig maken, maar de manier waarop je ermee omgaat 

en het emotioneel verwerkt. 

Alles wat je raakt wordt veroorzaakt doordat er op dat moment een naar gevoel in je 

wakker wordt. Zonder dit nare gevoel is geen enkele gebeurtenis, situatie, 

omstandigheid of persoon vervelend.  

Het gaat dus over het gevoel dat je ongelukkig maakt en niet het verhaal! 

 

Geluk is een gevoel! 

Geluk heeft alles te maken met gevoel. Helaas weten maar weinig mensen dit en zijn 

weinigen zich hiervan bewust.  

 

Geluk is het ontbreken van ongelukkige gevoelens 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

We hebben allemaal wel eens vervelende gevoelens en emoties zoals boosheid, 

verdriet en angst. Het zijn deze gevoelens die ons leven onprettiger maken en er 

voor zorgen dat je jezelf niet helemaal gelukkig kunt voelen.  

Doordat we ons niet altijd bewust zijn van ons gevoel en  onvoldoende kennis 

hebben van nare gevoelens en emoties, weten we niet goed hoe we er mee om 

moeten gaan.  

We vluchten, vechten of bevriezen. We verlangen naar liefde, goedkeuring, 

aandacht, begrip en waardering. We klagen, roddelen, geven anderen de schuld, 

kopen spullen, willen presteren, raken verslaafd of krijgen allerlei psychische 

klachten. We piekeren, worden depressief en slapen slecht. Uiteindelijk kan dit alles 

leiden tot lichamelijke klachten, een burn-out en/of psychische stoornissen.  

Alvorens we dieper ingaan hoe nare gevoelens losgelaten kunnen worden, wordt 

uitgelegd: 

 Het verschil tussen een emotie en gevoel 

 Hoe we gevoelens onderdrukken 

 Identificeren/associëren met een gevoel 

 Het gevoel niet meer willen voelen (dissociëren) 

 Gevoelens projecteren 

Onbewust hebben we veel manieren ontwikkeld om nare gevoelens te vermijden, 

weg te drukken of te ontlopen. De meest voorkomende patronen worden in dit 

document besproken. 

 

 

 

  

  Een naar gevoel 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

Om goed te begrijpen hoe we nare gevoelens kunnen loslaten is het van belang om 

het verschil tussen emotie en gevoel te begrijpen.  

Emotie 

Emoties zijn reacties waarbij het hele organisme is betrokken. Ze brengen in het 

algemeen zowel een fysiologische als een psychologische beroering teweeg. Een 

emotie gaat gepaard met een aantal lichamelijke veranderingen: versnelling van de 

hartslag, toename van het ademhalingsritme en warmer worden van het lichaam. Dit 

uit zich in rillingen, transpiratie, kippenvel en/of roodheid van de huid. Al deze 

reacties worden teweeggebracht door het autonome zenuwstelsel en onttrekken zich 

aan onze controle.  

Maar dat is nog niet alles. Bij een emotie is er een samenspel tussen het gevoel en 

het denken. In feite is het zo dat de hersenen de lichamelijke veranderingen gewaar 

worden en daaraan een elementaire kwaliteit toekennen, aangenaam of 

onaangenaam, die men ‘affect’ noemt. Een aangenaam affect leidt tot een 

aantrekkende beweging, terwijl een onaangenaam affect aanleiding geeft tot een 

afstotende beweging. In het eerste geval proberen we de omstandigheden te 

herhalen, in het tweede geval proberen we deze te vermijden. 

Of een ervaring aangenaam of onaangenaam is, is afhankelijk van de omgeving 

waarin het zich voordoet, het denken en het gevoel. Dit alles is subjectief en hiermee 

persoonsafhankelijk. Bijvoorbeeld het zakken voor een examen zal bij de een tot 

uiting komen als angst (voor de toekomst), bij een ander als woede (tegen de 

leraar), en bij een derde persoon als verdriet (geen diploma).  

Een emotie gaat gepaard met lichamelijke veranderingen en interpretaties van de 

geest.  Dit is een complex mechanisme dat veel energie verbruikt, en duurt 

maximaal 10 à 15 minuten. Een emotie is dus een voorbijgaande reactie.  

Voorbeelden van emoties zijn: angst, verdriet, boosheid, woede, afschuw, afkeer, 

liefde, vreugde, blijdschap, verbazing en nieuwsgierigheid. 

Een emotie gaat voorbij. Je hoeft hier niets voor te doen. Het beste is om te 

observeren wat er met je gebeurt en hoe de emotie door je lichaam heen gaat. Hoe 

minder je er voor doet, hoe sneller de emotie voorbij is. Wees de stille getuige! 

  Het verschil tussen emotie en gevoel 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Een emotie is een automatische reactie 

Een emotie wordt geactiveerd door een gedachte naar aanleiding van een 

gebeurtenis (zintuigelijke waarneming) of eerdere voorafgaande gedachten. Deze 

aanleiding noemen we ook wel een trigger. De trigger gaat op dergelijke momenten 

dermate snel dat we niet in de gaten hebben dat deze altijd een gedachte bevat. 

Een emotie is een automatische reactie. Een soort voorgeprogrammeerd geheel. Als 

iemand je een bal naar je gooit dan vang je deze. Je hoeft hierbij niet na te denken. 

Het gaat vanzelf doordat je dit jezelf hebt aangeleerd. Hetzelfde geldt voor een 

emotie. Het is een automatisch voorgeprogrammeerde reactie op een eerdere 

trigger.  

Bijvoorbeeld: Iemand duwt je omver en je wordt boos. Dit proces gaat geheel 

vanzelf. Hier kun je op dat moment niets aan doen. Het kan natuurlijk ook gebeuren 

dat je verstart of wegvlucht. Ook hier kun je dan niets aan doen! 

Hoe je reageert heb je in het verleden aangeleerd. Net zoals je hebt leren lopen en 

een bal kunt vangen.  

Golf van onbegrip en verzet tegen wat is 

Een emotie kan gezien worden als een golf van onbegrip. Als je kleine kinderen 

observeert is het duidelijk dat ze emotioneel worden als ze de situatie niet begrijpen. 

Je pakt bijvoorbeeld een speeltje af en het kind wordt verdrietig. Het kind begrijpt 

niet waarom je het speeltje hebt afgepakt. Als het kind het wel zou begrijpen zou het 

waarschijnlijk niet verdrietig worden. 

Naast een golf van onbegrip bevat een emotie ook verzet tegen wat is. Je verzet je 

tegen de huidige situatie.  

Een voorbeeld: iemand steelt je portemonnee. Jij accepteert dit niet en wordt boos. 

Voor jou is het logisch dat je niet mag stelen. Je verzet je tegen wat is en begrijpt 

het niet.  

Als je er achter komt dat de dader armoedig is en van het gestolen geld eten voor 

haar kind wilt kopen, krijg je er een ander gevoel bij. Je keurt het gedrag niet goed 

maar je kunt de situatie beter begrijpen.  

Elke emotie bevat dus twee componenten onbegrip en verzet tegen wat is.  
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Als je je niet meer verzet tegen een emotie zal deze sneller voorbij gaan. Op het 

moment dat je de hele situatie helder hebt, blijft de emotie weg in vergelijkbare 

situaties.  

Gevoel 

Wanneer een emotie wordt onderdrukt, wordt deze als een gevoelsherinnering 

opgeslagen in ons lichaam en geest. In een later stadium kan de onderdrukte emotie 

alsnog vrijkomen. Als we boosheid onderdrukken, kan een nieuwe boosheid de 

eerdere onderdrukking losmaken waardoor we woedend worden. 

Soms worden emoties bewust onderdrukt omdat ze op dat moment niet uitkomen. 

Zo kunnen we besluiten niet boos te zijn als er kinderen in de buurt zijn. Tijdens een 

traumatische ervaring kan het voorkomen dat ons systeem emoties (tijdelijk) 

onderdrukt, uit bescherming voor gevaar of omdat de emotie te sterk is voor dat 

moment. We kunnen verstarren of bevriezen bij een heftig voorval in plaats van dat 

we verdrietig of boos worden. 

Wanneer we regelmatig emoties onderdrukken of wanneer een emotie onderdrukt is 

tijdens een traumatische ervaring, kan het gebeuren dat ons systeem de emoties 

totaal blokkeert. Er is dan sprake van een emotionele blokkade.  Een geblokkeerde 

emotie wordt door een onbewust mechanisme op zijn plaats gehouden. Sommige 

mensen hebben bijvoorbeeld moeite om boos of verdrietig te worden. 

Een onderdrukte emotie is wel voelbaar maar heeft de kenmerken van een gevoel. 

De meeste mensen ervaren dit als een naar gevoel. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Een naar gevoel. 

We hebben allemaal ervaring met nare gevoelens. Denk hierbij aan schaamte, 

paniek, schuld, onmacht, depressie, agressie, bezorgdheid, wantrouwen, 

onzekerheid. Zoals we in vorige hoofdstukken hebben gezien is een naar gevoel niets 

anders dan een onderdrukte emotie.  

Net zoals bij een emotie kan een bepaalde trigger het nare gevoel wakker maken. 

Het nare gevoel trekt in dat geval onze aandacht en is voelbaar. 

Een naar gevoel is veel langer voelbaar dan een emotie. Sommige nare gevoelens 

zoals depressiviteit kunnen zelfs jarenlang aanwezig zijn. Een naar gevoel kost 

minder energie dan een emotie. In tegenstelling tot een emotie die je vaak door heel 

je lichaam voelt, is een naar gevoel plaatselijk voelbaar. Een gevoel van verdriet kan 

voelbaar zijn in je keel. Het is dan net alsof je keel wordt dichtgeknepen. 

Een naar gevoel is niet altijd voelbaar. Er kunnen andere sensaties in het lichaam 

zijn of zintuigelijke afleidingen waardoor we het nare gevoel op dat moment niet 

voelen. Het gevoel is als het ware naar de achtergrond gedrukt en manifesteert zich 

als een achtergrondruis waar we onszelf niet bewust van zijn. 

Een vervelend gevoel veroorzaakt onprettige gedachten die vervolgens het 

onprettige gevoel versterken. Op deze manier blijft het nare gevoel in stand totdat 

het wordt afgeleid of overstemd wordt door andere gevoelens. 

Gevoel en emoties kunnen gelijktijdig optreden 

Het is mogelijk op het niveau van de gevoelens emotioneel verdriet te ervaren. Bij 

liefdesverdriet kun je emotionele huilbuien ervaren. 

Wanneer nare gevoelens veelvuldig worden weggedrukt, pompen we als het ware 

een fietsband op die steeds hoger onder spanning komt te staan. Een scherp 

steentje doet de fietsband gemakkelijk klappen. Wanneer we onszelf veelvuldig 

afwijzen, kan het gebeuren dat een kritische opmerking van een ander leidt tot een 

emotionele uitbarsting.  

In de dagelijkse omgangstaal worden de begrippen ’emotie’ en ‘gevoel’ soms aan 

elkaar gelijkgesteld: ik voelde me plots verdrietig, ik ben de hele middag kwaad 

geweest, ik heb gevoelens voor jou. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Wanneer worden emoties onderdrukt? 

De meeste emotionele blokkades ontstaan in onze vroege jeugd. Als kind zijn we 

heel kwetsbaar en onwetend. Kinderen kunnen nog niet relativeren zoals 

volwassenen dit doen. In tegenstelling tot wat mensen zeggen over dat kleine 

kinderen veerkrachtig zijn, is dit beslist niet het geval op het gebied van emoties. 

Een simpele gebeurtenis kan al leiden tot bepaalde overtuigingen en hiermee een 

emotionele blokkade. 

Een klant van me raakte emotioneel geblokkeerd toen haar vader twee repen 

chocolade had meegenomen. Haar broertje kreeg de melkchocolade en zij zelf de 

pure. Vanaf dat moment werd de overtuiging  ‘jongens zijn belangrijker’, waar ze het 

grootste gedeelte van haar leven last van had.  

Situaties waarbij emotionele blokkades kunnen optreden: 

 Gebeurtenissen tijdens de jeugd 

 Gebeurtenissen als volwassene 

 Er zelf voor kiezen om emoties te onderdrukken 

Gebeurtenissen tijdens de jeugd 

 Problemen tijdens de zwangerschap en geboorte van het kind. 

 Couveusekinderen. 

 Te weinig liefde en aanraking. 

 Ziekenhuisoperatie of ongeluk. 

 Ernstige ziekte van jezelf of een van de ouders. 

 Boze ouders. 

 Mishandeling of seksueel misbruik. 

 Gepest worden. 

 Oorlogssituaties. 

 Alleen achtergelaten worden. 

 Scheiding of heftige ruzie. 

 Overlijden of vertrek van vader of moeder. 

 Uitgelachen worden tijdens een spreekbeurt voor de klas. 

 Verhuizing. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Voor kleine kinderen geldt dat simpele gebeurtenissen al kunnen leiden tot een 

emotionele blokkade. Meestal heeft het kind in die situatie een gebrek aan 

vertrouwen en geen goede basis op het gebied van liefde en veiligheid gehad. 

Gebeurtenissen als volwassene 

 Ongeluk. 

 Scheiden of vreemdgaan. 

 Sterfgeval. 

 Ontslag of faillissement. 

 Ziekte. 

 Brand. 

 Oorlogssituaties. 

 Gepest worden. 

 Beroving of inbraak. 

 Verkrachting, aanranding of mishandeling. 

Er zelf voor kiezen om emoties te onderdrukken 

 Verdriet onderdrukken uit angst gekwetst te worden. 

 Boosheid onderdrukken uit angst. 

 Verdriet onderdrukken omdat je je niet veilig voelt. 

 De ander niet vertrouwen.  

 Niet boos durven zijn uit angst door te slaan. 

 Angst voor schaamte. 

 Jezelf sterker willen voordoen. 

. 

Conclusie 

Een naar gevoel is een emotie die we in het verleden (on)bewust hebben onderdrukt. 

Onbegrip en verzet houden de onderdrukking in stand. Door bepaalde triggers wordt 

het nare gevoel steeds wakker totdat we in staat zijn om het gevoel los te laten. 

Loslaten kan pas gebeuren wanneer er geen verzet meer is en begrip is opgetreden.   
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

Een van de belangrijkste basisemoties is verdriet. De emotie verdriet ontstaat bij een 

nare gebeurtenis. Verdriet is een golf van onbegrip en heeft als doel verwerking van 

verlies en heling. Als een dierbare overlijdt, een relatie eindigt of als we ernstig ziek 

zijn, worden we verdrietig. We hebben een lange tijd lang nodig om dit te 

verwerken. Er breekt dan een periode van rouw aan waarin we normaliter een aantal 

keren huilen. 

Kleine kinderen begrijpen nog weinig en zijn om die reden vaker verdrietig. Zo 

kunnen kinderen huilen als hun snoepje of speelgoed wordt afgepakt; ze zichzelf pijn 

doen of wanneer ze even alleen worden gelaten. Wanneer een kind niet toekomt aan  

huilen door bijvoorbeeld een traumatische ervaring of onveiligheid, ontstaat een 

emotionele blokkade. Het verdriet wordt geparkeerd en onderdrukt.  

Sommige ouders kunnen er niet goed tegen dat kinderen verdrietig zijn en roepen 

niet huilen, wees stoer of wees eens stil. Soms leiden ze kinderen af met een 

snoepje, speelgoed of brengen ze hen aan het lachen. Op deze manier voelt het kind 

zich niet serieus genomen en leert het kind hiermee het verdriet te onderdrukken, 

vermijden of te compenseren.  

De meeste ouders zijn emotioneel onvolwassen en weten niet goed hoe ze zichzelf 

moeten troosten als ze verdrietig zijn. Hierdoor kunnen ze dit ook niet op de juiste 

manier aan hun kinderen leren. Ze leren hun kinderen wat ze in het verleden geleerd 

hebben van hun ouders, het gevoel onderdrukken. 

 

  Gevoelsvermijding 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Beperkende patronen 

Wanneer emoties onderdrukt worden, zijn ze voelbaar via een naar gevoel. Doordat 

we niet goed weten wat we met dit nare gevoel moeten doen, ontstaan onbewust 

allerlei beperkende gedragspatronen. Dit gedrag is onder te verdelen in drie 

hoofdgroepen: associëren, dissociëren en projecteren. Hieronder worden deze 

patronen besproken.  

 

Associëren 

Associatie treedt op wanneer je jezelf identificeert met het gevoel. Het gevoel is als 

het ware helemaal om je heen gekomen. Wat betreft taal gebruik je termen zoals: ik 

ben verdrietig, ik ben boos, ik ben eenzaam, ik ben waardeloos. 

Meestal ben je jezelf bewust van het vervelende gevoel, maar zie je geen manier om 

er vanaf te komen. Je wilt dat anderen ophouden met hun vervelende gedrag of dat 

iemand je troost. Je bent slachtoffer van je gevoel en wilt gered worden door 

anderen. 

Wanneer je jezelf hebt geïdentificeerd met het gevoel, is je blik naar buiten gericht 

en moeten anderen jouw gevoel veranderen. Onbewust geef je hiermee de 

verantwoording voor jouw gevoel aan anderen.  
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Doordat je jezelf hebt geïdentificeerd met het gevoel kom je er niet uit. Alleen 

wanneer je meer afstand neemt en naar jezelf kijkt, ontdek je dat je jezelf hebt 

geïdentificeerd. Je kunt dan zien dat je gevoelens hebt in plaats van dat je het 

gevoel bent. Je bent bijvoorbeeld niet verdrietig maar je neemt gevoelens van 

verdriet waar. Dit geldt voor alle nare gevoelens. 

 

Wanneer je iets bent, kun je het niet veranderen. 

Wanneer je het waarneemt, kun je er iets mee doen. 

 

Het is dus belangrijk om je gezichtspunt te veranderen 

 Je bent niet verdrietig maar er is een gevoel van verdriet 

 Je bent niet boos maar er is een gevoel van boosheid 

 Je bent niet eenzaam maar er is een gevoel van eenzaamheid 

 Je bent niet waardeloos maar er is een gevoel van waardeloosheid 

Wanneer je jezelf hebt geassocieerd met een gevoel kan het gebeuren dat je jezelf 

een identiteit hebt toebedeeld. Jouw onderdrukte gevoel drijft je tot diverse rollen. 

Je kunt jezelf zien als een slachtoffer, helper, redder, wereldverbeteraar, mediator, 

een loser, een lelijkerd, de altijd aardige, een betrouwbaar iemand, een spiritueel 

iemand of een succesvol iemand. 

Wat voor identiteit of rol je jezelf ook hebt toebedeeld, vroeg of laat loop je vast. Dit 

gebeurt doordat het onderliggende onderdrukte gevoel geraakt wordt en in beweging 

komt. Je identiteit staat op dergelijke momenten op wankelen en dreigt in te storten.  

Het kan heel lastig zijn om je identiteit op te geven. Dit geldt met name voor 

positieve identificaties zoals een helper, de altijd aardige of een succesvol iemand. 

Inzien dat jouw identificatie gedragen wordt door de onderliggende pijn is voor 

dergelijke mensen lastig. Wie zou je immers zijn als je niemand meer kan helpen; 

lief kan zijn of niet meer succesvol bent? Het idee alleen al om dergelijke 

identificaties op te geven maakt angstig en geeft een gevoel van nutteloosheid.  
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Dissociëren 

Dissociatie treedt op wanneer je een vervelend of pijnlijk gevoel niet wil voelen. Je 

verzet jezelf tegen het nare gevoel en richt je aandacht op iets anders. Meestal richt 

je je aandacht op manieren of middelen waarmee je het gevoel weg kunt krijgen.  

Sommige mensen zijn het grootste gedeelte van hun leven aan het dissociëren. 

Hierdoor kunnen ze steeds slechter voelen.  Nare gevoelens verdwijnen steeds 

verder op de achtergrond waardoor ze zich niet meer bewust zijn van hun nare 

gevoelens.  

Dissociëren komt vaker voor bij mannen en associëren meer bij vrouwen.  

Om het patroon van dissociëren te doorbreken mag geleerd worden om te voelen en 

te doorvoelen. Dissocieerders mogen leren dat het gevoel er mag zijn. Het gevoel 

mag toegelaten, doorvoeld en losgelaten worden.  

Vaak zijn dissocieerders dermate ver van hun gevoel verwijderd dat het lastig voor 

hen is om te voelen. Het is in dat geval handig als eerst aandacht besteed wordt aan 

het lichaam en de lichamelijke sensaties. Lichamelijke oefeningen en 

lichaamstherapie kunnen hierbij helpen. 

Het verschil in aanpak tussen  iemand die associeert of dissocieert: 

 Een dissocieerder mag zichzelf tijdelijk associëren met het nare gevoel, dit 

voelen, doorvoelen en vervolgens loslaten. 

 Een associeerder mag eerst in beperkte mate dissociëren van het gevoel en 

het van een afstand bekijken. Vervolgens kan het gevoel worden losgelaten. 

 Zowel de associeerder als de dissocieerder dienen dus in te zien dat er nare 

gevoelens zijn en dat je deze op een liefdevolle manier aandacht kunt geven. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Projecteren 

Projecteren treedt op als we het nare gevoel bij anderen zien. We leven ons in de 

ander in en denken te voelen wat deze voelt. Je ziet iemand die in de steek is 

gelaten en er ontstaat medelijden. Je lijdt als het ware mee met de ander. 

Projecteren gaat verder dan dissociëren. Het is een dubbele dissociatie. Je ziet 

gevoelens bij anderen die je zelf niet zou willen voelen. Die anderen hebben pijn en 

verdriet. Dat raakt je. Je wilt de ander helpen. 

Degene die projecteert, heeft meestal niet in de gaten dat hij de pijn bij de ander 

herkent. Je herkent het omdat je het zelf hebt meegemaakt. Op het moment van de 

projectie wordt je eigen pijn wakker. Je lijdt mee met de ander.  Je weet nooit zeker 

of de ander precies hetzelfde voelt. Je kunt denken dat iemand zich in de steek 

gelaten voelt terwijl de ander zich afgewezen voelt. 

De pijn die je bij anderen waarneemt, is voor jou herkenbaar omdat jezelf deze pijn 

nog niet hebt verwerkt en losgelaten. 

Zowel de associeerder als de dissocieerder kunnen projecteren.  

De associeerder vindt het erg voor de ander dat deze hetzelfde meemaakt. Het is 

allemaal heel herkenbaar wat de ander overkomt. Associeerders willen graag helpen 

en troosten. 

De dissocieerder wilt niet dat de ander dezelfde nare gevoelens krijgt en bedenkt 

hiervoor een oplossing. De dissocieerder is meer resultaatgericht en wil de ander 

helpen met zijn probleem. 

Zowel de associeerder als de dissocieerder mogen inzien dat ze de pijn herkennen. 

Het is immers pijn wat de ander heeft. Beiden mogen inzien dat de pijn niets anders 

is als het nare gevoel dat ze zelf herkennen en nog niet verwerkt hebben. Vervolgens 

mogen ze aan de slag met hun eigen onderdrukte gevoel. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

Er zijn veel verschillende gevoelens. Iedereen ervaart zijn gevoel anders. Gevoelens 

zijn dan ook niet met elkaar te vergelijken.  

Wat de een eenzaam noemt, noemt de ander in de steek gelaten. Er bestaat geen 

eenduidige manier om emoties te beschrijven. 

Toch hebben bepaalde gevoelens overeenkomstige patronen. Net zoals we allemaal 

organen hebben met dezelfde functionaliteit.  

Verdriet komt voor als emotie en gevoel. Wanneer verdriet als emotie onderdrukt is, 

ontstaat er een verdrietig gevoel.  

Emoties zoals angst, boosheid, schuldgevoel en schaamte worden veroorzaakt door 

onderdrukt verdriet. Je kunt je niet boos voelen als er niet tegelijkertijd pijn of 

verdriet wordt ervaren. Iets moet je lichamelijk of emotioneel pijn doen, anders zou 

je niet boos worden. 

De afgeleide emoties ontstaan als je verdriet hebt onderdrukt. Dergelijke emoties 

kunnen zelf ook weer worden onderdrukt. Veel mensen onderdrukken boosheid 

omdat ze vroeger nooit van hun ouders boos mochten zijn. Schaamte wordt 

onderdrukt omdat  je niet wilt dat de ander ziet dat je jezelf schaamt en je daarom 

gaan uitlachen. 

Hieronder worden de meest voorkomende onderdrukte emoties besproken.  

Verdriet 

Verdriet als gevoel ontstaat door het onderdrukken van verdriet als emotie. Verdriet 

als gevoel kan pas verdwijnen als het gevoel alsnog wordt doorvoeld en verwerkt. 

Als het wordt verwerkt, komt het onderdrukte gevoel los, transformeert verdriet tot 

emotie en verlaat vervolgens je systeem.  

Een herbeleving van de situatie is niet noodzakelijk en kan soms zelfs leiden tot een 

hertraumatisering. Ook is het niet nodig om uren aan een stuk te huilen. Later in het 

document wordt besproken hoe nare gevoelens zoals verdriet losgelaten kunnen 

worden. 

  Onderdrukte emoties 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Angst 

Er zijn ontzettend veel angsten die bij heel veel verhalen horen. Als we de verhalen 

loskoppelen van het gevoel angst wordt het een stuk gemakkelijker om naar angst te 

kijken. Wat dan overblijft is niets anders als angst voor pijn. Dit kan lichamelijke pijn 

of emotionele pijn zijn.   

De angst voor lichamelijke pijnen noemen we bescherming. Over het algemeen 

werkt deze niet beperkend. Er is niets mis mee om veilig op je fiets te zitten om te 

voorkomen dat je valt. Ook een pannenlap pakken als je een heet deksel optilt 

beschermt je. 

Soms is de angst voor lichamelijke pijn gemengd met de angst voor emotionele pijn. 

Op dergelijke momenten gaat de aandacht vaak naar lichamelijke pijn. Sommige 

mensen zijn bang om weer te gaan fietsen of paardrijden na een val. Ze denken dan 

aan de pijn. Waar het werkelijk om draait is de angst om alleen de pijn te moeten 

verwerken, je mist troost. 

Angst draait altijd om het gevoel heen en probeert het te beschermen. Gevoel van 

angst probeert het gevoel van verdriet, boosheid, schuldgevoel, schaamte of andere 

nare gevoelens te voorkomen.  

Onbewust ben je bang voor het nare gevoel wat je krijgt als je: 

 Faalt 

 Je partner weggaat 

 Iets met een dierbare gebeurt 

 Je baan kwijtraakt 

 De huur of hypotheek niet kunt betalen 

Het heeft geen zin om angst proberen te voorkomen of te gaan vechten tegen angst. 

Zolang je jezelf met angst bezighoudt, wordt je alleen maar angstiger. Op deze 

manier ontstaat zelfs angst voor de angst. Je bent dan bang om angstig te worden. 

Je bent je dan niet meer bewust van het onderliggende gevoel. 

Als je waarneemt voor welk gevoel je bang bent, kun je iets aan dit gevoel doen. Elk 

gevoel heeft als basisgevoel verdriet. Angst is niet meer dan bang zijn om verdrietig 

te zijn. We zijn bang om verdrietig te zijn omdat we als kind niet goed geleerd 

hebben hoe we onszelf kunnen troosten.  
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Voel je goed gids 

Martin de Werker  Je bent niet bang om te falen maar je bent bang om je verdrietig te voelen als 

je faalt.  

 Je bent niet bang dat je partner je verlaat maar voor het verdrietige gevoel 

dat je dan krijgt. 

 Je bent bang te verdrinken in het verdriet. 

Conclusie: 

Angst beschermt via een omweg gevoelens van verdriet omdat je niet geleerd hebt 

jezelf te troosten als je verdrietig bent!  

 

Stel je eens voor dat je jezelf altijd zou kunnen troosten.  

Waarvoor zou je dan nog bang zijn? 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Doodsangst 

Een van de meest voorkomende angsten is de angst voor de dood. Niemand weet 

hoe het is als je dood bent. Toch zijn er veel mensen bang om dood te gaan. Aan de 

hand van ervaringen met doodsangst bij mijn cliënten, ben ik er achter gekomen dat 

ze niet echt bang waren om dood te gaan maar bang waren maar voor het gevoel na 

de dood. Alsof dode mensen nog gevoelens zouden hebben. Toch was hun angst 

realistisch.  

Na doorvragen over de gevoelens waar ze bang voor waren kwam ik er achter dat 

iedereen met doodsangst uiteindelijk bang was om verdrietig te worden.  

Hieronder een aantal voorbeelden: 

 Een van mijn cliënten was bang dat als hij dood ging hij eenzaam en alleen achter 

te blijven. Zelf had hij last van gevoelens van eenzaamheid en het leek hem 

verschrikkelijk om dit na de dood nog steeds te hebben. Als hij eenzaam was 

voelde hij zich verdrietig. 

 Een moeder was bang dat als ze dood zou gaan haar kinderen er alleen voor 

kwamen te staan. Voor haar voelde dit alsof ze haar kinderen in de steek liet. Als 

geen ander wist ze namelijk hoe het was om in de steek gelaten te worden. Het 

was emotioneel verdriet wat ze zelf nog niet had verwerkt. 

 Een jonge vrouw was bang dat als ze dood ging ze haar levensmissie niet zou 

kunnen vervullen. Ze had het gevoel dat haar taak was om de wereld mooier te 

maken. In werkelijkheid was ze angstig om waardeloos te zijn. Als ze zich 

waardeloos voelde, was ze diep verdrietig. 

 Een gelovige jongen was bang dat als hij dood zou gaan hij door God veroordeeld 

zou worden. Het gevoel van veroordeling herinnerde hem aan een gebeurtenis 

waarbij zijn vader heel erg boos was geweest. Deze verdrietige gebeurtenis had 

hij emotioneel nog niet verwerkt. 

 Een Irakese vrouw was erg bang voor de dood. Als moslim wist ze dat ze nog een 

keer wakker zou worden om door God beoordeeld te worden. Ze was bang dat ze 

wakker zou worden als ze in haar doodskist zou liggen. De benauwde ruimte 

herinnerde haar aan het gevoel toen ze in tijdens de Irakese oorlog in de 

schuilkelders verbleef en niemand haar troostte.  
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Boosheid 

Boosheid ontstaat vaak nadat iemand een diepe pijn in je wakker maakt. Boosheid 

is meestal gericht op de ander. Hiermee is de energie naar buiten gericht. Het is de 

schuld van de ander of de situatie die je boos maakt. Wat veel mensen niet beseffen 

is dat er op dat moment een pijnlijk gevoel is. Iets doet pijn en daarom word je 

boos. Deze pijn wordt meestal niet onderzocht. Je wilt het liefst dat de ander of de 

situatie verandert zodat de pijn weer in slaap kan sukkelen. 

De echte bron van boosheid is de pijn die in je wakker is geworden. Het is oud zeer. 

Zowel boosheid als emotie en gevoel is een wegwijzer naar een emotionele 

blokkade, verdriet wat emotioneel nog niet is verwerkt. 

Zodra je alsnog de onderdrukte emotionele pijn verwerkt, zal de boosheid als naar 

gevoel wegvallen. Vanaf dat moment word je minder boos. 

Schuldgevoel 

Schuldgevoel is een complex gevoel. Je voelt je schuldig omdat je de ander pijn 

zou hebben gedaan. Als je de ander geen pijn zou hebben gedaan zou je jezelf 

namelijk niet schuldig voelen.  

De pijn die je de ander aandeed, is meestal een geprojecteerde pijn. Je herkent 

namelijk de pijn die je de ander hebt aangedaan. Zelf weet je hoe erg het is om deze 

pijn te hebben, daarom voel je jezelf schuldig.  

De herkende pijn is niets anders dan jouw onverwerkte pijn, een onderdrukte 

emotie. Het idee dat je de ander pijn hebt gedaan, maakt in jezelf het nare gevoel 

wakker dat vervolgens leidt tot een schuldgevoel.  

Schuldgevoelens kunnen ook ontstaan doordat je als kind te weinig liefde en 

aanraking hebt gehad; bent mishandeld of misbruikt. Als kind heb je het idee dat het 

jouw schuld was.  

Schuldgevoelens kunnen er voor zorgen dat je jezelf slecht voelt en hiermee niet 

waardig bent voor anderen.  

Zodra je jezelf focust op de herkende pijn en voelt dat je deze zelf ook nog niet hebt 

verwerkt, kun je dit bijbehorend gevoel alsnog toelaten en loslaten. Op dat moment 

zal schuldgevoel verdwijnen. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Schaamte 

Schaamte gaat gepaard met de angst om te worden uitgelachen en/of afgewezen te 

worden. Een gevoel van schaamte kan optreden nadat we iets verkeerds hebben 

gedaan, ontevreden zijn over ons uiterlijk, onze stem, ons gedrag of wanneer we ons 

schamen voor anderen.  

We schamen ons tijdens een bepaalde situatie en nemen onszelf of de ander kwalijk 

dat we het fout hebben gedaan. Vervolgens gaan we hierover piekeren of worden we 

boos op de ander. De energie blijft op deze manier naar buiten gericht. 

De ware bron van schaamte is de pijn om te worden uitgelachen of afgewezen te 

worden. Deze pijn is een gevoelsherinnering van een gebeurtenis van vroeger. Een 

onderdrukte emotie. In plaats van de aandacht te richten op de pijn, schaam je 

jezelf. 

Een typische oorzaak van schaamte is bijvoorbeeld wanneer een kind vroeger werd 

uitgelachen als het iets verkeerds deed. Het kind begreep het niet, voelde zich 

afgewezen, niet veilig genoeg om te huilen en klapte als gevolg hiervan emotioneel 

dicht. Een soortgelijke fout of trigger kan onbewust hetzelfde gevoel naar boven 

halen, waardoor een gevoel van schaamte ontstaat. 

Veel mensen hebben faalangst ontwikkeld nadat ze zijn uitgelachen tijdens een 

spreekbeurt in de klas. De faalangst is in dat geval de angst om jezelf te schamen 

wanneer je wordt uitgelachen. 

Als de aandacht gericht wordt op de onderliggende pijn van afwijzing in plaats van 

de oorzaak van schaamte, kan alsnog het onderdrukte verdriet toegelaten en 

losgelaten worden. Het gevoel van schaamte verdwijnt hiermee.  

Ga nooit mee in het verhaal van de schaamte, maar voel de angst voor afwijzing en 

het onderdrukte verdriet wat hiermee gepaard gaat! 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Onveiligheid 

Een gevoel van onveiligheid heeft te maken met angstgedachten en 

angstgevoelens. Wanneer we ons onveilig voelen, zitten we vast in het denken en 

zijn we onszelf onvoldoende bewust van ons lichaam en gevoel.  

Tijdens ernstige of levensbedreigende gebeurtenissen zijn er meestal geen 

gedachten en reageert je lichaam in een reflex. Als je ziek bent of een wond hebt 

geneest je lichaam dit als vanzelf. Je hoeft hier niets voor te doen.  

Normaliter komen levensbedreigende situaties in de praktijk niet vaak voor. Als ze 

voorkomen geeft ons lichaam prioriteit aan de overleving. Als je op straat loopt en er 

komt plots een vrachtwagen aangereden, sta je, voor dat je er erg in hebt, op de 

stoep. Pas daarna komen er gedachten. 

Tijdens traumatische ervaringen zorgt ons lichaam ervoor dat we gevoelloos worden 

om de fysieke pijn aan te kunnen en wordt er aandacht gegeven aan wat op dat 

moment belangrijk is. Mensen ervaren dit als een verstarring, bevriezing of 

uittreding van het lichaam. Lichamelijk zijn ze als het ware gevoelloos geworden en 

worden lichamelijke en emotionele pijnen niet opgemerkt.  

Tijdens een ongeluk waarbij je een grote wond hebt opgelopen, geeft je lichaam 

geen prioriteit aan het emotioneel gevoel dat gelijktijdig aanwezig is. Emoties 

kunnen ook onderdrukt worden tijdens gebeurtenissen, zoals mishandeling, 

verkrachting, seksueel misbruik, ziekenhuisoperatie of wanneer iemand woedend op 

je is. Het zijn situaties waarbij je jezelf onveilig voelde en de onderdrukte emotie 

gelabeld is als onveiligheid. 

Een zintuigelijke waarneming of herinnering aan een nare gebeurtenis kan de 

onderdrukte emotie opnieuw wakker maken. Er is dan geen sprake van een 

levensbedreigende situatie maar slechts van gedachten en ideeën hierover. Doordat 

we meegaan in onze gedachten, hebben we geen aandacht voor ons lichaam en 

gevoel. We ervaren dan wederom een gevoel van onveiligheid. 

We beredeneren dat de situatie onveilig is. Dit is niet waar! Er is dan sprake van een 

naar gevoel waar mee we geen raad weten. Door onze conditionering zijn we echter 

bang geworden voor dit gevoel.  

Als we ons onveilig voelen ervaren we een naar gevoel  

waar we bang voor zijn! 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

Door vertrouwd te raken met ons lichaam, emoties en gevoelens zal het gevoel van 

onveiligheid verdwijnen. We zijn dan niet meer bang om naar ons gevoel te gaan en 

vertrouwen er op dat ons lichaam zelfgenezend is. 

De emotie die we onderdrukken tijdens een traumatische ervaring is verdriet. Het is 

immers verdrietig dat we een ongeluk hebben gehad, verkracht zijn, seksueel 

misbruikt zijn of belaagd werden door een woedend iemand. Elke traumatische 

ervaring wordt emotioneel verwerkt door (meerdere keren) te huilen. Wanneer dit 

niet gebeurt, blijft de emotionele lading in ons lichaam aanwezig. De lading maakt 

ons bang, onzeker en kan onveilig aanvoelen. 

 

Zodra we het vertrouwen hebben dat het lichaam dit onderdrukte verdriet 

kan loslaten, hoeven we niet meer bang te zijn of ons onveilig te voelen. 

 

Smetvrees, eetstoornissen, dissociatieve stoornissen, dwangstoornis, psychose, 

paniekstoornis, straatvrees en pleinvrees kunnen alle ontstaan na een traumatische 

ervaring en een gevoel van onveiligheid. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Stress 

Stress is onbewuste vorm van angst. Als we gestrest zijn hebben we vaak niet in de 

gaten dat we angstig zijn. We haasten ons om iets af te krijge; zijn lichamelijk 

gespannen en vinden geen rustmoment. Het werk moet af anders worden we 

afgewezen, krijgen we op onze kop, zijn we waardeloos of worden we in de steek 

gelaten. 

 

Stress ontstaat uit angst dat we een naar gevoel krijgen omdat we de activiteit niet 

op tijd af krijgen. Het is een angst dat iemand een pijnlijk oordeel velt. Vaak is dit 

een autoritaire persoonlijkheid. Die iemand kan ook jouw interne criticus zijn. Het 

stemmetje in je hoofd dat altijd kritiek levert als je het niet goed hebt. Vaak herken 

je in die criticus de stemmen van een van je opvoeders of je partner. 

Door uit te zoeken voor welk gevoel je precies bang bent, komt er vaak een oude 

herinnering van vroeger naar boven. Een naar moment toen je er als klein kind 

alleen voor stond en er niemand was om je te troosten. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Afwijzing 

Een gevoel van afwijzing ontstaat wanneer we het idee hebben dat we worden 

afgewezen door anderen. De ander maakt een vervelende opmerking of heeft 

onprettig gedrag waardoor we een naar gevoel krijgen dat we afwijzing noemen.  

Als je jezelf bestudeert, merk je op dat het volgende kan gebeuren: 

 Je wordt boos op degene die jou heeft afgewezen. De energie is dan naar de 

ander gericht. Je bent kwaad en boos op de ander. Zijn gedrag is niet netjes 

en het is zijn schuld dat je jezelf afgewezen voelt.  

Als je boos bent op de ander gaat de aandacht naar de buitenwereld. Je blijft 

dan vasthouden aan het verhaal dat de andere schuldig is aan jouw gevoel. Je 

vergeet dan te kijken naar hetgeen zo pijn doet. Het is immers een pijn wat er 

voor zorgt dat je boos wordt. Deze pijn krijgt geen aandacht. 

Een grappige bijkomstigheid is dat op het moment je boos bent op de ander, 

je de ander net zo goed afwijst. Je doet hetzelfde wat deze bij jou heeft 

gedaan. 

 Je baalt ervan dat je een fout hebt gemaakt. Door deze fout werd je 

afgewezen. Je had deze fout kunnen voorkomen. Het is je eigen schuld dat je 

werd afgewezen. 

Ik had beter zus of zo kunnen doen. Wat dom van me.  

Je zegt hiermee dat je het verkeerd hebt gedaan en dom bent.  

 Je gelooft het verhaal van de ander en gaat gebukt onder het gevoel van 

afwijzing. In dat geval neem je het verhaal van de ander te serieus en maak 

je jezelf kleiner. De ander is dan slimmer of beter dan jij. 

Een gevoel van afwijzing leidt tot piekeren en slapeloze nachten. In gedachten 

blijven we vasthouden aan het verhaal dat de ander schuldig is of je geeft je jezelf 

de schuld. Door al dat denken gaan we geheel voorbij aan onze innerlijke gevoel, de 

pijn van afwijzing. Deze wordt genegeerd. Onbewust wijzen we deze pijn af. 

In werkelijkheid treedt er een naar gevoel op dat we niet willen voelen. Als gevolg 

van dit gevoel wijzen we onszelf of de ander af.  
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Als je een gevoel van afwijzing ervaart, wijs je je gevoel af! 

 

Het gevoel van afwijzing verdwijnt als je het nare gevoel liefdevolle aandacht geeft. 

Je kunt dan ontdekken wat voor gevoel je werkelijk afwijst. Dit kunnen gevoelens 

zoals machteloosheid, waardeloosheid, eenzaamheid of in de steek gelaten zijn. 

Gekleineerd 

Wanneer een ander bepaald gedrag heeft of nare opmerkingen maakt, kun je jezelf 

gekleineerd voelen. Meestal geef je hiervan de ander de schuld. Je wijst dan de 

ander af en probeert deze te kleineren. Het kan ook zijn dat je boos op jezelf bent 

dat je iets fout hebt gedaan. Je geeft jezelf dan de schuld dat je een vervelend 

gevoel hebt.  

Als je de ander de schuld geeft, kleineer je de ander. Hij of zij is fout. Als je jezelf 

afwijst, kleineer je hiermee jezelf. Beide gedragingen lossen niets op en verhogen 

alleen maar het gevoel van gekleineerd worden. 

Het gedrag van de ander maakt bij jou een vervelend gevoel wakker. Dit gevoel is je 

iets te groot waardoor je jezelf klein voelt. Doordat je onbewust je aandacht naar 

buiten richt, verandert het gevoel niet en blijft het je kleineren. 

Leer gevoelens liefdevolle aandacht geven en je zult ontdekken dat ze je niet meer 

kleineren. Geen enkele gevoel is dan meer te groot! 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Machteloosheid 

Je voelt je machteloos als een situatie of gebeurtenis te machtig is geworden. Als je 

even niet meer weet wat je er mee aan moet. Je begrijpt het niet of je hebt de 

macht niet het te veranderen. 

Het is logisch dat je in dergelijke situaties een naar gevoel krijgt. Dit nare gevoel is 

niets anders dan verdriet. Doordat het nare gevoel op dergelijke momenten vaak zo 

groot is en je onbewust de aandacht naar buiten richt, voel je jezelf machteloos. 

Jouw gevoel is dan te machtig en te groot geworden.  

Je hebt een naar gevoel en weet niet wat je er mee kunt doen. Dit maakt je 

machteloos.  

Leer te ontdekken dat een gevoel niet meer is dan een signaalfunctie en dat je er 

iets mee kunt doen. Als je jezelf machteloos voelt, mag je leren wat je met nare 

gevoelens kunt doen. Je mag leren van ze te houden en ze aandacht en liefde te 

geven. 

Er niet toe doen 

Wanneer je het gevoel hebt er niet toe te doen heb je als kind meegemaakt dat je 

buitengesloten werd en er nadien geen aandacht werd gegeven aan je gevoel. Je kon 

niet anders dan je gevoel wegstoppen. Dergelijke gevoelens kunnen er ook zijn 

nadat je bent afgewezen of in de steek bent gelaten. De kern van de problematiek 

zit hem in het feit dat je jezelf identificeert/associeert met het gevoel. Je hebt het 

idee dat je er niet toe doet. 

Het gevoel van er niet toe doen kan weggaan wanneer je afstand neemt van de 

overtuiging en verklaringen waarom je er niet toe doet. Je mag je inzien dat je een 

gevoel hebt en het niet bent. Zodra je vervolgens dit gevoel in de schijnwerpers zet, 

maak je hiermee het gevoel belangrijk. Door het onderliggende verdriet te 

doorvoelen en te doorleven verdwijnt het gevoel vanzelf. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Waardeloosheid 

Het gevoel van waardeloosheid is een hardnekkig patroon. Wanneer je jezelf 

waardeloos voelt, neem je het jezelf kwalijk dat je niet nuttig genoeg bent. Het gaat 

vaak gepaard met bepaalde voorwaarden die je jezelf hebt gesteld. Een gevoel van 

waardeloosheid komt meestal voor als je het gevoel van er niet toe doen niet wil 

ervaren. Je moet dan je uiterste best doen om het gevoel van er niet toe te doen 

te compenseren en hiermee een waardevol gevoel te krijgen. 

Zolang je vasthoudt aan waardevol te willen zijn, blijft het een oneindige strijd om te 

presteren. De lat wordt steeds hoger gelegd en de voorwaarden veranderen.  

Als vader van een gezin voelde ik me verantwoordelijk voor de inkomsten. Op het 

moment de inkomsten wegvielen, raakte ik in paniek en voelde me waardeloos en 

nutteloos. Toen er inkomsten waren, wilde ik ook een perfecte vader, werkgever en 

liefdevolle vriend zijn. Keer op keer kwamen er voorwaarden bij waaraan ik moest 

voldoen om mezelf waardevoller te voelen.  

Het gevoel van waardeloosheid verdwijnt als je met het gevoel er niet toe doen 

aan de slag gaat. Als je geen last meer hebt van er niet toe te doen, speelt het 

dilemma waardevol en waardeloos geen rol meer. 

Eenzaamheid 

Een gevoel van eenzaamheid heeft weinig te maken met alleen zijn. Je kunt 

namelijk dergelijke gevoelens ervaren wanneer je te midden bent van een grote 

groep met mensen. Soms voel je je eenzaam wanneer je alleen bent, een ander 

moment ervaar je dit weer als prettig. 

Eenzaamheid ontstaat doordat je niet goed met jezelf kan opschieten. In feite heb je 

een naar gevoel en vind je dit vervelend. Je hebt dan andere mensen nodig om jezelf 

af te leiden. Je kunt simpelweg niet overweg met je nare gevoelens.  

Wanneer je nare gevoelens leert liefdevol aandacht te geven, verbetert de relatie 

met jezelf. Telkens als je je dan eenzaam voelt ga je aan de slag met je gevoel. Hoe 

meer emotionele blokkades je hebt losgelaten, hoe minder je je eenzaam zult 

voelen. 



 

 

 

  

 

© 2015 Your Passion 

  Martin de Werker 

YourPassion.nl 

GelukIsEenGevoel.nl 
42/155 

 

  

Voel je goed gids 

Martin de Werker In de steek gelaten  

Wanneer je jezelf in de steek gelaten voelt, geef je daar meestal de ander de schuld 

van. Hij of zij heeft je links laten liggen en hiermee jou in de steek gelaten. Doordat 

je de aandacht naar de buitenwereld richt en niets doet met je het vervelende 

bijbehorend gevoel, laat je je eigen gevoel in de steek.  

Het gevoel van in de steek gelaten voert je meestal terug naar een jeugdige 

gebeurtenis waarbij je hetzelfde hebt ervaren. Op dergelijke momenten stond je er 

meestal alleen voor en was er niemand om je op te vangen en te troosten. Je kon 

destijds niet anders dan je verdriet weg stoppen. Hiermee liet je je gevoel en jezelf 

in de steek. 

Als je aan de slag gaat met het onderdrukte gevoel laat je je gevoel en hiermee 

jezelf niet meer in de steek. 

 

Laat nooit je gevoel in de steek 

 en je voelt je nooit meer in de steek gelaten! 

Verlangen 

Elk gevoel van verlangen ontstaat doordat er nare gevoelens zijn waar je vanaf wilt. 

Je verlangt naar een staat waar de nare gevoelens niet in voorkomen. Je voelt je 

bijvoorbeeld eenzaam en verlangt naar een partner. Je voelt je waardeloos en 

verlangt er naar om succesvol te zijn. Je voelt je verdrietig en verlangt naar liefde en 

aandacht. 

Wanneer je het verlangen goed bestudeert, ontdek je al gauw dat het een verlangen 

is naar troost, gevoel van waardevol, er toe doen, verbinding, gezelligheid, 

erkenning, gezien worden, liefde. Het verlangen is altijd de tegenhanger van de nare 

gevoelens die er op dit moment zijn.  

Gevoelens van verlangens kunnen ook geprojecteerd zijn. Je verlangt dan dat 

anderen bijvoorbeeld gelukkig zijn, geholpen en getroost worden. Indirecte 

verlangens die daaruit kunnen ontstaan is het verlangen om een redder of weldoener 

te zijn.  
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Een gevoel van verlangen drijft je naar een toekomstige situatie waarbij het beter is. 

Hoe groter het nare gevoel, hoe groter het verlangen. Elk verlangen is een 

afweermechanisme voor het nare gevoel. 

In plaats van het nare gevoel de aandacht en liefde te geven, richten we onze 

energie op een toekomstige situatie waarbij het beter is. Op dergelijke momenten 

ontstaat een gevoel van ontevredenheid met het huidige moment en een 

gespannenheid richting de toekomst. Elk verlangen richt de blik op de toekomst die 

(nog) niet bestaat. 

Door het gevoel van verlangen te observeren kunnen we het onderliggende nare 

gevoel waarnemen. Wanneer je de aandacht verschuift van het gevoel van verlangen 

naar het nare gevoel, begint de heling van het nare gevoel. Elk naar gevoel heeft 

immers als kern verdriet.  

Elk verlangen is niets anders dan een verlangen naar een gevoel.  

Het liefst een GOED gevoel! 

 

Verlies 

Een gevoel van verlies ontstaat wanneer je iets kwijtraakt of afgenomen wordt. Het 

is alsof je zelf niet meer compleet bent.  

Kleine kinderen huilen wanneer een speeltje stuk gaat of kwijtraakt. Zij ervaren dit 

als groot verlies. Een kind identificeert zich vaak met zijn spulletjes. Kinderen zeggen 

niet voor niets het is ‘mijn’ speelgoed. Het is voor een kind dan net alsof het niet 

gelukkig kan zijn zonder het speelgoed. Het is op dat moment te gehecht aan de 

materie. 

Bij volwassenen gebeurt hetzelfde. Een volwassene kan zich hechten aan een 

partner, vriend(in), relatie, kind, huisdier, huis, auto, boot, geld, bedrijf, baan.  

Wanneer er iets wegvalt waar we aan gehecht zijn, ontstaat een gevoel van verlies. 

Uiteraard wordt op deze manier ook de angst voor verlies ontwikkeld. Je bent dan 

bang dat er iets wegvalt of kwijt raakt. 

Meestal hebben we tijdens het gevoel van verlies geen aandacht voor ons gevoel en 

zijn we met onze blik meer naar buiten gericht. Op dergelijke momenten verliezen 

we ons zelf uit het oog, verschuift de aandacht naar de buitenwereld en raken we 

hiermee onszelf kwijt. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Elk verlies heeft een aantal componenten waaraan aandacht gegeven mag worden. 

Zolang geen aandacht aan deze componenten gegeven wordt, blijft verlies pijnlijk. 

Het eerste component is verdriet.  

Als je iets of iemand kwijtraakt kan dit je verdrietig maken. Wanneer een dierbaar 

iemand overlijdt, maakt je dit diep verdrietig. Wanneer je in dat geval het verdriet 

niet verwerkt maar wegstopt kan het jarenlang pijnlijk blijven als je aan deze 

persoon terugdenkt. Verlies vergt dus een periode van rouw afhankelijk van het 

verlies. Het rouwen is nodig om het verlies te verwerken. 

Het tweede component is aanvullende gevoelens.  

Je voelde jezelf compleet met de ander of de materie. De ander vulde als het ware 

jouw gevoelens aan. Een overleden dierbare gaf je altijd liefde en aandacht. Zolang 

jij jezelf geen liefde en aandacht geeft, blijft het gebrek en hiermee het verlies 

pijnlijk. 

Het derde component is inzicht.  

Een kind waarvan zijn speelgoed stuk gaat mag leren dat speelgoed gerepareerd of 

vervangen kan worden of dat het zonder het speelgoed ook leuk is. 

Bij volwassenen zijn de inzichten vaak wat spiritueler van aard en hebben vaak een 

symbolische boodschap. Zo kan de dood van een familielid je eraan herinneren dat 

je wat meer mag genieten van het huidige moment. Ontslag kan betekenen dat 

dergelijk werk niet je roeping was. Het verlies van spullen kan betekenen dat er iets 

mooiers in het verschiet ligt. Wanneer je auto kapot gaat je meer mag gaan 

bewegen.  

Probeer niet te zoeken naar inzichten en probeer niets te verklaren! Inzichten komen 

via een ingeving en op dat moment voel je dat het klopt. Inzichten komen pas als je 

het verdriet hebt verwerkt en losgelaten. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Verlaten 

Een gevoel van verlaten gaat vaak verder dan in de steek gelaten. Wanneer je jezelf 

verlaten voelt, is het net alsof niemand om je geeft. Je voelt je eenzaam en alleen. 

Het is net alsof de hele wereld je in de steek laat.  

Jonge kinderen ontwikkelen vaak een verlatingsangst. Als hun moeder of vader iets 

te ver uit hun buurt gaat voelen ze zich verlaten. Jonge kinderen zijn mentaal nog 

onvoldoende ontwikkeld. Een gevoel van verlaten heeft te maken met fysieke en 

emotionele bindingen.  

Mensen met een traumatische ervaring kunnen zich verlaten voelen. Tijdens een 

traumatische ervaring zoals een ongeluk, mishandeling, verkrachting, 

ziekenhuisoperatie of andere nare gebeurtenis die lichamelijk erg pijnlijk is, worden 

ze tijdelijk gevoelloos. Het is een lichamelijk beschermingsmechanisme om te 

dissociëren van pijn. De aandacht verschuift op dergelijke momenten meer naar ‘hoe 

te overleven’ dan naar emotionele en lichamelijke pijn. Sommige mensen zien 

zichzelf van een afstand en kijken op zichzelf neer. 

Als je je verlaten voelt heb je je lichaam en gevoel verlaten. Het is dan belangrijk om 

met je aandacht naar de lichamelijke waarneming en gevoelens te gaan. 

Afgunst en Jaloezie  

Wat voor de een afgunst is, is voor de ander jaloezie. Voor sommigen zijn ze 

verschillend en voor ander weer gelijk. Ik heb ze als volgt gedefinieerd: 

Afgunst is een gevoel van boosheid/irritatie dat ontstaat wanneer de ander iets 

heeft waar je zelf naar verlangt. Bijvoorbeeld een partner, meer geld, meer spullen, 

kinderen, lieve ouders, leukere baan, succes. Hoe sterker het verlangen, hoe groter 

de afgunst. Een gevoel van afgunst verdwijnt als je met het gevoel van verlangen 

aan de slag gaat.  

Jaloezie is een gevoel van boosheid/irritatie dat ontstaat wanneer je bang bent dat 

de ander iets van jou probeert af te pakken. Het gaat hier om je vriend/vriendin of je 

(toekomstige) baan. Hoe groter de angst voor verlies, hoe sterker de jaloezie is. 

Jaloezie kan verdwijnen als je met het gevoel van verlies aan de slag gaat. 
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Martin de Werker Depressief 

Wanneer je jezelf depressief voelt, ben je omgeven door een gevoel van 

depressiviteit. Je hebt jezelf geïdentificeerd met dit gevoel. Depressiviteit komt met 

name voor wanneer je jezelf een slachtoffer vindt van jouw levenssituatie.  

Mensen die zichzelf depressief voelen, onderdrukken onbewust heel sterk hun 

gevoelens. Ze zijn een emotioneel vat dat onder druk staat. Doordat ze zichzelf 

hebben geïdentificeerd met het gevoel zijn ze het gevoel geworden. Het is heel lastig 

om er dan uit te komen. Externe hulp is vaak nodig. 

Om van de depressiviteit af te komen is het nodig om van een afstandje naar jezelf 

te kijken, te relativeren en te onderzoeken welke gevoelens onderdrukt worden. 

Hierbij is het belangrijk om meer aandacht aan het gevoel te geven in plaats van te 

denken, te stoppen met jezelf of anderen af te wijzen en methodes toe te passen 

waardoor je meer met je aandacht in het huidige moment bent. 

Wandelen, sporten en andere activiteiten waarbij het lichaam gebruikt wordt, dienen 

als uitlaatklep voor de opgeslagen spanningen en onderdrukte emoties. Laat het 

denken maar gaan, geef je gevoel zoveel mogelijk de aandacht. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Onderstaande tabel geeft weer welke vervangende gevoelens ontstaan na 

onderdrukking van emoties. 

 

Onderdrukte Emoties 
    

Emoties die 
onderdrukt 
kunnen worden 

Gezonde functie Afgeleide gevoelens Vervangende gevoelens 
die ontstaan na de 
onderdrukking 

    

Verdriet Verlies verwerken, 
Helen 

Bedroefd, Gekwetst, 
Melancholiek, Onbemind, 
Ongelukkig, Ongewenst, 
Ontmoedigd, Teleurgesteld, 
Terneergeslagen, Treurig, 
Waardeloos, Triest 

Zelfmedelijden, Schaamte, 
Verbitterdheid, Depressie, 
Boosheid, Bezorgd 

Angst Waarschuwen, Alert 
maken 

Bang, Bezorgd, In ’t nauw 
gebracht, Ongerust, Ontsteld, 
Behoedzaam, Verontrust, 
Verschrikt, Versteend, 
Wantrouwend 

Paniek, Fobieën, 
Vermijding, 
Ontkenning, Angst voor 
toekomstige dingen, 
Somber, Ongerust 

Boosheid, Woede Grenzen stellen, 
Zelfbescherming 

Furieus, Geërgerd, 
Gefrustreerd, Geïrriteerd, 

Kwaad, Ongeduldig, 
Ontevreden, Ontstemd, 
Razend, Triomferend, 
Verontwaardigd, 

Wraakzuchtig 

Schuld, Zelfverwijt, 
Onmacht, Hulpeloos, 

Passief, Agressie, Negeren, 
Pesten, Cynisme 

Afschuw, Afkeer Vermijden van 
weerzinwekkende 
dingen, Herkennen 
kwetsbaarheid van 
anderen 

Afstandelijk, Euforisch, 
Hatelijk, Koel, Nutteloos, 
Onberispelijk, 
Ongeïnteresseerd, 
Onverschillig, 

Teruggetrokken, Verveeld, 
Vijandig, Walging 

Minachten, Beschuldigen, 
Vervreemden, Alleen 

Liefde, Vreugde, 

Blijdschap 

Hart openen,  

Geven en 
ontvangen 

Betrokken, Dankbaar, 

Energiek, Enthousiast, 
Gecentreerd, Gefascineerd, 

Gelukkig, Gepassioneerd, 
Gerust, Helder, Levendig, 
Ontspannen, Open, 
Opgetogen, Rustig, Teder, 
Tevreden, Trots, Uitbundig, 
Vastberaden, Veilig, 
Verlangend, Voldaan, Vredig, 

Vriendelijk, Vrolijk, Vurig, 
Zelfbewust, Zelfverzekerd 

Braaf, Opofferend, Eisend, 

Dwingend, Voorwaardelijke 
liefde, Wantrouwend, 

Jaloers 

Verbazing, 
Nieuwsgierigheid 

Motiveren voor 
verbetering 

Bemoedigd, Geïnspireerd, 
Geraakt, Hoopvol, Ontroerd, 
Nieuwsgierig, Opgelucht, 

Opgewonden, Optimistisch, 

Verfrist, Verrast, Waakzaam, 
Verwachtingsvol, Verwonderd  

Competitief, Bezitterig, 
Onzeker, Overmatig 
vergelijken, Kritiek, 

Veroordelen, Afgunst, Nijd, 

Roddelen 

 

http://www.detraumacoach.nl/blog/psychische-klachten/depressie/
http://www.detraumacoach.nl/blog/psychische-klachten/angst-en-fobieen/
http://www.detraumacoach.nl/blog/psychische-klachten/angst-en-fobieen/
http://www.detraumacoach.nl/blog/schuldgevoel/
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Elke onderdrukte emotie produceert regelmatig nare gevoelens totdat deze emotie 

wordt vrijgelaten. Als kind onderdrukten we emoties omdat we niet goed wisten wat 

we ermee konden doen. Onbewust ontwikkelden we gedrag waarmee we het 

onderdrukte gevoel op zijn plaats probeerden te houden. Dit alles uit vrees dat het 

nare gevoel weer wakker wordt.  

Het gevoelsvermijdend gedrag wordt ook wel overlevingsstrategie genoemd. Door de 

jaren heen hebben we onbewust veel overlevingsstrategieën ontwikkeld en 

gekopieerd van onze opvoeders en bekenden.  

Enkele gevoelsvermijdende patronen zijn: 

  Zoektocht naar een beter gevoel 

  Tijdelijke verdoving 

  Bewegen 

  Compensatie 

  Gedachten en prestaties 

  Psychische problemen 

  Uitputting 

  Schijnwerkelijkheid 

  Extreme sensaties 

 

Hieronder wordt een uitleg gegeven van de meest voorkomende 

gevoelsvermijdende patronen. 

  

 Gevoelsvermijdende patronen 
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Als kind was de nare gebeurtenis vaak te heftig. Alleen kon je het niet aan. Je had 

behoefte aan een liefdevolle en troostende ouder. Je miste iemand die je liefdevol 

toesprak, je geruststelde en de juiste bescherming, geborgenheid en waardering gaf. 

Hierdoor stond je er alleen voor en onderdrukte je onbewust je gevoel. 

Telkens als het nare gevoel weer wakker wordt komt onbewust hetzelfde verlangen 

naar boven. Je zoekt alsnog liefde, aandacht, troost, erkenning, veiligheid, 

geborgenheid en waardering bij anderen. 

 

 

 

Helaas helpt het slechts tijdelijk als anderen geven waarnaar je verlangt. Ze leggen 

als het ware een zacht dekentje over jouw vervelende gevoel. Het onderliggende 

onderdrukte verdriet krijgt echter geen aandacht. Je voelt je even beter maar het zal 

niet lang duren voordat dezelfde verlangens weer naar boven komen.   

Zoektocht naar een beter gevoel 
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Een groot gedeelte van de economie draait om voedsel, medicijnen en luxe artikelen. 

Het merendeel van dergelijke middelen dient om nare gevoelens te verdoven. 

 

 

 

Eten geeft ons een voldaan gevoel. Als we iets nieuws hebben gekocht zijn we even 

blij. Als we alcohol, drugs en medicijnen nuttigen, voelen we ons even bevrijd van de 

last van het nare gevoel. Het nare gevoel wordt tijdelijk verdoofd of gemaskeerd 

door een prettiger gevoel. Meestal duurt het niet lang voor de verdoving uitwerkt en 

het verlangen naar spullen en genotsmiddelen zich opnieuw aandient. 

Het heeft geen zin om het verlangen naar verdovende middelen te onderdrukken. 

Hierdoor wordt het verlangen alleen maar groter.  

De verdovende middelen raken overbodig als de veroorzaker, het onderdrukte nare 

gevoel, doorvoeld en doorleefd wordt. 

Tijdelijke verdoving 
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Onbewust willen we geen nare gevoelens voelen. Een effectieve methode om te 

voorkomen dat onze gevoelens opspelen, is bewegen of iets doen.  

Kinderen die moeten plassen onderdrukken het gevoel door te bewegen. De 

beweging zorgt ervoor dat je het lichamelijke gevoel tijdelijk niet voelt. Hetzelfde 

geldt voor een naar gevoel. Door beweging en afleiding verdwijnt het even naar de 

achtergrond.   

De volgende strategieën worden gebruikt om niet te hoeven voelen: 

 Niet stil kunnen zitten. Je ziet dit vaak bij jonge kinderen. Ze zijn vaak erg 

ongeduldig.  

 Bewegen van een of meerdere lichaamsdelen. Bijvoorbeeld constant wiebelen.  

 Overdreven sporten. 

 Schoonmaken en poetsen. 

 Workaholic. 

 Lichamelijke arbeid. 

 Overdreven uitoefenen van hobby’s. 

Met bewegen is niets mis. Wel als je het doet om je gevoel te vermijden. Ga eens 

voor jezelf na. Hoe lang kan jij stilzitten en niets doen. Probeer het eens een tijdje 

uit. Word je dan ongeduldig? 

Weet dat als je ongeduldig bent je jezelf niet duldt. Althans je duldt de gevoelens 

niet die dan opspelen. Onderzoek deze gevoelens eens.  

Mag jij stilzitten of ben je dan waardeloos of nutteloos. Moet je presteren of word je 

bang dat je het allemaal niet op tijd afkrijgt? 

Voel eens wat voor nare gevoelens door jou gezien en gevoeld willen worden. Geef 

ze alle liefdevolle aandacht. 

Bewegen 
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Een naar gevoel wordt niet graag gevoeld. We voelen ons liever boos dan verdrietig. 

Hieronder wordt een toelichting gegeven hoe we nare gevoelens compenseren met 

andere (nare) gevoelens. 

 

Boosheid 

We voelen ons liever boos dan dat we contact maken met de pijn (het verdriet) die 

ons is aangedaan. Het is ons eigenlijk niet eens aangedaan, de pijn is in ons wakker 

geworden. Het betreft hier oud zeer van vroeger. Onbewust herinnert de ander of 

een situatie ons aan een eerdere gebeurtenis waarbij we dezelfde gevoelens 

ervaarden. Deze gevoelens vinden we niet fijn, we worden boos op ons zelf of geven 

de ander de schuld.  

 

Als je jezelf vaak bekritiseert dan raak je daar aan gewend. Als een ander dit doet, is 

het veel pijnlijker en word je boos op de ander.  

 

Naar alle waarschijnlijkheid ben je vroeger bekritiseerd. Dat maakt je verdrietig en 

terneergeslagen. Vanaf toen ben je jezelf gaan bekritiseren steeds als je iets fout 

deed. Het voelt immers minder pijnlijk als je jezelf kritiek geeft dan dat een ander dit 

Compensatie 



 

 

 

  

 

© 2015 Your Passion 

  Martin de Werker 

YourPassion.nl 

GelukIsEenGevoel.nl 
53/155 

 

  

Voel je goed gids 

Martin de Werker doet. Als een ander je dan toch bekritiseert, wordt dezelfde pijn van toen in je 

wakker gemaakt. Liever wordt je boos dan dat je de pijn doorvoelt van bekritiseerd 

worden. Je wilt tenslotte niet nog een keer het gevoel ondergaan wat je eerder in je 

leven hebt meegemaakt. Destijds was het gevoel te groot.  

 

Onderzoek eens wat voor gevoel bij jou wakker wordt als je boos op jezelf of de 

ander bent! 

 

Afwijzing 

We wijzen liever een ander af dan dat we aandacht hebben voor de pijn die de 

afwijzing bij ons teweeg brengt. Ook wijzen we liever onszelf af omdat het minder 

pijnlijk is dan wanneer een ander dat doet. 

 

Het enige dat werkelijk wordt afgewezen is het gevoel dat in je wakker wordt als er 

een afwijzing van jezelf/de ander komt. Dit gevoel is pijnlijker dan de afwijzing zelf. 

 

Stel je hebt een grote fout gemaakt. Dat is pijnlijk. De pijn herinnert je er 

bijvoorbeeld onbewust aan dat je vroeger een keer op je kop heb gekregen. Je 

voelde je toen machteloos en verdrietig. Je bedacht toen dat je dergelijke fouten 

nooit meer wilde maken. Als je een fout maakt wijs je jezelf onbewust af.  Jezelf 

afwijzen doet dan minder pijn dan contact maken met het gevoel van 

machteloosheid en verdriet. 

 

Je hebt een naar gevoel en als gevolg hiervan wijs je dit nare gevoel af en hiermee 

jezelf of de ander. 

 

Dit nare gevoel kan van alles zijn en is heel specifiek per situatie. Je kunt je dom 

voelen, eenzaam, bekritiseerd, buitengesloten, gekleineerd, niet serieus genomen. 

 

Onderzoek eens wat voor naar gevoel wakker wordt als je jezelf afwijst of als de 

ander dat doet. Wijs dit gevoel niet af maar neem het serieus.  

  



 

 

 

  

 

© 2015 Your Passion 

  Martin de Werker 

YourPassion.nl 

GelukIsEenGevoel.nl 
54/155 

 

  

Voel je goed gids 

Martin de Werker Schuldig 

Je schuldig voelen kent 2 gevoelsvermijdende aspecten: 

 Projectie van pijn 

 Het idee dat je de situatie/fout had kunnen voorkomen 

 

Projectie van pijn 

Als we ons schuldig voelen, projecteren we onze pijn op de ander.  

 

Je kunt jezelf niet schuldig voelen als je de ander geen verdriet hebt aangedaan. Het 

maakt hierbij niet eens uit of je daadwerkelijk de ander pijn hebt gedaan of dat bij 

de ander oud zeer is wakker geworden. In jouw beleving heb je de ander iets naars 

aangedaan en daarom voel je jezelf schuldig.  

 

Het verdriet dat je de ander hebt aangedaan, herken je. Je weet als geen ander hoe 

onprettig dit voelt. Zelf weet je niet hoe je dit nare gevoel kunt loslaten. Het nare 

gevoel bij jezelf geeft je een gevoel van machteloosheid.  

 

Je herkent dit gevoel als pijn bij de ander en je geeft jezelf de schuld dat jij dit de 

ander hebt aangedaan. Door jouw schuld voelt de ander zich nu ook machteloos in 

het verdriet. 

 

Je voelt je bijvoorbeeld schuldig als je niet op een uitnodiging bent ingegaan. Je hebt 

het idee dat je de ander hebt afgewezen. Jij weet immers als geen ander hoe het 

voelt om afgewezen te worden. Een herinnering hieraan is nog pijnlijk voor jou.  

 

Projectie is slechts een idee. Je weet nooit zeker of de ander exact hetzelfde verdriet 

heeft en zichzelf hierover machteloos voelt. Daarnaast kun je een ander geen 

emotionele pijn bezorgen. Er wordt oud zeer in de ander wakker. 

Het idee dat je de situatie of fout had kunnen voorkomen. 

Als we ons schuldig voelen, geeft dit ons het idee dat we het anders hadden kunnen 

doen. Je had kunnen voorkomen dat de ander pijn heeft. Je had dus ook jouw 

schuldgevoel kunnen voorkomen. Dit geeft ons het idee dat we altijd de controle 

hebben en dat we in staat zijn om altijd de juiste beslissingen te kunnen nemen. 

Hiermee wordt een gevoel van machteloosheid vermeden en perfectionisme 
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Martin de Werker ontwikkeld. We willen perfect zijn en geen fouten maken. Als we geen fouten maken 

hoeven we ons nooit meer schuldig en hiermee machteloos en verdrietig te voelen. 

 

Hoe kom je van je schuldgevoel af? 

 

 Telkens als je jezelf schuldig voelt, herken dan de pijn (waarvan jij denkt) die 

jij de ander hebt aangedaan.  

 Herken deze pijn en voel dat jezelf ook nog steeds last hebt van deze pijn. 

 Voel hoe het is om deze pijn te hebben en leer dit gevoel los te laten.  

 

Verderop in dit document worden technieken, vaardigheden en inzichten gegeven 

hoe je dit kunt doen. 

 

Herken ook het perfectionistisch gedrag van geen fouten mogen maken. Herken 

hierin voor jezelf wat voor gevoel je wilt vermijden als je een fout maakt. 

 

 

 

Het komt niet vaak voor dat je jezelf schuldig voelt naar jezelf.  

Op dat moment zou je immers oog hebben voor de pijn die je jezelf 

hebt aangedaan. 
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We schamen ons liever dan dat we voelen hoe pijnlijk het is dat we een fout hebben 

gemaakt. 

 

Schaamte is een complexe manier om gevoelens te compenseren.  

We schamen ons als we een fout hebben gemaakt. We hebben dan het idee dat we 

die fout hadden kunnen voorkomen. We kunnen ons ook schamen voor anderen.  

 

Waar het in feite om draait is een angst voor het gevoel dat we krijgen als we 

uitgelachen worden. Gevoelens die we krijgen als we uitgelachen worden zijn 

afwijzing, buitengesloten worden, niet serieus genomen worden, machteloosheid,  

verdriet. 

 

We schamen ons liever dan dat we het pijnlijk gevoel ervaren wanneer we 

uitgelachen worden.  

 

Eenzaamheid 

Als we ons eenzaam voelen, hebben we behoefte aan gezelschap. Het gaat hier om 

iemand die onbewust aandacht heeft voor ons gevoel.  

Onbewust voelen we ons verdrietig en willen we graag getroost worden. Onder 

eenzaamheid zit altijd onverwerkt verdriet verstopt. De illusie dat een ander dit door 

gezelschap kan wegnemen, houdt ons van dit verdriet vandaan met als gevolg dat 

we ons eenzaam voelen.  

Eenzaamheid is niets anders dan dat je niet goed kunt opschieten met jezelf. Althans 

met het verdriet in jezelf. Je weet er geen raad mee en hebt anderen nodig om je te 

vermaken. 

Ga voor jezelf eens na wat voor verdriet er graag aandacht wil hebben van anderen? 

Voel je jezelf bijvoorbeeld waardeloos, doe je er niet toe of voel je jezelf in de steek 

gelaten? Onderzoek je gevoel. Maak van dit gevoel je beste vriend en je zult jezelf 

niet meer eenzaam voelen. 
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Je voelt je liever jaloers dan dat je de pijn voelt als je iets kwijt raakt zoals je 

partner of een goede baan.  

Jaloezie ontstaat uit angst voor verlies. Het kan niet anders dan dat je in het 

verleden ook verlies hebt meegemaakt.  

Dit gevoel van verlies wil je niet nog een keer voelen. Vandaar dat je je aandacht 

naar buiten richt en jaloers wordt. 

Afgunst 

Wie afgunstig is, is boos dat de ander iets bezit wat we zelf graag verlangen. Zelf is 

het je (nog) niet gelukt. We richten deze boosheid naar de ander en gaan hierbij 

voorbij aan de pijn dat het niet gelukt is. Deze pijn is pijnlijker dan het voelen van de 

afgunst en boosheid. 

Zorgzaamheid 

We verzorgen en helpen liever een ander dan dat we onze weggestopte verdriet 

aandacht en liefde geven. 

 

Zorgzame mensen zijn vaak empathisch en voelen de behoefte van de ander.  

 

Ze herkennen de aandacht en liefde die de ander nodig heeft. Zelf weten ze meestal 

maar al te goed hoe het is om te weinig liefde en aandacht te krijgen.  

 

Zorgzaamheid ontstaat dus door herkenning van pijn bij anderen. Als je iemand 

verzorgt, geeft je dit een goed gevoel. Het doet je immers goed om anderen te 

verzorgen. Je waardeert jezelf of voelt je gewaardeerd.  

 

Als je te weinig waardering krijgt, maakt het je prikkelbaar. Als iemand jouw zorg 

helemaal niet waardeert, word je boos of woedend. Je begrijpt er dan niets van. 

 

De valkuil van zorgzaamheid is betutteling. Je betuttelt dan het gevoel van anderen. 

Je geeft ze zorg die eigenlijk niet nodig is. De ander blijft dan van jou afhankelijk. 

Dat maakt je waardevol en geliefd. 
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Martin de Werker Zorgzame mensen hebben zelden oog voor hun eigen weggestopte verdriet. Dit 

verdriet krijgt nauwelijks aandacht en liefde en wordt geprojecteerd op anderen die 

hun zorg nodig hebben. 

 

Op het moment dat je je gevoelens liefdevolle zorg geeft, verandert de zorg naar de 

buitenwereld. Je verzorgt dan geen anderen meer maar leert anderen voor zichzelf 

te zorgen. 

 

Lief zijn 

We zijn lief voor anderen omdat we de pijn bij de ander herkennen. We willen niet 

dat de ander hetzelfde verdriet heeft. We doen liever lief dan dat we onze eigen 

weggestopte pijn aandacht geven. 

Wie lief wil zijn, wil meestal niet boos zijn. Het gevoel dat iemand boos op je is, 

wordt als erg vervelend ervaren.  Het is vaak een gevoelsherinnering van een 

gebeurtenis uit het verleden. Je voelde je destijds, klein, machteloos, waardeloos.  

Dit wil je niet nog een keer ervaren. Ook wil je dit anderen niet aandoen, daarom 

ben je lief. 

Wie lief wil zijn voor anderen is meestal helemaal niet zo lief voor zichzelf. Elke fout 

in het lief zijn, wordt omgezet in een zelfafwijzing. Stel je namelijk eens voor dat de 

ander boos op je zou worden. Je hebt het dan gewoon verkeerd gedaan. 

Wie lief wil zijn voor anderen wordt vaak woedend als beweerd wordt dat je helemaal 

niet zo lief bent. Je voelt je diep gekwetst en afgewezen. Op dergelijke momenten 

wordt de pijn wakker die al die tijd was weggestopt. Deze pijn maakt je woedend.   

De sleutel tot succes is minstens zo lief te zijn voor het pijnlijke gevoel, als dat je lief 

bent naar anderen. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

 

Hieronder worden de meest voorkomende patronen uitgelegd. 

Piekeren 

Wanneer we een nare situatie meemaken of een probleem hebben kunnen we 

urenlang piekeren. Het had niet mogen gebeuren, ik had het anders moeten doen, 

hij is niet eerlijk, zij heeft me in de steek gelaten.  

Als je het piekeren observeert, dan is het een aantal aaneengesloten gedachten die 

veroorzaakt worden door een naar gevoel. Het piekeren kan vaak uren duren, het 

lost niets op en geeft je alleen nog maar meer frustraties en nare gevoelens. 

Wanneer we een prettig gevoel hebben piekeren we niet. Toch kunnen er in positieve 

situaties veel gedachten zijn. Er is dan geen sprake van piekeren maar fantaseren.  

 

Gedachten en prestaties 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker  

Piekeren is een reactie op een vervelend gevoel, 

fantaseren op een prettig gevoel! 

Zodra je de aandacht verschuift van het piekeren naar je gevoel wordt het een stuk 

rustiger in je hoofd.  

Problemen oplossen 

Een typisch gevoelsvermijdend patroon is problemen op willen lossen. Het lijkt vaak 

of een situatie, omstandigheid of het gedrag van anderen het probleem is. Maar als 

je jezelf goed bestudeert is het meer het gevoel dat in ons wakker is geworden door 

de gebeurtenis. Het gevoel is het echte probleem. We willen dit namelijk niet voelen, 

dus moet er een probleem worden opgelost. 

Het denken is verzot op problemen. Wanneer een oplossing gevonden wordt, geeft 

dit namelijk een goed gevoel. Dit goede gevoel verzacht tijdelijk het nare gevoel dat 

de bron is van elk probleem.  

Stel je eens voor dat je krap bij kas zit en je krijgt net een grote rekening in de bus. 

Dit kan er voor zorgen dat je zoekt naar oplossingen. Je besluit bijvoorbeeld om de 

huur een keer niet te betalen. Maar waar moet je dan naar toe als je uit huis wordt 

gezet? Wie zorgt er dan voor de kinderen als je op straat komt te staan?  

Elke oplossing geeft meestal weer nieuwe probleem waar we ons hoofd over kunnen 

breken. Als we een oplossing hebben gevonden is dit eigenlijk een gemiste kans om 

het nare gevoel onder ogen te zien. 

Het duurt gelukkig meestal niet lang totdat er weer een nieuw probleem zich 

aandient zodat we wederom een kans hebben om de onderliggende pijn te 

observeren en liefdevolle aandacht te geven.  

Wanneer het nare gevoel wordt toegelaten, doorvoeld en wordt losgelaten, 

verdwijnen alle problemen als sneeuw voor de zon. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Klagen 

Klagen gebeurt meestal als reactie op een vervelende gebeurtenis of iemands 

gedrag. Onbewust is op dat moment een vervelend gevoel in je wakker geworden. 

Klagen is een uiting van dit vervelende gevoel. Je klaagt over iemand en hoopt gelijk 

te krijgen. Op het moment dat iemand met je meegaat verzacht het de pijn. Het 

onbestendige gevoel drukt even naar de achtergrond totdat een gedachte of een 

nieuw gelijksoortige situatie optreedt. 

Veel mensen klagen over het weer. Slecht weer zoals storm of regen haalt een naar 

gevoel naar boven. Het kan ook zijn dat de regen als excuus wordt gevonden voor 

het aanwezige nare gevoel. In beide situaties is het een mooie uitnodiging om het 

gevoel te onderzoeken wat de aanleiding geeft tot klagen. 

Roddelen en nieuwtjes vertellen 

Roddelen en nieuwtjes vertellen kan iemand het gevoel geven dat hij of zij belangrijk 

is. Even heb je iets nieuws te vertellen voor de ander waardoor de ander aandachtig 

naar je luistert. Dit geeft je een goed gevoel. Een goed gevoel dat het nare gevoel 

dat je bij je draagt, bedekt. 

Roddelen en nieuwtjes vertellen is voor sommigen een patroon om een gevoel van 

waardeloosheid, nutteloosheid of er niet toe doen te bedekken. Je bent immers even 

waardevol als je een nieuwtje vertelt. 

Telkens als je een neiging hebt tot roddelen of nieuwtjes vertellen, onderzoek dan 

eens wat voor gevoel je hiermee bedekt? Is het een gevoel van waardeloosheid, er 

niet toe doen, nutteloosheid of iets anders?  

Het kan moeilijk zijn om het onderliggende gevoel te voelen. Stel je dan voor hoe 

het zou zijn als je niemand meer iets nieuws zou kunnen vertellen of met niemand 

meer kan roddelen. 

 

 



 

 

 

  

 

© 2015 Your Passion 

  Martin de Werker 

YourPassion.nl 

GelukIsEenGevoel.nl 
62/155 

 

  

Voel je goed gids 

Martin de Werker Verklaren 

Als we een naar gevoel hebben zoeken we een verklaring. We willen immers 

begrijpen waarom we ons vervelend voelen. Er is niets mis met verklaren. Maar de 

grote valkuil van een verklaring kan zijn dat we totaal geen aandacht besteden aan 

het vervelende gevoel.  

Stel, je portemonnee wordt gestolen. Je raakt van slag. Je verklaart dat het niet zo 

handig was om deze in een open tas te stoppen. Dat nodigt een dief uit. De volgende 

keer beter opletten. Het is je eigen schuld. Ga je in die situatie niet compleet voorbij 

aan het nare gevoel?  

Een verklaring kan dus gemakkelijk een dekentje over je nare gevoel heen leggen. 

De verklaring wordt pas echt waardevol als je ook het nare gevoel liefdevolle 

aandacht geeft. 

Een gestolen portemonnee kan dan aanleiding zijn om oud zeer los te laten. 

Gelijk willen hebben 

Gelijk krijgen bevestigt jouw mening en waarheid. Dit voelt goed!  

Als je gelijk wilt hebben wil je zekerheid over je waarheid. Waarom zou je anders 

gelijk willen hebben? Als je er helemaal zeker van bent, hoef je niets te verdedigen.  

Het kan natuurlijk ook zijn dat je gelijk wil hebben omdat je graag gehoord of gezien 

wordt. Je wil dan aandacht en een groter aanzien krijgen. 

Als we ongelijk hebben, krijgen we meestal een naar gevoel. Dit kan overigens heel 

subtiel zijn.  

Gelijk willen hebben beschermt een naar gevoel dat je krijgt als je ongelijk zou 

hebben. Door na te gaan wat voor gevoel je beschermt geef je jezelf een 

mogelijkheid om dit onderdrukte gevoel alsnog emotioneel te verwerken.  
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Anderen de schuld geven 

Soms komt het voor dat dat anderen met hun gedrag jou (onbedoeld) pijn doen. 

Hun gedrag maakt onderdrukte gevoelens in je wakker, wat zich laat voelen middels 

een naar gevoel.  Dit nare gevoel wil je natuurlijk niet voelen. Je geeft de ander de 

schuld dat jij je vervelend voelt.  

Dit gebeurt meestal onbewust. Je bent je jezelf niet bewust van het nare gevoel. Je 

gaat helemaal op in het verhaal en het nare gedrag van de ander. De ander is 

verantwoordelijk voor jouw onbestendige gevoel en moet zijn gedrag veranderen. 

Het is zijn of haar schuld dat jij je vervelend voelt. 

Je geeft hiermee de verantwoordelijkheid van jouw gevoel aan de ander.  

Vaak zie je dat mensen dan proberen van hun negatieve gevoel af te komen door te 

klagen of te roddelen. Ze willen bevestigd hebben dat het gedrag van de ander niet 

juist is. De bevestiging is slechts een pleister op de wond die de pijn een beetje 

verzacht. 

Het lijkt natuurlijk alsof je verhaal klopt. Het gedrag van de ander is immers niet zo 

netjes. Door je energie naar buiten te richten kom je niet van het nare gevoel af. Het 

gevoel krijgt immers geen aandacht. Je geeft de aandacht aan de ander. 

De ander heeft oud zeer in je wakker gemaakt. Als je dit nare gevoel op een 

liefdevolle manier aandacht geeft kan je dit oud zeer loslaten. Het nare gedrag van 

de ander kan er op deze manier toe lijden dat je onderdrukte emoties kunt loslaten. 

Het is dus eigenlijk een mooie kans die je op dergelijke momenten van de ander 

krijgt. 

Christus zei niet voor niets dat je je vijanden lief moet hebben. Ze halen immers je 

diepst weggestopte pijnen naar boven. Dat lukt je vrienden meestal niet. Je 

“vijanden” geven je hiermee een kans om te helen en met je zelf in het reine te 

komen. 

Neem verantwoording voor je eigen gevoel! 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Presteren 

We leven in een prestatiegerichte maatschappij waarin we van jongs af aan horen 

dat het belangrijk is om te presteren.  

Als je goed leert krijg je later een goede baan en een mooi huis. Als je niet goed 

kunt leren ben je waardeloos. Als je niet werkt ben je een nietsnut. 

Onze maatschappij zit vol met oordelen als het om prestatie en wanprestatie gaat. 

We moeten wel presteren om ons goed te voelen. Presteren we niet dan horen we er 

niet bij, zijn we nutteloos en kunnen we geen leuke dingen doen! 

De meeste kinderen op school hebben stress als ze niet goed presteren op school, 

tijdens sport of muziekles. De nadruk ligt op de cijfers die ze halen. Het is niet voor 

niets dat een burn-out steeds meer voorkomt bij jonge kinderen. 

Als we niet presteren krijgen we een vervelend gevoel. We moeten dus goed 

presteren om een slecht gevoel te voorkomen!  

Onbewust is dit slechte gevoel meestal al subtiel aanwezig. Dit subtiele gevoel drijft 

ons tot prestatie. We voelen ons waardeloos en willen via prestaties laten zien dat 

we waardevol zijn.  

Er lijkt niets mis te zijn met presteren, helaas faalt de meerderheid van de mensen 

in het stellen van hun grenzen. Er is maar een handje vol met succesvolle mensen 

en miljarden mensen die lijden onder hun ‘eigen wanprestatie’. 

Alles draait dus om een ‘slecht gevoel te voorkomen’ en een ‘goed gevoel in de 

toekomst te bereiken’. Dit alles terwijl we NU leven en hiermee geheel aan het 

huidige moment voorbij gaan. 

Hieronder enkele voorbeelden: 

 Wil je jezelf waardevol voelen omdat je het gevoel van waardeloosheid wil 

vermijden? 

 Wil je graag trots zijn omdat je je niet afgewezen wil voelen? 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker  Wil je graag slim gevonden worden omdat je jezelf diep van binnen dom 

voelt? 

 Wil je graag aandacht hebben omdat jij jezelf geen aandacht geeft aan je 

gevoel? 

 Presteren geeft je controle en een prestatie geeft voldoening. Hiermee houdt 

je jouw gevoel onder controle. Gevoelens zoals waardeloosheid, nutteloosheid 

en er niet toe doen. 

 Wil je er graag bij horen omdat je niet in de steek gelaten wil worden? 

 Wil je graag slank, fit en vitaal zijn omdat je jezelf niet aantrekkelijk vindt? 

 Wil je graag iets bereiken omdat je wil laten zien dat je er toe doet? 

 

Ga eens voor jezelf na als jij enige dwang naar prestatie voelt, welk gevoel 

je wilt wegnemen of voorkomen: 

 Beeld je in wat er gebeurt als je niet presteert. Wat voel je dan?  

 Vraag jezelf af wat voor gevoel je graag wilt bereiken. Voel wat voor gevoel dit 

compenseert. 

 

 

De beste prestatie die je ooit kunt leveren is: 

Geef je gevoel liefdevolle aandacht! 

Je hoeft er niets voor te bereiken en kan het elk moment NU doen! 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

Toen ik het psychologisch handboek DSM-5 las ben ik geschrokken. Ik voldeed aan 

het merendeel van de beschreven psychologische stoornissen. De meeste van mijn 

gedragskenmerken kwamen overeen met wat daar werd beschreven.   

 

Het lijkt tegenwoordig wel een hype om gelabeld te worden met een of andere 

psychische stoornis. ADHD, ADD, Asperger, Borderline, Depressief, Narcist en HSP 

zijn termen die steeds meer en meer worden gebruikt en waarmee mensen zich 

identificeren of geïdentificeerd worden. Het lijkt alsof het labeltje dat gekregen is of 

gegeven wordt een excuus is voor het gedrag.  

De volgende uitspraken hoor ik vaak: 

De symptomen verklaren alles. Als je eenmaal een psychische stoornis heb kom je er 

niet meer vanaf. Je kan er niets aan doen. Het is erfelijk. Alleen met medicijnen kan 

je het onderdrukken.       

Uit ervaring met mijn  klanten, ben ik er achter gekomen dat de meeste psychische 

klachten ontstaan doordat mensen niet in staat zijn hun gevoelens op een liefdevolle 

Psychische problemen 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker manier aandacht te geven. Ze vermijden hun gevoel en ontwikkelen hierdoor allerlei 

psychische klachten.  

Hieronder enkele voorbeelden: 

 Een aantal klanten met eetproblemen en dwangneuroses hadden allen 

(onbewust) last van een gebrek aan veiligheid. Zij waren vroeger met geweld 

benaderd door een boos iemand, mishandeld of seksueel misbruikt. Door 

middel van rituelen rondom het eten probeerde ze de controle over hun leven 

te houden. Dat voelde veilig. Nadat ze geleerd hadden hun gevoel op een 

liefdevolle manier aandacht te geven verdwenen de psychische klachten. 

 Een klant had last van psychoses doordat hij totaal niet wist wat voelen was 

en hoe hij hier mee om kon gaan. Hij was alleen maar bezig met denken en 

probeerde de angsten te vermijden. 

 Klanten die depressief waren of een burn-out hadden, begonnen weer vrolijk 

te worden na het loslaten van oud-zeer. 

 Bij de meeste borderline klanten kwam naar boven dat zij een gebrek aan 

veiligheid en geborgenheid ervaarden. Vanaf het moment dat ze zichzelf 

leerden troosten en hun emotionele blokkades aandurfden, waren ze 

borderline af. 

 Het merendeel van mijn ADHD klanten maakte gebruik van een techniek om 

hun nare gevoelens niet te hoeven voelen, namelijk bewegen en druk doen. 

Toen ik hen meer contact liet maken met hun gevoel werden ze spontaan een 

stuk rustiger. 

 De HSP-ers in mijn praktijk zijn allen hooggevoelig voor sferen en stemmingen 

van buitenaf. Hun innerlijke gevoelswereld echter kreeg weinig liefdevolle 

aandacht.   

 Klanten met slaapproblemen waren uren aan het piekeren of hadden last van 

nare gevoelens. Ze hadden werkelijk geen idee dat als je je gevoel op een 

liefdevolle manier aandacht geeft, je vanzelf in slaap valt. 

 Verslaafde klanten probeerden met hun verslaving hun gevoel te verbeteren. 

Ze hadden alleen niet door dat hun verslaving hun eigen vervelende gevoel in 

stand hield of het zelfs verergerde.  
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Als jij last hebt van psychische klachten, problemen of psychische 

stoornissen, ga dan eens voor jezelf na: 

 Weet jij het verschil tussen een emotie en naar gevoel? 

 Weet je wat je elk moment van de dag voelt? 

 Kun je überhaupt voelen?   

 Weet jij wat je met een naar gevoel kunt doen? 

 Onderdruk jij nare gevoelens? 

 Weet jij hoe je je gevoel echt op een liefdevolle manier aandacht kan geven? 

 Kun jij jezelf troosten? 

Als je minstens één keer als antwoord nee hebt, kan ik je het volgende adviseren: 

Leer voelen en jezelf troosten! 

Je kunt natuurlijk ook het onderstaand boek aanschaffen en net als ik er achter 

komen dat je meerdere psychische stoornissen hebt  . 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

Elke emotie bestaat uit lichamelijke sensaties die innerlijk bewegen. Het golft door je 

lichaam heen en verlaat vervolgens je systeem. Op momenten dat we emoties 

vrijelijk kunnen laten stromen kosten ze veel minder energie dan dat we deze 

onderdrukken.  

Onderdrukte emoties maken zich kenbaar door een naar gevoel. Nare gevoelens 

willen van nature uitbreken en ons lichaam verlaten via een emotie. Doordat we 

onbewust bang zijn voor de vrijkomende emotie, onderdrukken en vermijden we het 

nare gevoel. Dit alles is een energieslopend proces. Het put ons uit en maakt ons 

moe. Wanneer we nare gevoelens langdurig onderdrukken, raken we overspannen of 

krijgen we een burn-out.  

Vaak vinden we een logische verklaring voor onze vermoeidheid en vergeten we uit 

te zoeken waar de vermoeidheid vandaan komt.  

We verklaren de vermoeidheid op allerlei manieren: 

 Het was druk op het werk, daarom ben ik zo moe. 

 Ik ben vanmorgen vroeg opgestaan, daarom zal ik wel moe zijn. 

 Ik voel me niet zo lekker, dat verklaart vast mijn vermoeidheid. 

 Ik zal vast iets verkeerds gegeten hebben. 

 Ik ben hooggevoelig en daarom snel moe. 

 

Wanneer we iets leuks meemaken, leuke activiteiten hebben of met leuke mensen 

omgaan hebben we juist heel veel energie. Op dergelijke momenten heb je 

onuitputtelijke energie.  

Wanneer we onbewust emotioneel geraakt worden en onze nare gevoelens wakker 

worden, kost het energie om deze gevoelens op zijn plek te houden.  

Door te onderzoeken wat je moe maakt, kun je ontdekken welk naar gevoel 

onderdrukt wordt.   

Uitputting 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

Wanneer we fantaseren, afgeleid worden door een film, een computergame of 

onszelf anders voordoen, vergeten we even de realiteit en hiermee het nare gevoel 

waarvan we last hebben. We bevinden ons in dergelijke momenten even in een 

andere wereld. 

Hieronder een aantal schijnwerkelijkheden waarin we onbewust kunnen vluchten: 

Fantaseren 

Als we fantaseren krijgen we over het algemeen een goed gevoel. Je fantaseert over 

een ideale en perfecte situatie of gebeurtenis. Je fantaseert hoe je er uit ziet als je 

20kg lichter bent, gespierder, de ideale partner hebt, succesvol bent, een droomhuis 

hebt etc.   

Met fantaseren is niets mis. Wel als dit gebeurt om de werkelijkheid te ontvluchten 

en je nare gevoelens te vergeten. Je leeft dan in een schijnwerkelijkheid en zult 

meer geconfronteerd worden met nare gevoelens als je de realiteit onder ogen ziet. 

Bijna geen enkele fantasie is ooit werkelijkheid geworden omdat in de werkelijkheid 

ook nare situaties en vervelende gevoelens voorkomen. Dit gebeurt niet in je 

fantasie. 

Wanneer je vaak fantaseert om de werkelijkheid te ontlopen, wil ik je 

adviseren om meer contact te maken met het gevoel waarvan je wegvlucht.  

Wellicht is dit gevoel niet altijd gemakkelijk te voelen. Ga eens een tijd 

minder fantaseren en voel wat dit met je doet! 

 

  

Schijnwerkelijkheid 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Gamen 

Velen zoeken hun toevlucht in computerspelletjes. Een computerspel kan je een fijn 

gevoel geven. Dit fijne gevoel verzacht de pijn en onrust die sluimerend aanwezig is.  

Hieronder een aantal voorbeelden: 

 Je voelt je slim wanneer je een computerlevel hebt doorstaan of een 

uitdaging hebt overwonnen.  

Je vraagt jezelf nooit af waarom je jezelf niet slim voelt. In het normale leven 

voel je je waarschijnlijk minder, dommer of waardelozer in vergelijking met 

succesvolle mensen. Tijdens het gamen wordt dit gevoel ruimschoots 

gecompenseerd met het succes van de behaalde level. Even voel je je goed en 

compleet. Maar voor hoe lang? Het volgende level staat voor de deur of het 

spel is afgelopen. Het is dan uit met de pret en de illusie. 

Tja, en als je de game verliest dan slaat de frustratie toe. Dit gevoel versterkt 

dan het dagelijkse nare gevoel. Aan het eind van het liedje voel je je nog 

dommer, waardelozer of nuttelozer dan voorheen.  

 Een computergame is veilig.  

Laten we eerlijk zijn, van een computergame ga je niet dood. Alleen de 

personage waarmee je speelt kan dood gaan. Een computergame is dus 

relatief veilig. Niemand ziet je falen en mislukken. Niemand lacht je uit als je 

faalt. Wellicht heb je last van je eigen afwijzing.  

 Als je wint, ben je een held. 

Het geeft een fijn gevoel om de vijand te verslaan. Je voelt je waardevol en 

een held. Ook als is het fictief en een illusie, je hebt het toch maar mooi voor 

elkaar. 

Je hebt niet door dat het over het vervelende gevoel gaat. Het vervelende 

gevoel dat je al die tijd wegstopt, weg wilt hebben en als een vijand ziet. Dit 

gevoel moet overwonnen worden. En als dit even lukt voel je jezelf de held 

machtig en sterk. 

Maar hoe sta je tegenover de echte buitenwereld? Zie je daar mensen die in 

staat zijn hetzelfde nare gevoel in jou wakker te maken?  
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Voel je goed gids 

Martin de Werker  Als iets mislukt, kun je het gewoon weer opnieuw proberen. 

Als je een computer spel speelt, kun je keer op keer verliezen en het weer 

opnieuw proberen. Vroeg of laat lukt het. 

In het dagelijks leven is dit vaak anders. Als daar iets mis gaat wijzen ze 

gamers zichzelf dermate af dat ze het niet meer opnieuw durven doen 

vanwege de faalangst of afwijzing. 

Tijdens het gamen hebben ze meer lef dan in de werkelijkheid.  

Conclusie: 

Gamen kan best leuk en ontspannend zijn. Gebruik het echter niet om nare 

gevoelens te vermijden, te verzachten of te onderdrukken. Wees er alert op dat je 

jezelf en hiermee je gevoel niet afwijst. 

Gokken 

Ik heb het hier niet over een avondje uit met vrienden naar een casino. Daar is niets 

mis mee.  

Het betreft hier het nemen van risico’s omdat je vasthoudt aan een schijnillusie die 

zou ontstaan als de gok slaagt. Het gokken hoeft niet per se financieel van aard te 

zijn. Je kunt ook een gok nemen door van baan te switchen, een andere partner te 

nemen of materiele spullen aan te schaffen.   

Elke gokker heeft een fantasiebeeld hoe het zou zijn als hij de gok neemt en het 

succesvol uitpakt. Het fantasiebeeld is meestal een sterk idealistisch beeld.  

Bijvoorbeeld: Als ik de lotto win hoef ik me nooit meer zorgen te maken! Niet 

beseffende dat er nog genoeg andere dingen zijn om je zorgen over te maken. Je 

gezin, je huisdieren of wat je met al dat geld moet doen.  
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 Zet jij je baan op het spel om jezelf met een nieuwe baan succesvoller te 

voelen? Vind je jezelf nu niet succesvol? 

 Wil jij de hoofdprijs zodat je jezelf kunt ontspannen? Waarom kun je dat nu 

niet? Welke spanning draag je op dit moment bij je? 

 Wil jij meer geld zodat je niet meer hoeft te werken? Wat doet werken dan 

met je? Krijg je stress? Werk je met tegenzin? Voel je je vervelend op het 

werk? 

 Wil jij geen geldzorgen hebben? Wat voor zorgen heb je precies? Wat voor 

gevoelens zitten daar achter? Voel je je onverantwoordelijk, waardeloos, 

nutteloos, angstig? 

 Kun jij slecht voelen en geniet je van de spanning rondom de gok? 

 Welk ideaalbeeld heb jij voor ogen en waarom? Voldoet het huidige moment 

niet?  

 

Onderzoek wat voor gevoelens je wilt compenseren of bereiken? Ga met deze 

gevoelens aan de slag. 

 

 

Een gok maken pakt nooit verkeerd uit als  

het resultaat je niet uitmaakt.  

Laat je verrassen door het resultaat! 
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Martin de Werker Verslaafd zijn aan tv kijken  

Sommige mensen zijn verslaafd aan tv kijken. Ze gaan helemaal op in hun favoriete 

soap, tv-programma of film. Soaps als ‘goede tijden slechte tijden’ draaien al meer 

dan 20 jaar op tv en trekken gemiddeld 1,5 miljoen kijkers. Wat gebeurt er precies 

dat Nederland massaal voor de buis kruipt om naar soap, sport en films te kijken? 

Tijdens het kijken naar een soap, sport of film ga je helemaal op in het geen je ziet. 

Even ben je weg van de werkelijkheid en dagelijkse problemen. Je verbindt je met 

het verhaal van de ander en komt los van je eigen situatie. 

Ellendig nieuws via media 

Het grootste gedeelte van het nieuws wat via de kranten, radio en tv naar ons 

toekomt is vaak slecht nieuws. Hoeveel ellende er werkelijk op de wereld is weet 

niemand. Er is oorlog in Afghanistan, Israël, Irak. In onze belevenis is in die landen 

complete oorlog en chaos. Volgens de media leven we in een ellendige wereld. De 

wereld staat in vuur en vlam! Klopt dit wel? 

Onze fantasie gaat graag met de ellende op de loop en maakt er allerlei 

gevoelsverhalen van. Wat erg en verschrikkelijk allemaal! Algauw ontstaat de 

neiging om het verhaal door te vertellen. 

Natuurlijk is het verschrikkelijk wat er in de wereld gebeurt. Desalniettemin gaat er 

veel meer goed dan fout. Daar heeft de media echter geen oog voor omdat het 

minder interessant is om te melden. 

Ellende trekt massaal de gevoelsaandacht van de menigte aan. Een ramp of oorlog 

op een beeldscherm is niet zoals hij is, maar zoals jij hem ziet en beleeft. De ramp 

en oorlog wordt bekeken vanuit jouw eigen persoonlijke gevoelservaringen. Wanneer 

je veel verdriet hebt weggestopt, zie je veel verdriet in de wereld. 

Deze gevoelservaringen ontstaan doordat jezelf nog veel onverwerkt verdriet hebt. 

Als je geraakt wordt door ellende via media, onderzoek dan eens wat voor een 

gevoel er wakker wordt. Je kunt een ramp zien waarbij een van de ouders is 

overleden en tegelijkertijd een gevoel van ‘achtergelaten’ voelen. Dit gevoel is een 

projectie/herkenning van momenten dat je jezelf achter gelaten voelde en er alleen 

voorstond om je verdriet te verwerken.  
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 Wat maakt het dan dat het je zo raakt?  

 Wat voor gevoel krijg je hiervan? 

 Wat voor gevoel herken je? 

 Wat voor gevoelens ben je dan aan het projecteren? 

Stel je hoort dat een vader zichzelf en zijn twee kinderen om het leven heeft 

gebracht omdat zijn vrouw de relatie wilde verbreken. 

 Herken je de eenzaamheid van die vrouw? 

 Herken je dat die vrouw er helemaal alleen voor staat? 

 Herken je de machteloosheid van die vrouw? 

 Ben je boos op die vader? Welke pijn zit daaronder?  

 Herken je de ellende die de vrouw wordt aangedaan?  

 Vind je het een daad van liefdeloosheid? 

 Ben je boos dat die vrouw de relatie heeft verbroken? Herken je dan het 

gevoel van in de steek gelaten worden? 

 

 

De wereld is een nare wereld  

wanneer je zelf  

nare gevoelens onderdrukt. 

 

De wereld is helemaal ok 

als je  

nare gevoelens hebt losgelaten. 
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Martin de Werker Seksuele fantasieën en verlangens 

Seks is een van de basisbehoeften van mensen.  

Soms slaat de behoefte in seks door en wordt overdreven gefantaseerd, verlangens 

nagejaagd of ontstaat er een seksverslaving. 

Seksverhalen, pornofilms, cyberseks, 06-lijnen, seks chat, seksuele datingsites, 

webcam seks, fetisj, rollenspel en sm bevatten alle een groot gehalte aan seksuele 

fantasie. Tijdens de seks kan gedacht worden aan het vrijen met een andere partner 

of aan een bepaalde fetisj. Waarom heeft het gros van de mensheid dergelijke 

seksuele fantasieën allemaal nodig?  

Wederom is het antwoord: ‘een gevoel’ 

Er kunnen duizenden redenen en verklaringen zijn. Qua gevoel draait het echter 

allemaal om associatie, dissociatie en projectie van gevoelens. 

Hieronder een aantal patronen:  

 Seks wordt gebruikt als ontspanning. Letterlijk en figuurlijk ontladen we ons 

tijdens de seks.  

 Op een dieper level is er aandacht voor het gevoel. Dit kan gezien worden als 

troost. Zelfbevrediging kan een onbewuste manier van zelftroosting zijn. 

 Seksfantasieën zijn veilig: 

o Als je in gedachten met een ander in bed ligt terwijl je met je partner 

aan het vrijen bent, is dit veilig. Je loop geen gevaar dat de relatie 

wordt beëindigd.  

o Tijdens gesprek met 06-nummer, chat of webcamseks ziet de ander je 

niet en kent je niet.  Het voelt erg veilig. 

 Een seksuele fantasie haalt je helemaal weg van de dagelijkse 

beslommeringen en daarbij behorende stress en problemen. Even leef je in 

een niet bestaande maar zeer aantrekkelijke wereld. 

 Fetisj, seksueel rollenspel en sm verandert tijdelijk je identificatie met wie je 

bent en met wie je zou willen zijn. Een dominant iemand kan zichzelf 

transformeren als onderdanige slaaf tijdens een SM-sessie. Terwijl een 
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Martin de Werker onderdanig iemand machtig en streng kan zijn wanneer hij de zweep in 

handen heeft.  

 Een zorgzaam iemand kan zich tijdens de seks of fantasie zichzelf helemaal 

laten verzorgen en masseren door anderen. 

 Je voelt je aantrekkelijk en wordt graag gezien. 

 Tijdens SM kun je de behoefte hebben om seksueel gepijnigd te worden. Dit 

alles om beter te kunnen voelen. Dergelijke patronen komen voor bij mensen 

die een traumatische ervaring zoals een verkrachting of aanranding hebben 

meegemaakt. Onbewust willen ze op deze manier emotioneel bevrijd worden 

van hun trauma. 

Over het algemeen gaat seks en de daarbij behorende fantasieën vaak 

samen met allerlei vormen van afwijzing: 

 Afwijzing over ons lichaam en lichaamsdelen. 

 Afwijzing over ons gedrag. 

 Afwijzing over de fetisj, rollenspel of SM.  

 Afwijzing en schuldgevoel als we tijdens de seks aan anderen denken of 

vreemdgaan. 

 Afwijzing en angst de ander te kwetsen of te kort te doen. 

 

Met seks en seksuele fantasieën zijn vele gevoelens gemoeid. Als gevolg van 

emotionele blokkades, associatie (identificatie), dissociatie (vermijding) en projectie 

van gevoelens kunnen we allerlei seksuele fantasieën en verlangens ontwikkelen. 

 

Door de focus te verleggen naar het gevoel in plaats van de fantasie en seksuele 

behoefte kan ontdekt worden waarin we geblokkeerd zijn.   

 

Conclusie 

Emotionele blokkades kunnen dienen als brandstof van seksuele fantasieën en 

verlangens. Zodra je onderzoekt wat de bron is van je seksuele gevoelens, 

verlangens en fantasieën heb je een mogelijkheid oud zeer los te laten. 
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Sommige mensen onderdrukken onbewust bijna alle gevoelens. Hierdoor lijkt het 

haast alsof ze niet meer in staat zijn te voelen. Hun gevoelens zijn sterk afgevlakt en 

kennen weinig pieken en dalen. Als compromis hiervoor wordt gezocht naar 

gebeurtenissen en handelingen met extreme gevoelservaringen. Tijdens dergelijke 

activiteiten krijgen ze weer het gevoel te leven. Daarbuiten voelen ze zich vaak 

levenloos en is het leven saai.  

Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 Bungeejumpen 

 Straatvechten 

 Automutilatie, zelfkastijding en zelfbeschadiging 

 Straatracen 

 Sado Masochisme eventueel gecombineerd met seks 

 Diefstal en kleptomanie 

 Vandalisme en zinloos geweld 

 Verkrachting, aanranding en moord. 

Je leest het goed. Diefstal, vandalisme, zinloos geweld, verkrachting, aanranding en 

moord kunnen alle een gevolg zijn van constante onderdrukking van gevoelens. 

Soldaten worden gedrild en getart. Ze worden hard gemaakt. Je moet immers wel 

gevoelloos zijn om te kunnen doden, verkrachten of zinloos geweld te gebruiken. 

 

Het onderdrukken van gevoelens zorgt ervoor dat we overleven, echter hiermee 

sterft alle levendigheid en spontaniteit af. Wie gevoelens blijft onderdrukken wordt 

een soort kasplantje, gevoelloos en levenloos. 

Wie extreme situaties zoekt (en hier graag vanaf wil komen) mag leren te stoppen 

met het onderdrukken van gevoelens en emoties. 

Voelen is leven. 

Onderdrukken van gevoelens is overleven. 

  

Extreme sensaties 
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Een emotionele blokkade is niet meer dan een onderdrukte emotie. Meestal is deze 

ontstaan in de kindertijd. Door het bijbehorende nare gevoel toe te laten kunnen 

onderdrukte emoties alsnog worden losgelaten. Het nare gevoel komt los, en wordt 

weer een emotie die als vanzelf je systeem verlaat. In de volgende hoofdstukken 

wordt besproken hoe je dit het beste kunt doen. 

 

 

Als je jezelf verwondt dan verzorg je de wond. Je maakt hem schoon en plakt er een 

pleister op en voorkomt dat er iets mee gebeurt. Net als een wond vraagt een naar 

gevoel ook om liefdevolle aandacht en verzorging. 

Het allerbelangrijkste aspect is je gevoel met liefde te observeren!  

Het klinkt eenvoudig maar dit is het voor de meeste mensen niet. Het 

tegenovergestelde gebeurt meestal. We wijzen het gevoel af, laten het in de steek, 

vinden het waardeloos, zijn er boos, kwaad en woedend op, haten het, vermijden 

het en gaan op jacht naar gelukkige gevoelens. 

Tijdens onze opvoeding en op scholen wordt nauwelijks aandacht geschonken aan 

gevoelens. Van jongs af aan hebben we meestal niet geleerd wat we met een 

vervelend gevoel kunnen doen. We hebben niet geleerd hoe we gevoelens de ruimte 

kunnen geven zodat ze er gewoon mogen zijn.  

We mochten niet huilen, verdrietig of boos zijn. Op allerlei manieren werden we 

afgeleid, gestraft of hadden we in de gaten dat ons verdriet onze ouders 

ongelukkiger maakte. Wegstoppen en vermijden was het gevolg. 

Het tegenovergestelde is nodig: liefde, compassie, mededogen, ontvankelijkheid, 

moed, nieuwsgierigheid, aandacht, begrip, verwondering en geduld. 

Het is belangrijk om deze vaardigheden (opnieuw) te gaan ontwikkelen. Het meeste 

ben je als kind kwijtgeraakt. 

 

  Het loslaten van emotionele blokkades 

Een naar gevoel vraagt om liefdevolle aandacht 
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Martin de Werker Een naar gevoel heeft een liefdevol persoon nodig: 

 Iemand die naar je luistert zonder oordeel. 

 Iemand die je probeert te begrijpen. 

 Iemand die je vasthoudt, beschermt en waarbij je je veilig voelt. 

 Iemand die je troostende woorden toespreekt. 

 Iemand die je leert naar je gevoel te kijken in plaats van jezelf er mee te 

identificeren. Je bent niet verdrietig maar hebt gevoelens van verdriet. 

 Iemand die je bewust maakt van lichaamscontact en gewaarwordingen. 

 Iemand die je leert jezelf te troosten.  

 

WEES DIE IEMAND! 

 

 

Het zijn de eigenschappen die een liefdevolle moeder heeft als ze naar een klein kind 

kijkt, het lekker tegen zich aanpakt en het kind troost. Maar het zijn ook de 

eigenschappen van een liefdevolle vader die je beschermt zodat je je veilig voelt en 

je laat inzien dat je niet het gevoel bent en je laat ervaren dat het allemaal weer 

voorbij gaat. 

Observeer het nare gevoel op dezelfde manier zoals je kijkt naar een kind wat liefde 

nodig heeft. Geef het gevoel volledig de ruimte en blijf op een warme liefdevolle 

manier bij je gevoel. Op deze manier kun je het gevoel toelaten, doorvoelen en 

loslaten.  
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Martin de Werker De meeste emotionele blokkades lopen we op in onze vroege jeugd. Als kind konden 

we niet altijd op een veilige manier onze emoties uiten en onderdrukten deze. Door 

het nare gevoel te zien als een verdrietig kind en tegelijkertijd de rol van beide 

liefdevolle ouders aan te nemen, kan de emotionele blokkade loskomen en gaan 

stromen. 

Wees de ideale ouder(s) voor jezelf die je vroeger gemist hebt.  

Verdriet is verglijkbaar met een diep gevoel van onbegrip. Er overkomt je iets en je 

kan het niet vatten of begrijpen.  

Als kind maakte je situaties en gebeurtenissen mee die je niet begreep. Je werd 

uitgelachen tijdens een spreekbeurt voor de klas. Jouw logica ontbrak. Het uitlachen 

vatte je op als een complete afwijzing. Je klapte emotioneel dicht. Je dacht dat je 

fout was. 

Door als een volwassene naar jouw gevoel te kijken en dit te zien als een kind, kun 

je gaan ontdekken wat het kind zo verdrietig maakte. 

Heb begrip voor je gevoel! 
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Veel mensen ervaren emotionele blokkades als iets engs om naar te kijken. Het 

gevoel is als het ware een grote draak geworden die je onmiddellijk te pakken neemt 

als je hem loslaat. Ze hebben het idee dat ze in de emotie blijven hangen of ervaren 

een doodsangst als ze hun gevoel onder ogen zien. Hun angst is gebaseerd op 

ervaringen vanuit het verleden, waarbij ze langdurig emotioneel waren of in een 

heftige situatie terecht waren gekomen die levensbedreigend aanvoelde. 

Veiligheid en vertrouwen is absoluut nodig om  

nare gevoelens los te laten! 

Veiligheid en vertrouwen heeft te maken met lichamelijke en emotionele 

aspecten: 

 Je lichaam regelt je fysieke veiligheid. 

Het  lichaam is een intelligent werkend systeem. Hartslag, spijsvertering, 

organen, ademhaling  en genezing van ziektes worden automatisch geregeld 

door dit wonderbaarlijke systeem. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. 

Tijdens levensbedreigende situaties handelt je lichaam in een reflex. Je hoeft 

hiervoor niet na te denken of iets te doen. Ga maar eens na hoe vaak je bijna 

bent gevallen. Wat er toen gebeurde ging vanzelf zonder er bij na te denken. 

Het lichaam regelde jouw veiligheid. 

 Je lichaam regelt emotionele veiligheid. 

Wanneer je een emotie van verdriet ervaart, kunnen er tranen komen, 

lichamelijke sensaties zijn, verandering in de ademhaling en lichamelijke 

bewegingen voorkomen. De emotie wordt door het lichaam aangestuurd, 

houdt even aan en gaat weer voorbij.  

Je hebt daar zelf weinig invloed op. Tenzij je de emotie onderdrukt natuurlijk. 

In dat geval stagneert de doorstroming. Er hoopt zich een energetische lading 

op tot dat het een keer wordt vrijgelaten of op andere manieren wordt 

omgezet (bijvoorbeeld woede). 

Net zoals je fysiek beperkt bent in hoe hard je loopt, is de heftigheid van je 

emotie ook fysiek beperkt. Zowel hardlopen als een emotie kosten beiden 

energie. Jouw lichaam kan maximaal een bepaalde hoeveelheid energie 

Veiligheid en vertrouwen is nodig! 
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Martin de Werker tegelijk verwerken. Emoties duren daarom nooit langer dan maximaal 15 

minuten. 

Als een dierbare overlijdt, heb je een grote hoeveelheid verdriet te verwerken. 

Je zult vaak huilen en al het verdriet komt niet in een keer naar boven. Fysiek 

kun je dat niet aan. Het lichaam reguleert de sterkte van jouw emoties. 

Wanneer je jarenlang emoties hebt onderdrukt, zullen deze nooit in een keer 

naar boven komen. Het proces kan enkele maanden tot jaren duren waarin je 

lichaam stukjes emoties loslaat. 

 

 Vertrouwen. 

Het lichaam regelt fysieke en emotionele veiligheid. Daar hoef je niets voor te 

doen. Je hebt alle nare gebeurtenissen en levensbedreigende situaties tot nu 

toe overleefd, anders zou je deze tekst niet kunnen lezen. 

Je mag ervan uitgaan dat jouw lichaam je in de toekomst helpt. Waarom zou 

het dat niet doen?  

 

Hoe beter de relatie met je lichaam is, hoe veiliger je voelt en hoe meer je het 

lichaam vertrouwt.  

Je mag je lichaam volledig vertrouwen. Het regelt jouw veiligheid en geborgenheid. 

Je bent er van gewaarborgd dat het in de toekomst zijn uiterste best voor jou blijft 

doen! 

Dat betekent wel dat je ook goed voor je lichaam mag zorgen. Geef het goede 

voeding, behandel het met respect, verzorg het goed, breng het lichaam niet in 

gevaar en wees het lichaam dankbaar.  

 

Wie zich thuis voelt in zijn lichaam voelt zich overal thuis! 

 

Een gevoel van veiligheid en vertrouwen verhoog je door je aandacht bij het lichaam 

te houden. In het huidige moment bestaat geen angst. Angst bestaat alleen in een 

gedachte (fantasie) wat er zou kunnen gebeuren. Als je met je aandacht bij je 

lichaam blijft, is het een stuk moeilijker om angstgedachten te hebben. 
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Enkele angsten die ik ben tegengekomen in mijn praktijk: 

 De angst dat je blijft hangen in de emotie (associatie). 

 De angst om je gevoel een tijd lang kwijt te zijn (dissociatie). 

 De angst dat de onderdrukte emotie te groot is. 

 De angst om dood te gaan. 

 De angst dat je negatief verandert als het gevoel is losgelaten. 

 De angst voor wat je gaat tegenkomen 

De angst dat je blijft hangen in een emotie (associatie) 

Op het moment dat je blijft hangen in een emotie heb je jezelf geïdentificeerd met 

het gevoel. Het gevoel is als het ware helemaal om je heen gekomen. Sommige 

mensen zijn bang om verdrietig te zijn. Deze uitspraak klopt niet. Je bent nooit 

verdrietig, maar je hebt gevoelens van verdriet. Dat is iets heel anders.  

Je bent niet het gevoel maar je hebt gevoelens!  

Wanneer je jezelf hebt geassocieerd met het gevoel dan kun je het beste een beetje 

afstand nemen van je gevoel.  Dit kun je doen door in gedachte vanaf een afstand 

naar jezelf te kijken.  

Je kunt het nare gevoel voorstellen als een kind dat dit nare gevoel heeft. Het is 

alsof je je naar jezelf kijkt als kind. Waarschijnlijk had je vroeger ook dergelijke 

gevoelens. Wees niet het kind maar degene die het kind waarneemt (de 

volwassene). Je bent de volwassene die het kind (het gevoel) mag troosten.  

Als je de waarnemende positie inneemt, zal het gevoel niet om je heen blijven 

hangen maar kleiner worden totdat dit ergens in je lichaam voelbaar wordt. Dit 

gevoel is bijvoorbeeld waarneembaar in je buik, borst of keel. Daarna kan je dit 

gevoel zien als jezelf als kind. 

Het kan helpen om een voorwerp in je hand te pakken en vervolgens met je 

aandacht naar dit voorwerp te gaan. Probeer gelijktijdig te voelen waar het nare 

Angst om los te laten 
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Martin de Werker gevoel in je lichaam zit. Zodra je het voelt, mag je het voorwerp loslaten en je 

aandacht houden bij het nare gevoel.  

Als het je toch overkomt dat je in het gevoel blijft hangen realiseer jezelf dat je er in 

het verleden ook bent uitgekomen. Misschien duurt het een paar dagen maar het 

gaat voorbij. Oefening baart kunst. 

De angst om je gevoel een tijd lang kwijt te zijn (dissociatie). 

Mensen met zware traumatische ervaringen dissociëren vaak van hun lichaam en 

worden gevoelloos zodra er contact wordt gemaakt met een naar gevoel of emotie. 

Het is een automatische reactie van het lichaam. Soms duurt deze toestand 

dagenlang.  

Deze lichamelijke toestand is geen prettige ervaring. Het is alsof je bent uitgetreden 

uit je lichaam en geen contact meer hebt met normale gevoelens. Je kunt gevoelens 

ervaren zoals zweverigheid, duizeligheid, hoofdpijn of migraine. Als dit veelvuldig 

voorkomt, ontwikkelen mensen een angst om hun gevoel kwijt te zijn. 

Door middel van lichamelijke oefeningen en aanrakingen kan deze toestand worden 

doorbroken waardoor er weer contact is met het lichaamsgevoel. 

Hoe raak je lichamelijke dissociatie kwijt? 

Mensen die last hebben van lichamelijke dissociatie hebben last van meerdere 

emotionele onderdrukkingen. Het lichaam heeft als het ware een grote energiebal 

van onderdrukte emoties opgeslagen. Wanneer ze emotioneel worden geraakt treedt 

lichamelijke dissociatie op.  

De energiebal bevindt zich lichamelijk in het bekkengebied rondom de Psoas spier. 

Deze traagwerkende spier komt onder spanning te staan wanneer emoties 

onderdrukt worden. Met behulp van gerichte lichamelijke oefeningen kun je de Psoas 

spier ontspannen. Hierdoor raak je de energetische lading kwijt en wordt de 

energiebal kleiner. Vanaf dat moment zal je minder snel lichamelijk dissociëren 

wanneer je emotioneel wordt geraakt. 

Naast de speciale lichamelijke oefeningen zijn er ook andere technieken en 

vaardigheden mogelijk om lichamelijke dissociatie te voorkomen. 

Als je hierover meer wil weten neem dan persoonlijk contact met me op. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker De angst dat de onderdrukte emotie te groot is 

Ons lichaam is zelfgenezend en zelfregulerend. Wat niet in één keer verwerkt kan 

worden, regelt het lichaam in afzonderlijke delen. Als een emotionele blokkade te 

groot is, regelt het lichaam dat de emotie met tussen pauzes wordt losgelaten.  

Het loslaten van emoties kost energie. De heftigheid waarmee de emotie loskomt 

hangt af van de conditie van je lichaam. 

Heftige emotionele uitbarstingen komen meestal voor wanneer iemand veelvuldig 

emoties onderdrukt (dissocieert) en als gevolg hiervan bijvoorbeeld woedend wordt. 

Het is alsof je een fietsband blijft oppompen totdat deze een keer knalt. Wanneer je 

echter op een liefdevolle manier emoties loslaat, reguleer je de emotionele spanning 

op een natuurlijke manier. Je laat als het ware de fietsband leeglopen via het ventiel. 

Als emoties liefdevol worden losgelaten hoeft dit niet met veel tranen te gebeuren. 

Mensen die in mijn praktijk langskomen zijn vaak kort verdrietig.  

De angst om dood te gaan 

Sommige mensen ervaren een doodsangst als hen gevraagd wordt om naar hun 

gevoel te gaan. Het is belangrijk dat ze eerst leren wat veiligheid, vertrouwen en 

angst is. 

De angst voor de dood verdwijnt als je inziet dat je niet bang bent voor de dood 

maar bang bent voor het gevoel wat je dan zou (kunnen) krijgen. Dit gevoel is een 

aanname die gebaseerd is op onverwerkt verdriet. 

Je bent niet bang om dood te gaan maar bijvoorbeeld bang om je kinderen in de 

steek te laten als je dood bent. Dit omdat je weet hoe het is om in de steek gelaten 

te worden. 

De angst dat je negatief verandert als het gevoel is losgelaten. 

Veel mensen zijn bang dat als ze hun emotionele blokkades loslaten, ze op dat 

moment negatief gaan veranderen.  

Angst voor verandering is gebaseerd op de angst dat het in de toekomst slechter 

gaat worden. De huidige situatie voelt veilig en geeft houvast. Je weet nu wat je 

hebt ook al is het niet prettig. Het idee dat het in de toekomst slechter kan worden 

houdt elke verandering tegen.  
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Voel je goed gids 

Martin de Werker In essentie is angst niet meer dan de angst om verdrietig te worden. Zodra je leert 

om jezelf emotioneel te troosten, verdwijnt het verdriet en hiermee de angst voor 

verandering. 

Mensen die bang zijn voor verandering mogen leren hoe ze zichzelf kunnen troosten 

als ze verdrietig zijn.  

Gevolgen die kunnen optreden wanneer emoties worden losgelaten: 

 Een tijdelijk gevoel van bevrijding. 

 Een vermindering van beperkende en gevoelsvermijdende patronen. 

 Een vermindering van angst. 

 Meer ontspanning. 

 Compassie en mededogen in plaats van medelijden.  

 Je wordt assertiever en komt meer op voor jezelf. 

 Interesses veranderen. 

 

Wat minder positief lijkt maar het niet hoeft te zijn: 

 Als één emotionele jas is uitgetrokken kunnen er nieuwe emotionele jassen 

voelbaar worden.  

 Er ontstaat een periode van leegte die opgevuld mag worden met iets nieuws 

en liefdevols. 

 Bepaalde dingen passen niet meer bij je leven. 

 Subtielere gevoelens kunnen voelbaar zijn. 

 Relaties gebaseerd op angst kunnen beëindigen en er kunnen nieuwe 

vriendschappen ontstaan. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker De angst voor wat je gaat tekenkomen 

Als kind ervaar je de dingen vaak levensgroot. Een kind ervaart het kasteel van 

Doornroosje in de Efteling als groot. Hetzelfde geldt ook voor andere gebouwen. De 

gebouwen maakten veel indruk. Als je later als volwassene naar dezelfde gebouwen 

kijkt, lijken ze echter vaak veel kleiner. Hoe komt dat? 

In gedachten waren de gebouwen groter. De gebouwen zijn als het ware 

meegegroeid met de leeftijd.  

Als kind kun je al emotioneel geblokkeerd raken als er een speeltje van je wordt 

afgepakt. Een dergelijke kleine gebeurtenis wordt vaak door het kind als groot 

ervaren. Op deze manier zou je een angst kunnen ontwikkelen dat alles van je wordt 

afgenomen. 

Hetzelfde geldt voor een gevoel. In gedachte lijkt dit heel heftig en ontzettend groot. 

Voor het kind klopt dit. Als volwassene stelt het minder voor. Als je het gevoel 

toelaat, zul je ontdekken dat het meevalt.  

Kort huilen is vaak genoeg om een emotionele blokkade los te laten.  

Het komt omdat het nare gevoel wordt omgezet in een emotie. Een emotie duurt 

maximaal enkele minuten. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Dagenlang huilen is niet nodig 

Wanneer je langdurig verdrietig bent, heb je jezelf geïdentificeerd/geassocieerd met 

het verdriet. Je mag inzien dat je verdrietige gevoelens hebt en dat je niet verdrietig 

bent.  

 

Wat je bent, kun je niet loslaten, wat je hebt wel.  

 

 

Elk gevoel heeft zijn eigen taal 

Probeer je gevoel als een klein kind te zien dat nog niet kan praten. Het kind heeft 

zijn eigen taal. Door ongedwongen, zonder oordeel, met aandacht en liefde aanwezig 

te zijn bij het gevoel kun je het gevoel zijn verhaal laten vertellen.  

Laat het gevoel er helemaal zijn. Je bent niet het gevoel maar hebt het gevoel. Het 

gevoel heeft je iets te vertellen. Het draagt een herinnering aan oud zeer. Het is 

gebaseerd op de onwetendheid van een kind. Probeer het kind te begrijpen. Leef je 

in. Als er tranen komen, laat ze komen. Laat het gevoel er helemaal zijn. Laat het 

gevoel toe, doorvoel en doorleef het gevoel.  

In gedachten kun je het gevoel troosten door het te zien als een verdrietig kind. Hou 

het vast. Wieg het in je armen.   
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

Alleen als je iets liefdevol toelaat, kun je het loslaten. Loslaten lukt niet als je het 

nare gevoel weg wilt hebben. Je stopt het dan weer vrolijk weg. Loslaten is iets 

anders dan het gevoel een plekje geven. Als je iets een plekje geeft, draag je het 

nog steeds bij je. Je hebt het alleen ergens geparkeerd.  

Loslaten gaat niet zonder iets vast te houden 

Als je iets wil loslaten zul je het eerst moeten vasthouden. Onderdrukte emoties 

moeten dus eerst de vrijheid krijgen om te bewegen en tot je te komen. Je mag het 

nare gevoel helemaal toelaten en op een liefdevolle manier de ruimte geven. Pas 

daarna kun je het loslaten en aan je voorbij laten gaan. 

Het toelaten en loslaten van emoties is niet gemakkelijk 

Doordat je je hele leven al onbewust je gevoelens onderdrukt en vermijdt is het 

lastig om deze patronen te doorbreken en alsnog het gevoel los te laten. Je hebt als 

het ware onbewust automatische weerstand tegen het gevoel en hiermee onbewuste 

patronen ontwikkeld die er alles aan doen om het gevoel netjes op zijn plaats te 

houden. 

Weet dat je het gevoel alleen maar hoeft te voelen; dat de meeste gedachten die je 

op dergelijke momenten krijgt je van je gevoel vandaan houden. 

Geef dus alle aandacht aan je gevoel en niet aan je gedachten. 

Het kan ook zijn dat je al heel je leven lang jezelf geïdentificeerd hebt met bepaalde 

gevoelens. Deze gevoelens zijn dan al het grootste gedeelte van je leven aanwezig 

waardoor je ze niet meer opmerkt of herkent. 

  

Loslaten gaat pas als je iets liefdevol toelaat 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

Voelen is niet voor iedereen even gemakkelijk. In de regel kunnen vrouwen beter 

voelen dan mannen. Dit komt doordat vrouwen vaker geassocieerd zijn met hun 

gevoelens en mannen geleerd hebben te dissociëren.   

“Een man mag niet huilen en moet stoer en sterk zijn” 

Deze uitspraak is nog steeds niet helemaal uit onze maatschappij verdwenen: 

 Hoe kan een man vechten of jagen zonder zijn gevoel aan de kant te zetten?  

 Leven we niet nog steeds in een harde wereld waarbij het vooral om presteren 

gaat? 

Als je het grootste gedeelte van je leven gevoelens onderdrukt hebt, word je vaak 

innerlijk gevoelloos. Je weet dan niet meer goed wat voelen is en hoe je dit kan 

doen. 

Als je niet goed kunt voelen kun je ook het verschil in gevoel niet herkennen 

waardoor het lastig wordt om een naar gevoel los te laten. Het is dan eerst nodig om 

te leren voelen. 

Voelen doe je met je gevoel en lichaam.  

Voelen doe je niet met je hoofd. Bedenk niet wat je voelt maar verplaats de 

aandacht naar je lichaam.  

Het volgende kan je helpen om beter te leren voelen 

Fysieke gevoelens: 

 Maak zoveel mogelijk contact met je lichaam. Wrijf over je handen, je gezicht 

en lichaam. Voel wat dit met je doet.  

 Pak eens in aandacht wat verschillende voorwerpen beet. Voel de 

verschillende structuren, temperatuur en wat het voorwerp met je doet. 

 Gebruik eens een spons onder de douche of in bad. Was je lichaam met deze 

spons en voel het lichaamscontact. 

Leer voelen! 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker  Probeer zoveel mogelijk op de dag bewust te voelen wat je vastpakt of 

aanraakt. 

Emotionele gevoelens: 

 Pak een notitieblokje of dagboek en noteer zoveel mogelijk wat je voelt en 

opvalt. Beschrijf de lichamelijke sensaties en de namen die je dit gevoel geeft. 

 Onderzoek zoveel mogelijk per dag wat je innerlijk voelt. Verschuif de 

aandacht van het denken naar je lichaam en onderzoek wat voor lichamelijke 

sensaties je waarneemt. Wellicht heb je er een naam voor. 

 Probeer verschillende gevoelens te herkennen en te lokaliseren. Waar in je 

lichaam voel je boosheid, schuldgevoel, schaamte of verdriet? Hoe bewegen 

deze gevoelens? 

 Observeer ook gevoelens zoals angst, afwijzing, plezier, enthousiasme, 

eenzaamheid, in de steek gelaten zijn, creativiteit. Verleg je aandacht naar de 

innerlijke lichamelijke sensaties. 

 Het kan helpen het gevoel vast te houden. Leg je hand op de plek waar je 

verdriet of schuldgevoel ervaart. 

 Praat over je gevoel met een vertrouwenspersoon. Als je partner er voor 

openstaat, is dit het meest ideale. Vertel de ander dat deze niet hoeft te 

reageren maar dat dit jou helpt om bewust te worden van je gevoel. Vertel 

vervolgens zo vaak mogelijk wat je voelt. Je partner maakt een vervelende 

opmerking. Geef dan aan wat je voelt. Je vertelt dat die opmerking jouw het 

gevoel geeft dat je keel dichtgeknepen wordt.  

Voelen kun je leren vanuit projectie 

Mensen die veel dissociëren, hebben de kans dat ze innerlijk weinig voelen. Althans, 

ze zijn zichzelf daar niet meer bewust van. In plaats van hun aandacht te richten op 

de innerlijke wereld, richten ze de aandacht op de buitenwereld. Ze leven zich in wat 

er met de ander gebeurt. Het valt hen op dat de ander verdrietig is, in de steek 

wordt gelaten, hulpeloos is, een schuldgevoel heeft. Op dat moment zijn ze hun 

gevoelens aan het projecteren bij anderen. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Je kunt nooit voelen wat een ander precies voelt. Doordat je projecteert, vul je als 

het ware jouw gevoelens in bij de ander. Je ziet dat iemand in de steek gelaten 

wordt. Op dat moment herken je een gevoel van in de steek gelaten worden. Je 

voelt op dat moment hetzelfde gevoel. 

Op dergelijke momenten kun je het gevoel als het ware terugpakken en je inleven 

hoe het voelde toen jij in de steek gelaten werd. Je bent dan het gevoel vanuit de 

projectie aan het terugpakken en associeert jezelf er mee.  

Alle gevoelens die je in de buitenwereld waarneemt, zijn een herkenning van jouw 

innerlijke gevoelens. Op het moment dat je ze terugpakt kun je ze zelf voelen. 

Een aantal voorbeelden van vragen die je jezelf kunt stellen: 

 Ik herken dat de ander bang is om alleen achter te blijven. Wat voel ik bij 

mezelf op dit moment? 

 De ander voelt zich afgewezen. Wanneer voelde ik me afgewezen en waar voel 

ik dat? 

 De ander is hulpeloos en moet geholpen worden. Wanneer voelde ik me 

hulpeloos en wat had ik nodig? 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

Op het moment dat je een naar gevoel hebt heeft dit gevoel je meestal iets te 

vertellen. Elk naar gevoel bevat een waardevolle boodschap.  

Een naar gevoel kan je vertellen dat je beter mag leren om je grenzen aan te geven, 

liever voor jezelf te zijn, meer vertrouwen mag ontwikkelen, je dient te stoppen met 

jezelf af te wijzen, je meer rust mag nemen of jezelf beter dient te verzorgen. 

Elk naar gevoel heeft zijn eigen boodschap. Meestal wordt deze boodschap duidelijk 

wanneer we het gevoel helemaal toelaten en het er volledig mag zijn. De 

onderdrukking verdwijnt dan en de emotie komt los en verlaat alsnog je systeem. 

Nadien kan het helder worden dat je bepaalde misvattingen hebt gehad omtrent het 

gevoel.  

Je ontdekt bijvoorbeeld:  

 Dat je heel je leven lief bent geweest omdat je bang was dat ze je niet lief 

vonden.  

 Dat je rekening met anderen hield uit angst op je kop te krijgen.  

 Dat je niet goed tegen ruzie en boosheid kon en altijd maar weer de lieve 

vrede wilde bewaren.  

 Dat je niet wilde falen uit angst te worden uitgelachen en voor gek te staan.  

 Dat je te weinig liefde hebt gekregen en te weinig bent aangeraakt en dat je 

dacht dat dit jouw schuld was. 

 

Het is wonderbaarlijk wat voor inzichten aan het licht kunnen komen als je 

onderdrukte emoties begint los te laten. 

Bovendien zul je ontdekken dat jouw kijk op de wereld gaat veranderen. 

De wereld gaat er een stuk mooier uitzien! 

  

Elk gevoel heeft een waardevolle boodschap! 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

Als je een vervelend gevoel hebt, kun je onderstaand stappenplan hanteren om het 

vervelende gevoel toe en los te laten. 

Stap 1: Verschuif de aandacht van het denken naar je gevoel 

Wanneer we een gevoel willen toelaten en loslaten dienen we zoveel mogelijk de 

aandacht te geven aan het gevoel. Verschuif dus keer op keer de aandacht van het 

denken naar het gevoel. Laat eventuele gedachten komen en gaan. Luister er niet te 

veel naar maar concentreer je op het gevoel. 

Stap 2: Wees lief voor je gevoel 

Een naar gevoel gaat niet weg als je het weg wilt hebben. Je bent dan weer aan het 

dissociëren van het gevoel. Je kijkt dan vanuit het denken en bent aan redeneren. 

Liefdevolle aandacht is hetgeen wat absoluut nodig is: 

 Een open, eerlijke blik zonder oordeel of kritiek. 

 Ben de volwassene die het kind observeert.  

 Richt je energie volledig op het gevoel.  

 Wees liefdevol aanwezig.  

 Wees nieuwsgierig en aandachtig.  

 Probeer niets te veranderen of te forceren.  

 Kijk vanuit een open hart en wees ontvankelijk. 

Stap 3: Wat voel je? 

Beschrijf voor jezelf wat je precies voelt. Wellicht heeft het gevoel een naam. Je 

voelt je bijvoorbeeld afgewezen, depressief, in de steek gelaten, down, verdrietig of 

boos. 

  

Toelaten en loslaten van nare gevoelens 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Stap 4: Waar voel je dit? 

 Voel je het gevoel bijvoorbeeld in je buik, borst of keel? 

 Of voel je het gevoel helemaal om je heen?  

 Hoe beweegt het gevoel? 

Stap 5: Dissocieer je een beetje van je gevoel 

Als je het gevoel helemaal om je heen voelt, probeer dan eens naar jezelf te kijken 

vanaf een afstandje. Ga tot de rand van het gevoel en vervolgens een beetje verder 

en observeer dan het gevoel. Herhaal eventueel stap 3 en 4. 

Probeer jezelf voor te stellen dat je als een volwassene naar een kind kijkt. Het kind 

is jouw gevoel. Zie dat kind als jezelf toen je vroeger klein was. Je bent niet het kind 

maar de volwassene. De waarnemer van jouw gevoelens. Wees nieuwsgierig naar 

wat het kind je te vertellen heeft.  

Stap 6: Geef het gevoel de ruimte  

Concentreer je volledig op je gevoel en geeft het de ruimte om te bewegen en te 

stromen: 

 Stel je het gevoel voor als een bal van energie.  

 Geef deze bal dan de ruimte om groter te worden of te bewegen. 

 Blijf met je aandacht bij het gevoel. Laat eventuele gedachten varen. 

 Beredeneer en concludeer niet. Je hoeft alleen maar te voelen en jezelf 

gewaar te worden van de lichamelijke sensaties. 

Stap 6: Stem je af op de kern van het gevoel  

Ga niet naar de randen van het gevoel. Deze nemen je gemakkelijk mee in een 

verhaal of gevoelsvermijdend patroon waaraan je gewend bent. Stem je af op de 

kern. 

Probeer zo goed als mogelijk de binnenkant van de kern te voelen. Wellicht ontdek 

je een nieuw gevoel. Stem je dan af op dit gevoel en herhaal stap 3 t/m 6. 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker Als de kern aanvoelt als een soort leegte dan blijf je daar in hangen totdat je niets 

meer voelt en het rustig is geworden. Stuur eventueel in gedachte liefde vanuit je 

hart naar dit gevoel.   

Je kunt de kern ook zien als een kind dat verdrietig is. Heb compassie, begrip en 

liefde voor dat kind. Troost het in gedachten en knuffel het. 

Stap 7: Gelukt?  

Als het je gelukt is zul je het nare gevoel wellicht niet meer voelen. Als je 

tegelijkertijd een inzicht heb gekregen zul je merken dat het nare gevoel is verhuisd 

naar je hart en omringd is door liefde. Telkens als je er dan aan terug denkt, voelt 

het niet meer pijnlijk maar warm in je hart. 

Als het nare gevoel nog steeds vervelend voelt, kun je het proces een aantal keren 

herhalen. Probeer dan steeds naar de kern van het gevoel te gaan. 

Als het dan nog steeds niet wil lukken stop dan. Het is waarschijnlijk dan niet de 

juiste tijd om iets los te laten. Wellicht wil je het te graag weg hebben en ben je 

onvoldoende nieuwsgierig naar wat het gevoel je te vertellen heeft.  

Weet dat elk naar gevoel een liefdevolle boodschap heeft. Door het gevoel weg te 

willen hebben, ga je aan deze informatie voorbij. Het is alsof je een enthousiast kind 

de grond inboort. 

Het kan natuurlijk ook zijn dat je eerst nog andere inzichten nodig hebt of dat de tijd 

en situatie er niet rijp voor zijn. 

Gelukt of niet gelukt; doe daarna iets leuks. Volg eventueel een aantal tips 

die verder in dit document besproken worden. 

Conclusie 

Als je weet hoe je jezelf kunt troosten als je vervelende gevoelens hebt, dan brengen 

vervelende gevoelens je dichter bij jezelf. Je staat op dergelijke momenten stil bij je 

gevoel en geeft jezelf liefdevolle aandacht. Nare gevoelens mogen er dan helemaal 

zijn. Ze zijn dan een aanleiding tot meer zelfliefde, een vredig gevoel en een helder 

inzicht.  

Een naar gevoel kan je attenderen op het huidig moment! 
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Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

 Je er van baalt en het afkeurt!  

Als je baalt van het nare gevoel en het afkeurt, ontwikkel je een negatief 

gevoel. Je vergroot als het ware het negatieve gevoel met frustrerende 

gevoelens. Hierdoor wordt het negatieve gevoel alleen maar groter en sterker. 

 Je het heel graag weg wilt hebben!  

Eigenlijk mag het gevoel er van jou niet zijn. Het is begrijpelijk dat je het 

gevoel naar vindt en graag weg wilt hebben, maar zo werkt het helaas niet. 

Het nare gevoel heeft liefde, aandacht en zorgzaamheid nodig. Warmte van uit 

je hart. Geen kilte en strengheid vanuit je hoofd.  

 Je meegaat in de verhalen in je hoofd!  

Elk naar gevoel wekt gedachten op. Deze gedachten leiden je af waardoor je 

er niet aan toe komt om je gevoel liefdevolle aandacht te geven. 

 Je jezelf afwijst!  

Als het je niet lukt om het nare gevoel weg te krijgen en je jezelf dom, slecht 

of fout vindt. 

 Je je best doet!  

Zodra je jezelf inspant om het nare gevoel weg te willen hebben zal het niet 

weg gaan. Een naar gevoel heeft namelijk complete ontspanning nodig. Het 

wil de ruimte krijgen. Je best doen is jezelf aanspannen en in feite hetzelfde 

als het nare gevoel weg willen hebben. 

 Je gaat verklaren!  

Zodra je een verklaring hebt gevonden krijg je even een goed gevoel. Dit 

goede gevoel legt als het ware een dekentje over het nare gevoel heen. Het is 

dan net alsof het weg is. Helaas komt het dan meestal weer terug op andere 

momenten. 

Vanuit het denken, beredeneren, verklaren, vermijden, wegstoppen of weg willen 

hebben wordt het nare gevoel groter, blijft het zitten waar het zit of verstopt het 

zich. 

Als je vanuit je hart het nare gevoel observeert met liefde en het gevoel alle ruimte 

geeft zonder na te denken, stroomt het moeiteloos uit je systeem.  

Een naar gevoel gaat niet weg als … 
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Als je dit alles moeilijk vindt, zoek dan een goede coach of therapeut die je hierbij 

kan helpen. Controleer wel of deze coach en therapeut daadwerkelijk weet hoe 

gevoelens toe te laten, los te laten en hoe je jezelf kunt troosten. Controleer dit! Er 

zijn heel veel coaches, therapeuten en mediums die dit bij zichzelf nog niet kunnen 

en het dus jou niet kunnen leren. 

 

 

In mijn praktijk krijg je op een liefdevolle manier met compassie, mededogen en 

begrip aandacht voor jouw probleem. Op een prettige manier leer ik je in twee a drie 

coachinggesprekken hoe je jezelf verder kunt helpen. Je ontvangt vaardigheden en 

technieken om nare gevoelens toe te laten, los te laten en jezelf te troosten. 

Meer informatie hierover vind je op een van de volgende links: 

http://gelukiseengevoel.nl/  

http://www.yourpassion.nl/  

http://www.detraumacoach.nl/ 

 

Laat afstand niet het probleem zijn! 

Vanuit heel Nederland komen mensen naar mijn praktijk. Kom je van ver? Dan plan 

ik een sessie van 2,5 a 3 uur zodat de reis de moeite waard is. Telefoon, Skype, 

Chat, Facebook en E-mail behoren ook tot de mogelijkheden.  

Vraag om hulp! 

Natuurlijk ben je van harte welkom in mijn praktijk! 

http://gelukiseengevoel.nl/coaching/
http://www.yourpassion.nl/coaching/
http://www.detraumacoach.nl/coaching-therapie/
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Het is nooit verkeerd om jezelf te focussen op positiviteit en een positief gevoel. Doe 

dit echter niet om negatieve gevoelens te vermijden! Wat je wegstopt zul je vroeg of 

laat weer tegenkomen. Probeer eerst het negatieve gevoel liefdevolle aandacht te 

geven alvorens je een van de tips opvolgt.  

Het onderstaande stappenplan kun je hanteren om jezelf beter te voelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Je zelf beter voelen 

Nee 

Start 

Stap 1: Geef je gevoel liefdevol aandacht 

Stap 2:  Gelukt 

? 

Stap 3: Doe een van de 55 tips! 

Ja 3x Nee 



 

 

 

  

 

© 2015 Your Passion 

  Martin de Werker 

YourPassion.nl 

GelukIsEenGevoel.nl 
101/155 
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Martin de Werker Stap 1: Geef je gevoel liefdevolle aandacht! 

De allerbeste methode om jezelf beter te voelen is je gevoel liefdevolle aandacht te 

geven. Ga dus altijd eerst met je volledige aandacht naar je gevoel. 

Observeer en onderzoek wat dit gevoel nodig heeft. Ontdek in het gevoel het kind 

dat destijds niet anders kon dan zijn emoties te onderdrukken. Troost dit kind. 

Soms lukt het om het kind te troosten en/of genoeg zelfcompassie te hebben zodat 

de emotionele blokkade loskomt. Soms wil je het nare gevoel net iets te veel 

weghebben of is de tijd nog niet rijp. Hierdoor kun je het vervelende gevoel nog niet 

loslaten. Neem het jezelf niet kwalijk. Oefening baart kunst. Iedereen heeft moeten 

leren lopen. Toestaan dat nare gevoelens er mogen zijn en jezelf liefdevol troosten, 

vergt oefening. Vertrouw erop dat het je een volgende keer wel gaat lukken. 

 

Stap 2: Gelukt?  

Als het niet is gelukt, geef dan niet te snel op. Probeer het minstens drie keer. 

Wellicht was je de eerste keer toch onbewust bezig om het gevoel weg te willen 

hebben. Dat werkt niet. Het gevoel wil op een liefdevolle manier gezien en 

toegelaten worden. Maak een ommetje en probeer het minstens 3x voordat je verder 

gaat met stap 3. 

 

Stap 3: Doe minstens één van de 55 tips  

Doe altijd minstens één van de tips na afloop van stap één en twee. Het maakt 

hierbij niet uit of het wel of niet gelukt is. Zie de tips als beloning voor jouw 

liefdevolle inzet. 

Gelukt of niet gelukt…  

Je mag jezelf best trakteren op een ijsje of een lekkere lunch. 
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De 55 tips kun je toepassen als het je nog niet lukt om op een liefdevolle manier 

naar je gevoel te gaan en dit gevoel er helemaal te laten zijn. Wijs jezelf niet af. De 

tijd is er wellicht nog niet rijp voor, je hebt meer inzicht nodig, mag leren nog 

liefdevoller voor jezelf te zijn of je hebt nog steeds een subtiel verzet tegen dit 

gevoel. Keulen en Aken zijn ook niet in een dag gebouwd. Je hebt het geprobeerd. 

Waardeer dit. 

Het heeft op dergelijke momenten geen zin om eindeloos te blijven hangen in de 

pijn. Soms geeft afleiding van deze pijn je wat rust. Soms komt er een helder inzicht 

op een spontaan moment. Probeer één van de 55 tips op te volgen om je gevoel te 

veranderen. 

Als het je wel gelukt is om de gevoelens toe te laten en op een liefdevolle manier los 

te laten wil het niet altijd zeggen dat het gevoel meteen positief is. Vaak ontstaat er 

nadien een gevoel van verlies of leegte. Je hebt immers iets losgelaten en hiermee 

een misvatting over jezelf. Dit vergt soms enige tijd van rouwen. Sta een poosje stil 

bij dit gevoel en doe dan één van de 55 tips om je gevoel te veranderen. 

Aanwezigheid in het moment. 

Probeer alle tips zoveel mogelijk te doen in het huidige moment. Laat alle gedachten 

over toekomst en verleden los. Voel en ervaar wat de tips met je gevoel doen. Geef 

zoveel mogelijk je zintuigen de aandacht en laat het denken met rust. 

 

Het verleden bestaat niet meer. De toekomst bestaat nog niet. 

Het enige moment waarin je leeft is het huidige moment! 

 

Onderzoek je gevoelens eens in het bepalen van de keuze aan welke tip je gehoor 

geeft. Wellicht heb je weerstand tegen bepaalde tips en geven ze je juist een 

vervelend gevoel. Ook dit is het onderzoeken waard. Je kunt altijd weer terug naar 

stap 1 en je gevoel liefdevolle aandacht geven. 

 

  De 55 tips 
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Om meer duidelijkheid te krijgen over je gevoel kan je het verwoorden en delen met 

anderen. Zoek een warm iemand op waarbij je jouw verhaal kwijt kunt. Dit kan ook 

via sociale media. 

 Deel je gevoel met de intentie om meer helderheid te verkrijgen over je 

gevoel. 

 Geef aan wat je voelt. Je kunt zeggen: ik voel me verdrietig, eenzaam, in de 

steek gelaten, schuldig, boos, onzeker, angstig. 

 Als je het gevoel niet kunt omschrijven, vertel dan dat je een vervelend of 

negatief gevoel hebt. 

 Geef aan waar je het gevoel precies voelt. Bijvoorbeeld in je buik, op je borst, 

je maag, je rug of longen. 

 Je mag een heel verhaal vertellen over wat er precies is gebeurd. Helaas gaan 

mensen dan vaak in op de inhoud van dit verhaal en niet het gevoel wat je 

erbij ervaart. Natuurlijk kan dit alles je steunen maar een verhaal is echter 

geen gevoel. Om jouw gevoel te veranderen heb je meestal meer helderheid 

nodig over gevoelens en emoties. Je wilt weten wat anderen in dat geval doen 

als ze dergelijke gevoelens hebben. 

 Probeer niet te “slachtofferen” maar stel mensen vragen hoe zij dergelijke 

gevoelens aanpakken.  

 Bedank ze altijd voor hun adviezen, feedback, compassie en mededogen. 

 

Door jouw gevoel te delen met anderen krijg je wellicht inzichten, tips en adviezen. 

Ook kan het je goed doen als er warme en liefdevolle reacties zijn. Je zult ontdekken 

dat er meerdere mensen worstelen met dergelijke gevoelens. Dit kan je steun geven 

waardoor je jezelf minder eenzaam voelt. 

 

  Tip 1: Deel je gevoel met anderen 
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Gezonde voeding is van levensbelang. Naar mate je gezond eet, zul je steeds 

lekkerder in je vel gaan zitten. Ga maar eens na hoe je jezelf voelt als je iets 

verkeerds hebt gegeten.  

Er zijn veel boeken geschreven over gezonde voeding. Ook lopen de meningen nogal 

uiteen. Jouw lichaam geeft zelf aan waar het behoefte aan heeft. Als het je niet lukt 

om hiernaar te luisteren kan ik je onderstaande richtlijnen aanbevelen: 

 Eet zo vers mogelijke groenten, fruit, vlees en vis. Het liefst direct vers van 

het land of de natuur. Pas op met groothandelaren en supermarkten. De 

meeste groente en fruit worden door deze op een onnatuurlijke manier gerijpt.  

 Eet zo veel mogelijk biologisch. Tegenwoordig zijn de meeste groente- en 

fruitsoorten genetisch gemanipuleerd en hiermee onnatuurlijk geworden.  

Biologisch eten bevat meer natuurlijke bestandsdelen, mineralen en 

vitaminen. Het is dus vele malen gezonder. Genetisch gemanipuleerd voedsel 

haalt je in energie omlaag waardoor je eerder last hebt van negatieve 

stemmingen. Het is niet voor niets dat men genetisch manipuleert: 

o Groente en fruit worden kunstmatig groter en mooier gemaakt. 

o Groente en fruit is genetisch aangepast tegen rotten. 

  Tip 2: Eet gezond 
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Martin de Werker o Groente en fruit is gemanipuleerd zodat het tegen het 

bestrijdingsmiddel kan dat onkruid dood maakt.  

Je kunt je voorstellen dat genetisch gemanipuleerd voedsel niet meer 

natuurlijk is en bestandsdelen bevat die niet zo gezond zijn.   

 Eet meer groente en fruit en minder pasta’s, rijst, aardappelen, vlees en vis. 

We hebben helemaal niet zoveel koolhydraten en vetten nodig. Koolhydraten 

en vetten maken ons onnodig dikker en hiermee lomer en slomer. Niemand 

wordt daar vrolijker van. 

 Eet eens vegetarisch. De meeste dieren zijn niet meer op een natuurlijke 

manier grootgebracht. Denk aan hormonen en chemicaliën die toegediend 

worden om de dieren gezond te houden en zo snel mogelijk dik en vet te 

maken. En als je dan ook nog beseft hoe vreselijk de dieren worden 

grootgebracht in veel te kleine ruimtes. De dieren zitten vol met angst en 

stress. Dergelijk vlees en vis wil je toch niet nuttigen? 

 Vraagt je lichaam toch om vlees of vis, koop dan biologisch. Het is een stuk 

duurder maar smaakt veel lekkerder. Hierdoor heb tevens minder vlees en vis 

nodig waardoor je weer goedkoper uitkomt. 

 Probeer zo weinig mogelijk melk tot je te nemen. Als volwassene hebben we 

geen melk meer nodig. Koemelk is bestemd voor kalfjes. Er zijn genoeg 

alternatieven voor koemelk op de markt verkrijgbaar. Als je toch melk nuttigt 

gebruik dan biologische melk. 

 Reduceer suikers. De hoeveelheid suikers die we gemiddeld nuttigen is 

schrikbarend. Dergelijke hoeveelheden komen niet voor in de natuur. De 

neveneffecten die suikers te weeg kunnen brengen zijn groot. Op internet vind 

je hierover veel artikelen.  

 Neem bij voorkeur geen vervangers voor suikers. Je lichaam raakt hierdoor 

van slag.  

 Neem geen producten die aspartaam bevatten zoals lightproducten; bepaalde 

borrelnootjes en zoetstoffen. Bewezen is dat aspartaam je hersenen blokkeert 

zodat je jezelf minder positief voelt. 

 Pas op met allerlei E-nummers en toevoegingen. Lees de etiketten goed na en 

onderzoek eens op internet waar deze E-nummers precies voor staan.  
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Martin de Werker  Eet niet te veel zout. Zout houdt veel vocht vast en hiermee je afvalstoffen. Je 

voelt je hierdoor loom en dik. Dit werkt beslist niet positief. 

 Eet zo weinig mogelijk snoep. Het meeste snoep bevat enorm veel suikers en 

gelatine. Gelatine wordt gemaakt van gemalen varkensbotten. Snoep is dus 

beslist niet vegetarisch en de varkens die gebruikt worden niet biologisch.  

 Snoep wordt gezien als zoethoudertje voor nare gevoelens. Dit klopt ook wel. 

Even onderdrukt het jouw nare gevoel. Het werkt helaas verslavend en door 

de overmatige suiker kun je heel moe worden of gestrest en opgejaagd 

voelen. 

Hou eens in de gaten hoe je lichaam reageert op voedsel. Welk voedsel geeft energie 

en welk voedsel haalt je energiepijl omlaag?  

Probeer te eten in aandacht. Neem bewust ruim de tijd tijdens het eten. Ruik, proef 

en geniet van de smaaksensaties en prikkelingen. Je zult ontdekken dat je eigenlijk 

niet zoveel eten nodig hebt als je in aandacht eet. Hiermee voorkom je tevens 

overgewicht. 
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Genoeg slapen is goed voor je lichaam en geest. Gedurende de slaap verwerken je  

hersens alle prikkels, informatie en emoties die je daarvoor hebt meegemaakt. Ook 

jouw hormoonhuishouding en je cellen herstellen tijdens de slaap.  

 

Slaap je te weinig?  

Dan kan je huid er vaal en mat uitzien. Je krijgt donkere kringen onder je ogen en je 

haar oogt dof en futloos. Anderzijds loop je bij een slaapgebrek het risico dat je je 

minder gemakkelijk kunt concentreren. Te weinig slaap kan je prikkelbaar maken 

waardoor je jezelf gemakkelijker irriteert. Sommige mensen gaan complete wartaal 

uitslaan of worden zeer emotioneel als zij langdurig te weinig slaap krijgen.  

 

Kort dutje 

Voel je je moe? Schroom dan niet om een kort dutje te doen. Het is volgens 

onderzoekers een goede manier om in tijden van vermoeidheid wat extra rust te 

pakken en nieuwe energie op te doen om verder te gaan. Dus ben je moe en heb je 

de kans om een korte slaap te doen? Doe het. Maar slaap niet te lang, want dan is 

de kans groot dat je je nog vermoeider voelt.  

 

Te weinig slaap maakt dik! 

Slaap je te weinig? Je kans op overgewicht neemt dan toe, doordat de hormonen 

leptine en ghreline dan in de war raken. Ze geven verkeerde signalen door aan je 

hersenen. Zo laat leptine je weten wanneer je vol zit en ghreline vertelt je wanneer 

je trek hebt. Slaap je regelmatig niet voldoende? Of kun je de slaap maar niet 

vatten? Dan neemt het hormoon ghreline de overhand en ga je meer eten. Ook ’s 

avonds laat. De kans dat je ongemerkt wat kilo’s aankomt is groot, zeker ook omdat 

je spijsvertering ’s nachts op een laag pitje staat.  

  Tip 3: Slaap voldoende 
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 Zorg dat je slaapruimte opgeruimd en stofvrij is. 

 Zet de verwarming uit en laat frisse lucht binnen. 

 Kijk in bed geen tv en speel geen spelletjes op je tablet voor het slapengaan. 

 Haal elektronische apparatuur weg uit de ruimte. Zet eventueel je telefoon in 

de vliegtuigstand of uit. 

 Bevorder je nachtrust door ’s avonds ontspannings- of ademhalingsoefeningen 

te doen. 

 Eet niet kort van te voren voordat je gaat slapen.  

 Drink geen slaapmutjes om de slaap te vatten, lees liever een boek. 

 Schrijf piekergedachten van je af. 

 Ontwikkel een vast slaapritme. Ga op dezelfde tijd naar bed en sta op dezelfde 

tijd op. 

 Slaap in een stille kamer of doe oordopjes in. 

 Zorg dat je altijd een flesje water bij de hand hebt voor het geval je dorst 

krijgt. 
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Sommige klachten worden veroorzaakt doordat je lichaam water vasthoudt. In 

tegenstelling tot wat je misschien denkt, helpt het om water te drinken. Water 

drinken kan ook helpen tegen een opgeblazen gevoel. 

Het menselijk lichaam bestaat voor 55% uit water. Dit water dient als het ware 

steeds ververst te worden. Water reinigt ons systeem. 

Een goede richtlijn is 1,5 liter zuiver drinkwater per dag. Als je koffie, thee of 

frisdranken drinkt dien je daarnaast nog extra dezelfde hoeveelheid water te drinken 

om je systeem te zuiveren. Voeg niets toe.   

Het symbool voor emoties is water. Door veel water te drinken geef je meer ruimte 

aan je gevoel en emoties. Hoe beter je gevoel en emoties kunnen stromen hoe meer 

emotionele blokkades je kunt loslaten en hoe positiever je wordt. 

Drink zo weinig mogelijk frisdranken. De meeste frisdranken bevatten enorm veel 

suikers en zoetstoffen. Ook de bubbels zorgen voor een opgeblazen gevoel. Drink 

geen lightproducten. Deze bevatten aspartaam. Aspartaam is giftig en blokkeert een 

deel van je hersenen. Hierdoor kun je minder positief zijn.  

Pas op met alcohol. Alcohol is een van de meest verslavende middelen en slechter 

dan drugs. Doordat er massaal geld aan verdiend wordt, wordt het niet uit de 

schappen van de supermarkten gehaald. Inmiddels is al bewezen dat het de 

hersenen bij jongeren aantast. Alcohol maakt je wellicht tijdelijk positiever maar 

nadien komt de kater. Alcohol haalt je energiepijl omlaag. Een glaasje wijn bij het 

eten kan natuurlijk geen kwaad. Maar bewaar de rest van de fles voor de dagen 

erna. 

Drink ook niet te veel koffie en thee. Cafeïne is niet zo gezond voor je en kan 

verslavend werken.  

Laten we eerlijk zijn. Heel vroeger dronken de mensen niets anders dan water en 

sappen van fruit. Er was niets anders. 

 

Water doet wonderen en is zo eenvoudig.  

  Tip 4: Drink veel water 
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Een glimlach kost veel minder energie dan sip, boos of chagrijnig kijken. De 

spierspanning en lichamelijke houding maken stoffen in je hersenen aan waardoor je 

vrolijker wordt. Als je glimlacht is het veel lastiger om serieus naar problemen te 

kijken en zal je hierdoor veel minder piekeren. Een glimlach voorkomt dus 

piekergedachten. 

Een glimlach maakt je altijd positiever, ook al is het niet gemeend. Ook al fake je de 

glimlach; het haalt je uit een negatieve spiraal.  

Probeer zoveel mogelijk te glimlachen tijdens je activiteiten. Glimlach tijdens het 

lopen, fietsen, autorijden, de afwas, strijk en het huishouden. Glimlach ook tijdens 

computerwerkzaamheden of de administratie. Glimlach eens naar een vreemde, het 

kan je dag goedmaken. 

 

Een dag niet geglimlacht is een dag niet geleefd… 

 

  

  Tip 5: Glimlach 
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Het verzorgen en spelen met een huisdier kan je gevoel onmiddellijk doen 

veranderen: 

 Een hond haalt je meestal naar het huidige moment. Zijn manier van 

aandacht vragen zorgt ervoor dat je even gedachteloos bent. De meeste 

honden rennen bijvoorbeeld graag achter een balletje aan en brengen dit 

trouw terug. Ze dagen je dan uit om de bal af te pakken en opnieuw weg te 

gooien. Spelen met een hond kan erg ontspannend zijn. 

 Een kat speelt graag met een touwtje of balletje en haalt soms domme 

tafrelen uit waarbij je niet anders kunt dan lachen.  

 Het strelen en liefkozen van je huisdier kan je een warm en koesterend gevoel 

geven. 

 Maak de kooi van het konijn, cavia of vogel regelmatig schoon. Als je dat doet 

met zorg, aandacht en liefde kan je nadien er van genieten dat jouw huisdier 

weer plezier heeft in een schone kooi.  

 Het verzorgen, kijken en bewonderen van een aquarium kan heel erg 

ontspannend zijn. Op dergelijke momenten voel je je een met het tafreel. 

Elke huisdier heeft unieke kwaliteiten en hebben alle gemeen dat ze je naar het 

huidige moment halen als ze om aandacht vragen. 

Als je zelf geen huisdieren hebt kan ik je erg aanbevelen om er een te nemen. Je 

kunt natuurlijk altijd vragen of je de hond van een ander mag uitlaten of dieren mag 

verzorgen als anderen op vakantie gaan.  

  

  

  Tip 6: Verzorg en speel met je huisdier 
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Je lichaam is je tempel die je heel je leven bij je draagt.  Als je jezelf thuis voelt in je 

lichaam voel je jezelf overal thuis.  

Het lichaam beschermt ons tegen ziekte, virussen en geneest zichzelf wanneer je 

jezelf verwondt. Onze zintuigelijke waarnemingen zoals kijken, horen, voelen, ruiken 

en proeven worden alle via het lichaam georganiseerd. Via het lichaam voelen we 

sensaties, gelukkige gevoelens en minder prettige gevoelens. Zonder lichaam 

ervaren we dit alles niet.  

De volgende tips kan ik je adviseren om je lichaam goed te verzorgen: 

 Als je lichaam pijn doet of ziek is zijn dit signalen. Het lichaam vraagt om hulp 

en een verandering van gedrag. Zoek uit wat het te melden heeft. Geef altijd 

gehoor aan de pijn. Geef de pijn liefdevolle aandacht en laat het er helemaal 

zijn. Geef het alle ruimte. Je zult merken dat als je je lichaam en pijn 

aandacht geeft jouw gevoel gaat veranderen. 

 Smeer, scrub en masseer je lichaam eens met olie en/of bodylotion.  

 Streel je lichaam dagelijks liefdevol. Raak het aan. Wrijf eens heel zachtjes 

over je gezicht en wangen. Wrijf ook over je armen, buik en benen. De 

strelingen kunnen gedachten en gevoel doen veranderen. 

 Masseer 2x per dag je voeten met voeten crème of bodylotion.  

 Wees het lichaam dankbaar. Het lichaam zorgt ervoor dat je leeft. Het is je 

persoonlijke tempel. Bedank het dagelijks. 

De volgende tips voorkomen dat je een negatief gevoel krijgt: 

 Eet gezond en stop je lichaam niet vol met onnodige ‘rommel’. Alles moet 

verteerd worden. In een auto gooi je toch ook geen zand in plaats van 

benzine. Waarom doe jij dat wel? Zoek uit waarom je behoefte hebt aan 

alcohol, drugs, roken en andere verkeerde genotsmiddelen.  

 Zorg voor veiligheid. Breng je lichaam niet in onnodig in onveiligheid. Haal 

geen gevaarlijke stunten uit. Bescherm je lichaam. Trek handschoenen aan bij 

  Tip 7: Verzorg je lichaam 
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leven maar een keer verliezen. 

 Wijs niets maar dan ook niets van je lichaam af. Het lichaam is een zeer 

geavanceerd systeem. Tot nu toe kan geen enkele computer op aarde het 

menselijk lichaam evenaren. Wijs het dus niet af maar wees er dankbaar voor. 

 Verbouw je lichaam niet als het je fysiek niet beperkt. Waarom zou je? Wil je 

er uit zien als een Barbie? Besef dan dat alle barbiepoppen hol zijn van 

binnen. Facelift en botox zijn dagelijkse littekens van ontevredenheid met het 

uiterlijk. Het zijn alle lichamelijke kwellingen. Het zijn manieren om nare 

gevoelens te maskeren. Zoek uit waarom je ontevreden ben met je uiterlijk. 

Welk naar gevoel zit er in je verstopt dat je wilt verhullen met een Barbie 

masker? 
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Vroeger als kind werd ik vaak verwend met een ijsje. Een ijsje kan veel positieve 

jeugdherinneringen naar boven halen en hiermee je gevoel doen veranderen. 

Eet een ijsje vooral in aandacht. Neem alle tijd om optimaal van het ijsje te 

genieten. Geniet van de sensaties op je tong en het smelten van het ijs. Voel je weer 

even een kind.   

Via een ijsje kun je even tot rust komen en aarden. De prettige gevoelsherinneringen 

te samen met de aanwezigheid in het huidige moment, verandert onmiddellijk je 

gevoel. 

 

 

Op het moment dat je nare gevoelens hebt en het jezelf niet lukt om deze op een 

liefdevolle manier aandacht te geven, kan een gesprek met een goede vriend of 

vriendin jouw gevoel doen veranderen.  

Je kunt hem of haar vertellen wat je hebt meegemaakt, dat je jezelf onprettig voelt 

en hen om raad en advies vragen. Soms geven ze je begrip, liefde en aandacht, wat 

heel prettig kan zijn op dat moment. Wellicht komen ze met het juiste advies dat je 

net even nodig hebt. Door met hen over je problemen te praten kunnen er ook 

andere inzichten komen en krijg je wellicht weer energie om dingen anders aan te 

pakken.  

Als je niet over je gevoel kan praten bij je vriend of vriendin dan kan een gesprek 

over koetjes en kalfjes jouw gemoedstoestand veranderen.  

Een gezamenlijk afspraak of geplande activiteit waar je naar uit kijkt kan een positief 

effect hebben op je gevoel.  

 

  Tip 8: Trakteer jezelf op een ijsje 

  Tip 9: Bel een vriend of vriendin 
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Iedereen denkt wel eens negatief. Negativiteit is diep geworteld in de maatschappij. 

Van kinds af aan worden we door onze opvoeders, familie, leraren en de kerk 

gewezen op wat we fout doen, niet mogen doen en wat niet getolereerd wordt.  Als 

we het journaal, de krant of op internet kijken ligt de nadruk op negatief nieuws. Het 

is dus niet voor niets dat we gemiddeld genomen vaker negatief dan positief zijn. 

Onze maatschappij en economie draaien op angst en controle. Angst voor tekort, 

gebrek aan veiligheid, bang om je baan kwijt te raken. Het is niet voor niets dat er 

verzekeringspolissen, medische controles, snelheidscontroles en belastingaanslagen 

zijn. 

Je gedachten bepalen je gevoel 

Negatieve gedachten geven negatieve gevoelens. Positieve gedachten veranderen je 

gevoel positief. Je wil jezelf goed voelen en geen last meer hebben van negatieve 

gevoelens. Het is lastig om je gevoel te veranderen. Het is echter veel gemakkelijker 

om je gedachten te veranderen. Door negatieve gedachten liefdevol uit je hoofd te 

zetten en steeds voor het positieve te gaan, zul je jezelf dus een stuk beter voelen! 

Je negatieve gedachten overstijgen 

Negatief denken is gemakkelijk. Het is voor veel mensen de standaardmodus 

wanneer er iets vervelends gebeurt. Er kunnen veel dingen misgaan in het leven, en 

hier over nadenken geeft een vervelend gevoel. Bovendien ontstaat de drang naar 

controle. Het is gemakkelijk om met negativiteit te reageren, simpelweg omdat je 

het gewend bent. 

Negatief denken is net als ongezond eten. Het is makkelijk, het is bevredigend maar 

het voedt je niet. Het geeft je even een goed gevoel, en op de lange termijn een 

slecht gevoel. 

Negatief denken is een beperkende gewoonte en heeft geen positieve bijdrage aan 

een gelukkig gevoel. Een gewoonte die je, als je jouw leven wilt verrijken, stap voor 

  Tip 10: Buig negatieve gedachten om 
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stap kunt afleren. Hoe meer positieve gedachten jij toelaat, des te beter ga je je 

voelen. 

Positief denken is geen hype! 

Positief denken heeft geen positief imago gekregen. Het idee van positief denken is 

gekomen vanuit de Verenigde Staten door de ‘geluksindustrie’. Positief denken wordt 

vaak gezien als oplossing voor alle problemen. Veel mensen denken daarnaast dat 

het sturen van je gedachten betekent dat je de realiteit uit het oog verliest. Dat 

positieve denkers in een droomwereld leven. De negatief denkers laten zich leiden 

door negatieve gedachten, en noemen zichzelf vervolgens ‘realist’. Maar wat is 

realiteit? Wie zegt dat negatieve gedachten wel realistisch zijn en positieve niet?  

Alles is relatief. Het enige dat je zeker weet is dat het leven onderhevig is aan 

schommelingen, oorzaak en gevolg. Positief denken maakt je gelukkiger, 

succesvoller, vrolijker en socialer. Het helpt je makkelijker door het leven te glijden 

en er meer van te genieten. Het is niet de oplossing voor al je problemen. Het is wel 

een krachtig gereedschap om jezelf steeds beter te voelen en bewuster te leven. 

Wil je je negatieve gedachten ombuigen in positieve gedachten?  

 

De volgende tips kunnen helpen: 

 Besluit om altijd positief te zijn en positieve gedachten te hebben. Herinner 

jezelf zoveel mogelijk aan deze beslissing. 

 Zodra het je opvalt dat je negatieve gedachten hebt, stop er dan naar te 

luisteren. Probeer het af te leiden door je aandacht op iets anders te richten. 

 Relativeer. Houd het leven luchtig. Het is zo makkelijk om medelijden met 

jezelf te krijgen. Maak je niet druk. Lach en ga verder. 

 Zoek naar een vast moment waarop je voortaan positieve gedachten wilt 

ervaren. Voordat je naar bed gaat, terwijl je doucht, tijdens het uitlaten van 

de hond of je dagelijkse wandeling naar je werk. Ervaar korte momenten 

waarop je je dankbaar en tevreden voelt. 



 

 

 

  

 

© 2015 Your Passion 

  Martin de Werker 

YourPassion.nl 

GelukIsEenGevoel.nl 
117/155 

 

  

Voel je goed gids 

Martin de Werker  Je kunt een negatieve spiraal doorbreken door je op je ademhaling te richten. 

Blijf bewust ademhalen totdat je hoofd stil wordt. Dwaal je af? Breng dan de 

aandacht terug naar je ademhaling. 

 Zoek naar de positieve kanten van gebeurtenissen die je normaal gesproken 

als negatief ervaart. 

 Raak je iets kwijt? Ga er dan vanuit dat er iets beters of mooiers voor in de 

plaats komt. Je moet soms eerst afstand doen van het oude voordat je het 

nieuwe kan toelaten. Raak je je baan kwijt, verwacht een veel leukere baan. 

Laat jouw vriend(in) je in de steek, weet dat je de partner van je leven in het 

verschiet hebt. 

 Geef je gevoel eens aandacht. Een negatief gevoel versterkt namelijk 

negatieve gedachten. Door je aandacht op een liefdevolle en zorgzame manier 

te richten op je gevoel heb je kans dat het loskomt of weggaat. Gedachten 

veranderen onmiddellijk als je de aandacht verschuift naar het gevoel. 

 Laat de concepten ‘goed’ en ‘slecht’ los. Goed en slecht bestaan niet. Er 

bestaat alleen ‘wenselijk’ en ‘onwenselijk’, of ‘wat ons dient’ en ‘wat ons niet 

dient’. En deze waarden zijn voor ieder mens anders. Zwart/wit (goed/slecht) 

denken helpt je niet om positief te worden. Alles heeft twee kanten, soms 

heeft een gebeurtenis wel twintig kanten. Wie bepaalt wat goed is en wat 

slecht is? 

 Leer de schoonheid te zien in dingen die je normaal gesproken als vervelend, 

saai, lelijk of onprettig ervaart. Ga ervan uit dat alles schoonheid in zich heeft, 

en ga ernaar op zoek. Zodra je deze schoonheid vindt, heb je geen reden 

meer om negatief te zijn. 

 Spreek met je partner, een huisgenoot, collega, vriend of vriendin af dat je 

elkaar spiegelt, herinnert en helpt als je merkt dat de ander negatief is. 

 Besef dat gevoel je niet overkomt. Soms wel, maar meestal niet. Het wordt 

gevormd door je gedachten. Voel je je niet gelukkig? Verander dan je 

gedachten. 

 Straf jezelf niet als je negatieve gedachten ervaart. Je doet het niet fout. Je 

bent aan het leren, je groeit. Het is geweldig dat je je eigen gedachten 

opmerkt, dat is een essentiële stap.  
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liefdevol te laten zien dat het leven leuk is. Dat er ook positieve kanten zitten 

aan iedere gebeurtenis. Klagen mensen over regen, vertel ze dan dat je er zelf 

heerlijk van kan genieten als je een warme bak chocomelk drinkt naast de 

verwarming. 

 Besef dat je problemen kunt hebben en toch positief kunt zijn. Dat je op 

sterven kunt liggen, en tóch positief kunt zijn.  

 

Gedachten komen en gaan! 

Als je jezelf goed observeert, merk je dat gedachten komen en gaan. Negatieve 

gedachten zijn niet te voorkomen. Door er niet teveel aandacht aan te besteden en 

je aandacht op iets anders te richten, zul je steeds positiever worden.  

Wijs jezelf nooit af als je negatief bent. Geef jezelf een compliment dat het je 

opgevallen is en volg een van de bovenstaande tips op. 
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Creatief bezig zijn met je huis kan jouw gevoel op een positieve manier doen 

veranderen. Zoek eens een leuke kleur verf uit en schilder je huis van buiten of van 

binnen. Doe eens gek met kleurtjes. Hoe meer kleuren hoe vrolijker. Je kunt 

natuurlijk ook voor rustgevende kleuren en tinten zorgen. Voel je behoefte en kies 

de juiste kleur. De veranderingen aan je huis zullen zeker je gevoel doen 

veranderen. 

 

 

Op een kinderboerderij heerst vaak een gezellige en vrolijke sfeer en geeft veel 

herinneringen. Geniet en bewonder de dieren. Als je ze kunt aaien, aai ze dan. 

Geniet eventueel ook van kinderen die er spelen of vol verwondering met de diertjes 

bezig zijn. Geef je ogen, oren, reuk en gevoel vooral veel aandacht. 

 

 

Al eeuwenlang wordt muziek gebruikt om te ontspannen en gevoelens van genieten 

te vergroten. Dus als je je gestrest voelt aan het einde van een drukke dag, luister 

dan eens even naar ontspannen muziek of muziek waar je vrolijk van wordt. 

Muziek is heel persoonlijk. De een houdt van rock en de ander weer van klassieke 

muziek. Luister muziek die jouw gemoedstoestand doet veranderen. 

Sommige muzieknummers kunnen je heel emotioneel maken. Denk bijvoorbeeld 

muzieknummers die gespeeld worden op begrafenissen etc. Soms kan dergelijke 

muziek je helemaal in je gevoel halen waardoor jouw gevoel makkelijker gevoeld; 

doorvoeld en doorleefd wordt. 

  Tip 11: Schilder je huis 

  Tip 12: Bezoek een kinderboerderij 

  Tip 13: Luister muziek 
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Kinderen zijn tijdens het spelen volledig aanwezig in het huidige moment. Door mee 

te spelen kun je dezelfde ervaringen opdoen.  

Een aantal dingen die je met kinderen kunt doen: 

- Samen voetballen, tennissen of balletje overgooien. 

- Speel mee met barbies of Playmobil.  

- Speel verstoppertje. 

- Samen een taart of koekjes bakken. 

- Maak een zandkasteel. 

- Maak tekeningen of ga verven. 

- Speel een poppenkast. 

- Knutsel of maak sieraden. 

- Samen pannenkoeken bakken. 

Als jezelf geen (klein)kinderen hebt, zoek dan kinderen bij de familie of buren op. 

Nodig neefjes of nichtjes uit. Doe vrijwilligerswerk op school of peuterspeelzalen. 

 

  

  Tip 14: Speel met kinderen 
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Er zijn honderden manieren om te mediteren. Er zijn veel boeken geschreven over 

meditatie, luister cd’s en er worden op diverse locaties meditatieworkshops gegeven 

waar je kunt leren mediteren. Een bekende meditatievorm is mindfulness.  

Om te mediteren hoef je niet onder een boom te zitten in een Boeddhahouding. Er 

zijn meditatievormen die je kunt toepassen als je de trap oploopt, fietst, wandelt en 

zelfs tijdens je dagelijkse bezigheden. 

Het allergrootste belang van meditatie is jezelf zoveel mogelijk bewust te zijn van 

het huidige moment.  

Ga niet proberen je gedachten te stoppen. Het is vrijwel onmogelijk om gedachten te 

stoppen. Net zoals je hartslag, spijsvertering en ademhaling, werken je gedachten 

vrijwel automatisch. Door jouw aandacht te richten op andere dingen zoals 

ademhaling, gevoel, lichamelijke sensaties en zintuigelijk waarnemingen, kun je je 

gedachten er gewoon laten zijn. Gedachten komen namelijk op en verdwijnen weer. 

Ze deinen als de golven in een oceaan.  

Wijs jezelf nooit af als het even niet lukt en het toch druk blijft in je hoofd. Word 

nooit kwaad op jezelf. Oefening baart kunst.  

Een mooie manier om te mediteren is met je aandacht naar je gevoel te gaan. Wat 

neem je waar? Wat voel je precies? Is er verzet? Waar komt dit verzet vandaan? 

Onderzoek eens wat er gebeurt bij deze gevoelens. Wordt het druk in je hoofd en 

krijg je steeds nare gedachten? 

  

  Tip 15: Ga mediteren 
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Mensen die depressief zijn, zingen weinig. Mensen die vrolijk zijn zingen vaker. 

Zingen kan erg ontspannend werken. Met zang gebruik je je stem. Zang is een vorm 

van emotionele uiting. Als je een vervelend gevoel hebt, kan zang er voor zorgen dat 

dit gevoel zich via je stem uit.  

Zing zoveel mogelijk: 

 Zing onder de douche.  

 Zet een leuk nummer op en zing, neurie of fluit eens mee. 

 Doe karaoke. 

 Sommige spelcomputers hebben een microfoon waarbij je mee kunt zingen. 

 Tik of klop in het ritme van de muziek op een tafel, plank of ander voorwerp. 

 Gebruik een muziekinstrument en doe mee. 

 

 

Zwemmen kan ontspannend zijn. Je kunt sportief zwemmen en baantjes trekken of 

gewoon op een ontspannende manier naar een subtropisch zwembad gaan met 

bubbelbaden en glijbanen. 

Als je op een ontspannende manier gaat zwemmen, probeer dan vooral je aandacht 

te houden bij de lichamelijke sensaties en prikkelingen. Voel het contact met het 

water en de temperatuur. Het water kan soms te warm of te koud zijn. Ervaar wat 

het met je lichaam en geest doet. Word één met het water.  

Als je samen met kinderen gaat zwemmen, kun je ook lekker gek doen. Spat elkaar 

nat, doe lekker gek, duik onder water en ga samen van de glijbaan af. 

  Tip 16: Ga zingen 

  Tip 17: Ga zwemmen 
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Onze voeten dragen ons de hele dag. We lopen, staan, rennen, fietsen en rijden 

auto. Dagelijks je voeten verzorgen en masseren kan dan ook geen kwaad.  

Wanneer je je voeten masseert, gaat je energie naar beneden in plaats van naar je 

hoofd. Het masseren van je voeten kan je uit je hoofd halen en het piekeren 

reduceren. Masseer je voeten voordat je gaat slapen en zodra je opstaat.  

Tijdens het masseren kun je ook een voetencrème, bodylotion of olie gebruiken. 

Wanneer je dit gebruikt voor het slapen kan dit helpen om je om je aandacht te 

richten op je voeten voordat je in slaap valt. Een methode om piekeren te reduceren. 

Als je een partner hebt, kun je natuurlijk ook elkaars voeten masseren. Dit geeft 

meestal een compleet ander gevoel. 

Als je je de luxe kunt permitteren kun je ook een deskundige opzoeken die jou een 

professionele voetmassage geeft.  

 

 

Het lezen van romans of spannende boeken kan er voor zorgen dat je even helemaal 

weg bent van de wereld. Je wordt één met het verhaal in het boek. Even zijn je 

problemen en nare gevoelens verdwenen.  

Tijdens het lezen is meestal jouw verbeeldingskracht en inlevingskracht actief. In 

gedachten ben je dan diep verzonken in het verhaal van de schrijver. 

Lezen kan heel ontspannend zijn. 

Probeer je zo nu en dan eens gewaar te zijn wat het boek doet met je emoties. Soms 

word je persoonlijk geraakt door een emotioneel verhaal. Deze gevoelsherinnering 

kan dan aanleiding zijn om een geblokkeerde emotie toe en los te laten.  

  Tip 18: Masseer je voeten 

  Tip 19: Lees romans 
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Maak eens een heerlijke boswandeling: 

 Een bos is erg rustgevend.  

 Je kunt er heerlijk wandelen, hardlopen of mountainbiken.  

 Bewonder de bomen en de dieren die je tegenkomt. Geniet van al wat leeft. 

Voel eens goed hoe je jezelf voelt in het bos. 

 Ga ook eens bij een dikke boom staan, omarm de boom en voel wat dit met je 

doet.  

 Luister naar de vogels.  

 Een picnic samen met een dierbare of vriend(in) in het bos kan heel 

aangenaam en rustgevend zijn. Het zijn vaak heerlijke momenten om op terug 

te kijken. 

 

 

Doe eens lollig en trek eens een paar gekke bekken: 

 Ga voor de spiegel zitten terwijl je gekke bekken trekt. 

 Kijk hoe je kind of je partner reageert.  

 Neem een paar foto’s op je telefoon en stuur een whatsappbericht of 

facebookbericht naar een vriend(in).  

 Trek eens een gekke bek tegen je huisdier. Huisdieren kunnen soms 

verrassende reacties hebben.  

Doe gewoon eens gek en ervaar wat je voelt. Wellicht vind je het lastig om gekke 

bekken te trekken. Voel dan eens wat het lastig maakt. Wellicht schaam je jezelf. 

Voel dan wat deze schaamte met je doet. 

  Tip 20: Ga naar het bos 

  Tip 21: Trek gekke bekken 
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Met je handen in de aarde wroeten helpt om je gevoel te doen 

veranderen en het piekeren te reduceren: 

 Creatief bezig zijn met zaadjes, plantjes en struiken maakt je positiever. 

 Onkruid wieden kan je een schoon en opgeruimd gevoel geven. 

 Bewonder de groei van je tuin. 

 Geniet van het complete plaatje waar jij je creativiteit in hebt losgelaten. 

 Probeer ook de vogels en insecten te observeren 

 

Een groentetuin kan nog meer pret geven: 

 Spitten en de grond voorbereiden met mest en kunstmest. Het lijkt vaak een 

lastig karweitje maar de lichamelijk vermoeidheid geeft je nadien een voldaan 

gevoel. 

 De tuin indelen en zaaien geeft je een creatief gevoel. Daarnaast is het altijd 

spannend en wonderbaarlijk als het zaad opkomt. 

 Het is wonderbaarlijk te zien hoe groente ontkiemt en groeit.  

 Onkruid wieden en water geven kan je een zorgzaam en opgeruimd gevoel 

geven. 

 Wanneer je begint te oogsten, ontdek je wat een overvloed de natuur heeft. 

Je stopt een klein zaadje in de grond en krijgt er een heleboel voor terug. Een 

minuscuul klein zaadje wordt een krop sla. Een boon geeft een handvol met 

boontjes. Een komkommerzaadje geeft soms wel twintig komkommers. Ervaar 

en voel deze overvloed. 

 Het weggeven van jouw overvloed aan groente en fruit aan anderen kan je 

een warm en liefdevol gevoel geven. 

  Tip 22: Werk in de tuin 
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Door dankbaar te zijn, ontstaat een gevoel van dankbaarheid. Dankbaar zijn is een 

zeer krachtige methode om jouw gevoel te veranderen. Maak van dankbaarheid een 

gewoonte en je zult steeds meer situaties, gebeurtenissen en omstandigheden 

aantrekken waarbij je dankbaar zult zijn. Wees zoveel mogelijk dankbaar. 

Iedereen kan dankbaar zijn. Er is altijd wel iets waarvoor je dankbaar kunt zijn. 

Hieronder vind je enkele tips hoe je dankbaar kunt zijn: 

 Wees dankbaar als je wakker wordt. Bedank voor de nachtrust die je hebt 

gehad en bedank alvast voor de mooie dag die je gaat krijgen. 

 Wees dankbaar dat je kunt ademen en dat je leeft. 

 Wees dankbaar voor je gezondheid. 

 Wees dankbaar voor het eten dat je nuttigt. Bedank de natuur voor zijn 

overvloed.  

 Eet je vlees en vis: bedank dan de dieren voor hun opoffering. 

 Wees dankbaar voor je gezin, familie, vrienden. 

 Wees dankbaar voor de spullen die je hebt. 

 Bedank je fiets, auto en huis dat jij er gebruik van mag maken. 

 Bedank de natuur, de zon, de maan en de sterren. 

 Wees dankbaar voor je lichaam.  

 Wees dankbaar zodra je alert bent en aanwezig in het huidige moment. 

 Wees dankbaar als je gaat slapen. Bedank voor al het moois wat je hebt 

meegemaakt. Bedank alvast dat je een goede nachtrust zal krijgen. 

  

  Tip 23: Wees dankbaar 
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Een hele krachtige methode is jouw dankbaarheid met anderen te delen. Door te 

praten over je dankbaarheid versterk je gevoelens van dankbaarheid. 

 Vertel anderen je blij bent met je huisje, tuintje, spulletjes. 

 Vertel je partner, vrienden en familie dat je blij en dankbaar met ze bent. Geef 

aan waarom. 

 Vertel je kinderen hoe blij je met ze bent. 

 Bedank eens een vreemde. Er loopt bijvoorbeeld iemand glimlachend op 

straat. Bedank deze voor de glimlach. Vertel dat het je vrolijk maakt. 

 Bedank de bakker, groenteboer en slager eens. 

 Bedank je buren eens dat je altijd bij hun terecht kunt. 

 Bedank je leermeesters dat je veel van hun leert en dat je dankbaar bent dat 

je hen bent tegengekomen. 

 

  



 

 

 

  

 

© 2015 Your Passion 

  Martin de Werker 

YourPassion.nl 

GelukIsEenGevoel.nl 
128/155 

 

  

Voel je goed gids 

Martin de Werker 

 

Springen op een trampoline verandert je stemming onmiddellijk. Je voelt je weer 

snel vrolijk, jeugdig en vitaal. Het springen haalt je meteen naar het huidige moment 

en laat je heerlijk genieten. 

 Schaf een trampline aan of je nu wel of geen kinderen hebt.  

 Springen met een hond is heel leuk! 

 Ga met de kinderen naar een speeltuin en spring eens samen op de 

trampoline. 

 Op kermissen staat vaak een trampoline. Maak er gebruik van. 

Soms komen er heerlijke jeugdige herinneringen naar boven. 

 

 

Is het slecht weer buiten en regent het? Doe eens gek en loop eens in de regen. Het 

kijken naar de regen geeft je vaak een beklemmend en bedompt gevoel. In de regen 

lopen kan een bevrijdend en speels gevoel geven.  

Huppel en ren in de regen. Stamp eens in de plassen die je tegenkomt. Voel je kind. 

Als het niet te koud is, laat je dan eens helemaal nat regenen. Trek je jas uit. Doe 

eens gek. Voel hoe jouw kleding drijfnat wordt en aan je lichaam plakt. Voel de 

sensatie van de regen op je huid en in je gezicht.  

En als je dan drijfnat en koud thuis komt, drink dan een heerlijk warm glas 

chocomelk of stap uitgebreid onder de warme douche.  

 

 

  Tip 24: Spring op een trampoline 

  Tip 25: Loop eens in de regen 
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Ga eens naar een leuke horecagelegenheid en trakteer jezelf eens op een lekkere 

lunch. Geniet in aandacht van het heerlijke eten. Neem een boek of tijdschrift mee 

zodat je lekker lang en uitgebreid kan genieten van jouw lunch.  

Kijk ook eens om je heen. Het is altijd weer boeiend om andere mensen te 

observeren. 

   

 

 

 

Een potje dribbelen, balletje trappen of een bal tegen de muur aan gooien maakt je 

alert. Je kunt op dergelijke momenten niet anders dan in het huidige moment zijn. 

Spelen met een bal ontspant je! 

Wanneer je samen met iemand speelt, een team met mensen of een huisdier, geeft 

dit weer een heel andere situatie en bijbehorende positieve gevoelens. 

Op een regenachtige dag kun je in plaats van een bal ook een ballon nemen. Een 

ballon is veiliger voor binnenshuis en geeft vaak leuke herinneringen. 

  Tip 26: Trakteer jezelf op een lunch 

  Tip 27: Speel met een bal 
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Via het maken van een tekening of schilderij kun je je emoties uiten door ze op 

papier te tekenen of te schilderen.  

 Gebruik donkere kleuren als je boos, down of depressief bent. Eindig 

bijvoorbeeld met lichtere kleuren om je emoties positief te veranderen. 

 Teken en schilder wat er in je opkomt. Het maakt niet uit of het mooi is of 

niet. Het gaat om het uiten van je gevoelens en emoties.  

 Doe gewoon eens gek en impulsief. Geef gehoor aan je gevoel en kras, 

kladder en klodder er op los. 

 

 

Ga eens een stukje fietsen. Fietsen gaat sneller dan lopen. Toch ben je lichamelijk 

bezig. Fietsen kan je een gevoel van vrijheid geven. Kijk tijdens het fietsen vooral 

veel om je heen. Geniet van de wind, de lucht en de omgeving.  

Probeer zoveel mogelijk in het huidige moment te blijven. Laat alle toekomstige 

gedachten en gedachten over het verleden maar aan je voorbij schieten. Laat ze 

wegwaaien door het briesje wat je ervaart. Richt je aandacht op wat je ziet, voelt, 

hoort en ruikt. 

 

 

Bekijk eens wat oude foto’s van vroeger, zoals vakantiefoto’s, verjaardagen en leuke 

gebeurtenissen. Het bekijken van dergelijke foto’s roept leuke (jeugd)herinneringen 

op waardoor je gevoel verandert. Ook kan het gebeuren dat de foto’s je waardevolle 

inzichten geven.  

  Tip 28: Maak een tekening 

  Tip 29: Ga fietsen 

  Tip 30: Bekijk foto’s van vroeger 
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Een bezoek aan het strand geeft je veel rust. In de zomer is het natuurlijk een 

heerlijke aangename afkoeling. Maar ook in het voorjaar of de winter is er altijd wel 

wat te beleven en kun je er heerlijk wandelen en uitwaaien. 

Enkele tips: 

 Wandel eens heerlijk langs de branding of in de duinen. 

 Geniet van de zee, het uitzicht, de lucht, de geur, het water en het zand. 

 Loop op blote voeten in het zand en in de branding. 

 Wellicht haalt het strand leuke herinneringen naar boven. 

 Geef de meeuwen voer. 

 Pak een heerlijk terrasje bij een strandtent. 

 Blijf vooral met je aandacht in het huidige moment en geniet van alles wat je 

ruikt, hoort, ziet en voelt. 

De vergezichten op het strand en het water geven je vaak een open en heldere blik. 

Je kunt hiermee ontdekken hoe groot de wereld is en vol zit met mogelijkheden. Het 

doet je beseffen dat er voldoende ruimte en middelen zijn om jezelf te ontplooien. 

  Tip 31: Ga naar het strand 
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Creatief bezig zijn in de keuken kan een goed gevoel geven. Maak eens een nieuw 

gerecht. Het is altijd spannend hoe dit zal smaken. 

 Als je niet kunt koken probeer het dan eens. Bak eens een paar pannenkoeken 

of een boerenomelet.  

 Op internet vind je veel filmpjes, gerechten en instructies hoe je in een korte 

tijd een heerlijke maaltijd kan maken. 

 Verras je partner en kinderen. Als je alleen bent, nodig dan iemand uit om van 

je maaltijd te genieten. 

 Dek de tafel eens op een andere manier. Steek kaarsjes aan en leg servetten 

neer.  

Je zult merken door eens iets anders te koken, jouw gevoel op een positieve manier 

verandert. 

 

 

 

Een lachfilm of film van een komische cabaretier kan je gemoedstoestand sterk doen 

veranderen. Ze herinneren je er aan dat je het leven niet altijd even serieus moet 

nemen. Je kunt ook cabaretiers bekijken via YouTube. 

  Tip 32: Maak een nieuw gerecht 

  Tip 33: Bekijk een lachfilm 
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Maak een lijstje met wensen van dingen die jij allemaal zou willen ervaren. Door na 

te denken over wensen en dromen kan jouw gevoel positief veranderen. Je kunt er 

tevens van uitgaan dat jouw wensen vroeg of laat werkelijkheid gaan worden. Mits je 

er in blijft geloven en vertrouwen. 

Enkele tips: 

 Koop een leuk schrift/boekje waar je al je wensen in opschrijft. Bekijk dit elke 

dag. Verbeter als je wensen veranderen of je wensen duidelijker worden. Vink 

af wat is gerealiseerd. 

 Wensen kunnen kleine en grote dingen zijn. Schrijf gewoon alles op wat in je 

opkomt. 

 Begin elke zin met ‘ik’. 

 Schrijf in de tegenwoordige tijd. Doe net alsof je het al hebt. Bijvoorbeeld: ik 

heb een liefdevolle partner waarvan ik dagelijks geniet. 

 Schrijf met een pen of potlood. Niet met de computer. 

 Je mag een datum voor de zin zetten. Bijvoorbeeld: 1 jan 2016: ik weeg 75kg 

en voel me vit en vitaal. 

 Geef niet aan wat je niet wilt of niet meer wilt. Weet wat je wil. Bijvoorbeeld: 

ik wil geen schulden meer. Schrijf dan: ik heb overvloed aan geld om al mijn 

wensen te vervullen.  

 Leef je zo goed mogelijk in. Proef, ruik, hoor, voel en visualiseer de ervaring 

die je zult hebben als jouw wens uitkomt. 

 Maak een wensbord. Pak een A3 vel of groter of een prikbord. Plak daar 

plaatjes op en tekeningen van de dingen die je wenst. Schrijf, teken, kleur, 

plak en knip. Maak het jouw bord. Loop dagelijks langs dit bord en kijk er op. 

 

  Tip 34: Maak een wensenlijst 
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bank? Bekommer je dan niet om het hoe. Als je daar mee bezig bent, krijg je 

alleen maar frustraties. Vertrouw er op dat vroeg of laat jouw wens uitkomt.  

Het is een wensenlijst. Ga dus niet achter je wensen aanjagen. Voor wensen hoef 

je niets te doen. Ze worden voor je geregeld.  

Vertrouw er op dat dromen uitkomen wanneer het voor jou de beste tijd is. 

 

 

Een voorbeeld van een wensbord. 
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Deel zoveel mogelijk spontane complimentjes uit. 

 Geef complimentjes aan je kinderen. Als deze bijvoorbeeld aan het spelen zijn 

kun je tegen hun zeggen ‘jullie zijn wel lief aan het spelen!’. 

 Geef je partner vaker een complimentje. Het verbetert de relatie.  

 Geef eens wat vaker een vriend of vriendin een complimentje. 

 Geef complimentjes aan mensen die je op straat tegenkomt. Vertel iets over 

hun kleding, haar of uiterlijk. 

 Stuur eens een sms of whatsapp met een leuk complimentje. 

 Facebook is een leuk medium om complimentjes uit te delen. Mensen delen er 

foto’s en verhalen. Geef zo veel mogelijk complimentjes. Het kost je niets en 

je doet er een ander plezier mee. 

De allerbelangrijkste persoon om complimentjes aan te geven ben je 

zelf. Geef jezelf zo vaak mogelijk een complimentje. 

 Geef jezelf een schouderklopje dat je een complimentje hebt uitgedeeld. 

 Geef jezelf een complimentje dat je aan jezelf werkt! 

 Geef jezelf een waardering telkens wanneer het je opvalt dat je in het moment 

bent. 

 Geef jezelf een complimentje dat je jezelf complimentjes geeft. 

 

 

 

  

  Tip 35: Deel complimentjes uit 
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Koop heerlijk fruit en maak er een aantrekkelijke fruitsalade van. 

 Snij het fruit in stukjes. Wees je gewaar van de geuren en het gevoel in je 

handen.  

 Stop het fruit in een mooi schaaltje. 

 Strooi er wat krokante kruimels overheen of eventueel wat kaneelpoeder. 

 Een toefje slagroom, een beetje roomijs of een vruchtendressing maakt het 

nog aantrekkelijker. 

 Kijk eens voor wat fruitsaladerecepten op het internet. 

Geniet heerlijk van jezelf gemaakte fruitsalade! 

Probeer elk stukje fruit in aandacht te eten. Voel de sensaties op je tong.  

 

  

  Tip 36: Eet een fruitsalade 
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Loop eens op blote voeten door de tuin, het gras of in een park, strand of bos. Ga 

vooral veel met je aandacht naar je voeten en voel de prikkelingen en sensaties.  

 Loop eens op verschillende ondergronden en voel wat aangenaam is of pijnlijk. 

Steentjes, schelpen of warm zand kan pijn doen. Laat deze pijn er eens 

helemaal toe tijdens het lopen. Ervaar wat er gebeurt! 

 Regent het? Loop dan eens met blote voeten in de regen en de plassen. 

 Sneeuwt het? Ervaar eens hoe het is om met blote voeten een paar passen in 

de sneeuw te zetten. 

 Loop eens met blote voeten door de modder. Voel hoe de slik vastplakt en 

tussen je tenen glipt.  

Op blote voeten lopen is goed om te aarden en je gewaar te zijn van het contact met 

de aarde. Door de sensaties gaat je aandacht automatisch vaker naar je lichaam en 

ben je meer in het huidige moment en beter geaard. Geaard zijn wil zeggen in het 

huidige moment zijn en contact met je lichaam hebben. 

 

 

  Tip 37: Loop op blote voeten 
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Leuke werkzaamheden geven in de regel een goed gevoel. Doe dus bij voorkeur 

zoveel mogelijk leuke werkzaamheden. Zoek iemand die je kan helpen met de 

minder leuke werkzaamheden. 

Soms komen we er echter niet onderuit om toch de minder leuke werkzaamheden te 

doen. De was, afwas, vaatwasmachine, strijk, ramen wassen. In plaats hiervan te 

balen kunnen deze werkzaamheden ook dienen om dichter bij jezelf te komen. Dit 

kun je doen door de werkzaamheden in aandacht te doen.  

Ga tijdens saaie en onprettige werkzaamheden vooral veel met je aandacht naar 

lichamelijke sensaties en zintuigelijke waarnemingen. Probeer zo weinig mogelijk 

naar het denken te luisteren.  

 

 

Kleding kan heel erg sfeerbepalend zijn. Je gemoedstoestand verandert afhankelijk 

van de kleding die je draagt. Denk hierbij aan mooie kleding, casual, gemakkelijk 

zittende kleding, oude bullen of een pyjama.  

 Trek kleding aan die op dat moment bij de situatie past. 

 Kijk welke kleur en stof bij je past.  

 Maak een combinatie van de juiste kleuren. 

 Zorg dat de kleding altijd lekker zit en niet knelt.  

 Maak het compleet met een leuke paar schoenen. 

 Verfraai het met wat sieraden. 

Als je niet goed weet wat bij je past en bij jou gecombineerd kan worden, informeer 

dan bij je vriend(in)en; een kledingwinkel of ga eens naar een kledingstyliste toe. 

 Tip 38: Doe werkzaamheden in aandacht 

  Tip 39: Trek mooie kleding aan 
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Chocolade is niet zo slecht als we denken. Het eten van onbewerkte chocolade kan 

zelfs bijdragen aan je gezondheid en positieve gevoelens. 

Drie redenen om meer chocolade te eten: 

1. Chocolade is rijk aan antioxidanten 

Onbewerkte chocolade is rijk aan verschillende soorten antioxidanten en bestaat 

voor maar liefst 10% uit gezonde flavanoïden. De ORAC-waarde (het vermogen om 

vrije radicalen op te vangen) van pure chocolade is dan ook een indrukwekkende 

13.120 en rauwe, onverhitte chocolade heeft zelfs een ORAC-waarde van 28.000! 

Dus zelfs een klein blokje rauwe chocolade van 10 gram heeft alsnog een hogere 

waarde dan een bakje bosbessen (2600) of een sinaasappel (1500). De 

antioxidanten in chocolade helpen je lichaam te beschermen tegen hart- en 

vaatziekten en kanker. Een mooie aanvulling op je dagelijkse twee ons groenten en 

twee stuks fruit! 

(Laat melkchocolade maar liever staan. Melk vermindert de antioxidantwerking en 

bovendien zit melkchocolade vaak boordevol suiker.)  

Eet het liefst pure chocolade of rauwe onverhitte chocolade.  

 

  Tip 40: Eet chocolade 
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Chocolade bevat verschillende stofjes die een oppeppend en opbeurend effect 

hebben, zoals: 

 Tryptofaan: Een aminozuur dat nodig is voor de aanmaak van serotonine, een 

neurotransmitter die een positief effect heeft op je emoties, eetlust, slaap en 

de pijnervaring. 

 Anandamide: Een woord dat afgeleid is van het Sanskriet ‘ananda’ of 

gelukzaligheid. Deze stof lijkt erg op THC uit marihuana. Beide stoffen 

stimuleren de vrijlating van dopamine in de hersenen en als klap op de 

vuurpijl bevat chocolade ook nog ondersteunende stofjes die de reguliere 

afbraak van anandamide vertragen. 

 Phenylethylamine: Dit wordt ook wel de ‘chocolade-amfetamine’ genoemd en 

zorgt ervoor dat je stemming verbetert, je je minder depressief, alerter en 

opgewekt voelt. Ook verhoogt het je hartslag, net als wanneer je verliefd 

bent, waardoor het ook wel de ‘liefdesdrug’ wordt genoemd. 

 Theobromine: Deze stof beïnvloedt het zenuwstelsel en geeft zowel lichaam 

als geest een ontspannen gevoel. Tegelijkertijd heeft het een licht stimulerend 

effect dat vergelijkbaar is met cafeïne. 

Chocolade geeft je dus meer energie, vermindert stress en verbetert je stemming. 

Kortom: je voelt je er goed door! 

3. Chocolade helpt je afvallen 

Ja, het staat er echt: chocolade – die beruchte dikmaker – helpt je met afvallen! De 

truc hier is om elke ochtend een klein blokje pure (liefst rauwe) chocolade te eten. 

Dankzij de bovengenoemde stofjes vermindert het je eetlust en zit je je lekkerder in 

je vel en chocolade bevat ook nog eens vezels en gezonde vetten. 

Kortom: elke dag een klein stukje chocolade is goed voor je en erg lekker! Eet niet 

meer chocolade, maar vaker. 
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Laat jezelf eens masseren door je vriend(in) of een masseur.  

 Probeer jezelf zo goed mogelijk te ontspannen en geniet van alle aanrakingen 

en strelingen.  

 Gebruik een olie met een heerlijke geur. De geur haalt je naar het huidige 

moment en zorgt voor extra genot. 

 Geef jezelf helemaal over aan de masseur of masseuse. 

 

 

 

 

Nodig eens iemand uit op visite. Wees niet bang voor afwijzingen. Het kan altijd 

gebeuren dat het iemand niet uit komt. Neem geen enkele reden persoonlijk. Zoek 

gewoon verder naar iemand anders. 

Maak het eens gezellig voordat iemand langskomt. Versier je kamer, bak een cake of 

koop ander lekkernijen.  

Het uitnodigen en de voorbereidingen kunnen je een warm en prettig gevoel geven.  

  Tip 41: Laat jezelf masseren 

  Tip 42: Nodig iemand uit 
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Er is altijd wel iemand die mooier, slimmer, sneller, dunner, rijker, groter of beter is 

dan jij.  

Het gras bij de ander is altijd groener! 

Het heeft helemaal geen zin om te vergelijken. Elke vergelijking maakt je meer of 

minder. Als je jezelf minder voelt, ontstaat er een vervelend gevoel. Als je jezelf 

meer voelt, ontstaat er algauw de gedachte dat het eventueel minder kan worden. Er 

ontstaat dan een noodzaak om te blijven voldoen aan je eigen verwachtingen. 

Iedereen is uniek!  

Iedereen is uniek qua uiterlijk en heeft een andere opvoeding gehad. Bovendien 

heeft iedereen een ander verleden. Je kunt het niet vergelijken. Elke vergelijking 

maakt je ongelukkiger.  

Vergelijk jezelf ook niet met hoe je had moeten zijn!  

Veel mensen vergelijken zichzelf met een soort ideaalbeeld van zichzelf. Het is een 

beeld hoe ze graag hadden willen zijn. Het is eigenlijk een vergelijking waaraan je 

nooit kunt voldoen omdat het ideaalbeeld steeds mee verandert. Niemand op deze 

planeet is ideaal en perfect.  

 

 

Het leven is oneerlijk! 

Besef dat het leven niet altijd eerlijk verdeeld is. De ene boom groeit op de meest 

vruchtbare grond op aarde. De ander groeit op een rotsblok of vlak naast de 

woestijn.  

Besef dat het leven niet altijd eerlijk en rechtvaardig is. Aanvaard dit! 

 

Accepteer dat alles uniek is! 

  Tip 43: Stop met vergelijken 
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Haal eens een paar vakantieboeken en zoek uit waar je in de toekomst naar toe wil 

gaan. Maak eens een wensenlijst van alle vakantiebestemmingen. 

Sorteer ze eens op volgorde, het land waar je eerst naar toe wil gaan. Knip plaatjes 

uit en plak deze op een bord of A3 vel. Maak er eventueel tekeningen bij en schrijf 

op wat je leuk lijkt aan de vakantiebestemmingen.  

Ga er gewoon van uit dat jouw wensenlijst gerealiseerd gaat worden. Droom heerlijk 

weg en leef je helemaal in hoe het op jouw gekozen bestemmingen. Voel wat het 

met je doet. 

Het maakt niet uit of je wel of geen geld hebt. Bezig zijn met vakantieboeken kan 

fijne herinneringen naar boven halen en je toekomst vorm geven. Het verandert je 

gevoel. 

  

  Tip 44: Haal vakantieboeken 
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Gek doen is een manier waarmee je jouw onprettige gevoelens kunt 

uiten. Doe gewoon eens iets geks: 

 Doe gek met anderen, je vriend of vriendin, je kinderen, je huisdieren. Je kunt 

ook gek doen voor de spiegel. 

 Doe net alsof je Russisch of Chinees kunt praten of verzin een of andere 

buitenaardse taal. 

 Zing kinderliedjes alleen of samen. 

 Loop als een robot of een of ander dier. 

 Doe eens expres onnozel en dom. 

 Huppel, dans, spring, kruip. 

 

 

Een sauna kan erg ontspannend zijn. De verschillende warmetemperaturen openen 

je poriën en zorgt ervoor dat je gaat zweten. Hierdoor reinigt het lichaam. 

Geniet van de verschillende sauna’s, warm- en koudwaterbaden etc. Richt jezelf 

vooral op de lichamelijke sensaties en je ademhaling. 

Veel mensen ervaren na afloop een ontspannen, rein en schoon gevoel en voelen 

zichzelf energieker. 

  Tip 45: Doe eens gek 

  Tip 46: Ga naar een sauna 
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Doe eens een goede daad. Wanneer je een goede daad doet, kan dit je een warm, 

fijn en zorgzaam gevoel geven. Er zijn oneindig veel mogelijkheden om een goede 

daad te doen: 

 Help oude mensen met oversteken. 

 Help een dagje mee bij minder valide mensen.  

 Ruim vuil op in je woonwijk. 

 Ga op bezoek bij eenzame mensen. 

 Werk een dagje mee bij de voedselbank. 

 Geef financiële steun bij een lokale vereniging die zich inzet voor dieren. zoals 

egelopvang of vogelopvang. 

 Koop eens wat lekkers voor een zwerver of een gezin in de bijstand. 

 Koop een paar kaartjes voor een bioscoop of leuke theatervoorstelling en geef 

de kaartjes weg. 

 Ga ramen zemen of opruimen bij oudere mensen en gezellig samen met hen 

een bakje koffie drinken. Heel veel ouderen voelen zich eenzaam. 

 Koop eens spontaan een bos bloemen en geef het aan iemand waarvan jij 

vindt dat deze het op dit moment kan gebruiken.  

  

  Tip 47: Doe een goede daad 
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Er zijn veel inspirerende films gemaakt waar je veel van kunt leren. Een aantal van 

deze filmpjes is op internet te zien. Het kijken van dergelijke films geeft je veel 

informatie, inspiratie en enthousiasme om aan jezelf te gaan werken.  

Filmpjes van de volgende personen kan ik je persoonlijk aanbevelen: 

Films van: 

Engelstalig via YouTube.com: 

Eckhart Tolle, Nick Vujicic, Abraham Hicks, Anthony Robbins, Oshow 
 

Non-dualisten via YouTube.com: 
Vera Helleman, Paul Smit, Joanika Ring, Erik van Zuydam, Arold Aheel, 
Jan van den Oever, Hans Laurentius, Jan van Delden, Jan Koehoorn, Nicky  

Verbeek en Jan Geurtz 

Inspirerende films op: 

http://www.ted.com. 

 

 

Enkele links van inspirerende films: 

Nick Vujicic  ‘The butterfly circus’: 
https://vimeo.com/17150524 

Een leuke film van Paul Smit ‘Alles over Niets’: 

https://vimeo.com/108237479 

Benjamin Zander ‘ 
http://www.ted.com/talks/benjamin_zander_on_music_and_passion?lang
uage=nl 

 

  

  Tip 48: Kijk een inspirerende film 
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Zoek eens een recept op internet en bak een lekkere taart: 

 Meng het deeg met je handen. 

 Ruik, proef en snoep van de taart. 

 Lik de slagroomlepel schoon. 

 Maak mooie vormpjes van marsepein of fondant. 

Natuurlijk kun je lekker zelf van de taart genieten. Je kunt natuurlijk ook spontaan 

iemand uitnodigen om van je taart te komen proeven. 

Wellicht bak je de taart voor een dierbare, een goede buur of zomaar iemand als 

goed doel. Je kunt natuurlijk ook een doos cupcakes bakken voor een 

verzorgingstehuis in de buurt. Naast het creatief bezig zijn van het maken van de 

taart zal het idee dat je de taart bakt voor de ander je een warm, liefdevol en goed 

gevoel geven. 

 

 

  Tip 49: Bak een taart 
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Een blijvend gevoel van geluk komt niet zomaar. Het vergt in eerste instantie kennis, 

ervaring en persoonlijke ontwikkeling om dit te bereiken.  

Ik kan me goed voorstellen het niet gemakkelijk voor je is om nare gevoelens los te 

laten. Een groot deel van informatie over gevoelens kun je halen uit boeken. Er zijn 

veel inspirerende boeken die je op diverse mogelijke manieren kunnen adviseren hoe 

je jezelf gelukkiger kunt voelen. Lees minstens 30 minuten per dag. 

Het onderstaande lijstje kan ik aanbevelen: 

SCHRIJVER TITEL 

Eckhart Tolle  De kracht van het nu 

 Nieuwe aarde 

Jan Geurtz  Verslaafd aan liefde 

 Bevrijd door liefde 

 Verslaafd aan denken 

Louise Hay  Je kunt je leven helen 

 Alles komt goed 

Vera Helleman  Moeiteloos JeZelf zijn 

Hans Laurentius  De vreugde van verlichting 

 Rozengeur en Prikkeldraad 

Paul Smit  Alles over niets 

Erik van Zuydam De ontdekking van het nu 

Alexander Smit Bewustzijn 

Osho Osho heeft veel lezingen gegeven. De 

meeste van deze lezingen zijn omgezet in 

boeken. Er zijn honderden boeken 

verschenen van Osho. Kies er een uit en voel 

of deze bij je past. 

Jan Bommerez  Door de bomen het bos zien 

 Flow en de kunst van het zakendoen 

Pamela Kribbe  Ode aan de aarde 

 Bezield leven 

 Nacht van de ziel 

 Gesprekken met Jeshua 

Brandon Bays  Helende reis 

Peter A. Levine  De tijger ontwaakt 

 De stem van je lichaam 

  

  Tip 50: Lees inspirerende boeken 
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Schrijven kan een verlossende manier zijn om je gevoelens te uiten. Veel meisjes 

hebben in hun jeugd een dagboek waarin ze hun gevoelens uiten. Door het dagboek 

te zien als een goede vriend(in) kun je vertellen wat je dwars zit of wat voor leuks je 

hebt meegemaakt. 

Schrijf op wat je voelt en wat voor gebeurtenissen je hebt meegemaakt. Als de 

gebeurtenissen negatief zijn, zul je ervaren dat het uiten van je gevoel je gevoel op 

een positieve manier verandert.  

Schrijf ook positieve gebeurtenissen in je dagboek. Je zult merken dat het delen van 

positieve gebeurtenissen in jouw dagboek je gevoel positiever maakt. 

 

 

Natuurlijk kun je jouw dagboek ook gebruiken om je wensenlijst te maken. Schrijf je 

dromen op en wat je allemaal nog wilt ervaren (bucketlist). Kijk dagelijks op dit 

lijstje. Schrap weg wat is ervaren of waar je nu een andere mening over hebt. 

  

  Tip 51: Schrijf in een dagboek 
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Jouw gemoedsrust wordt mede bepaald door geur! 

Is het je opgevallen dat wanneer jij in een wachtkamer verblijft van sommige 

tandartsen of huisartsen het er “lekker” ruikt. Soms ruikt het naar lavendel of iets 

anders lekkers.  

Veel winkels hebben speciale geurapparaten om een geur te verspreiden, zodat 

klanten zich thuis voelen en hierdoor gemakkelijker iets kopen. 

De reden waarom is dat je gemoedsrust mede bepaald wordt door de geur die je 

ruikt. Ik kan me voorstellen dat je niet de hele dag met een bos bloemen wilt rond 

lopen, maar door lekker te ruiken zal jij je minder snel down voelen. Doe een lekker 

geurtje op! 

Zorg ook voor een lekker geurtje in je huiskamer of de ruimte waar je meestal 

verblijft. Je kunt speciale geurapparaatjes of geurkaarsjes kopen. Natuurlijk kun je 

jouw ruimte ook verfraaien met een heerlijk ruikende bloemen.   

 

 

Maak een klein doel, en haal dit doel dezelfde dag nog. 

Steeds meer mensen vertellen je dat het stellen van doelen belangrijk voor je is. 

Doelen stellen is belangrijk om te ervaren, te groeien en handig om in actie te 

komen. 

Wanneer je een doel gehaald hebt, krijg je het gevoel van “onoverwinnelijk zijn”. Je 

bent trots op jezelf. Als je je een keer wat minder voelt, kun je je weer goed voelen 

door een doel te halen. 

Zet een “mini goal” en zorg dat je dat zo snel mogelijk behaalt. Het maakt niet uit 

wat voor doel het is, of het nu te maken heeft met sport, het huis opruimen of met 

je werk. Ieder doel dat behaald wordt, geeft jou een extra kick! 

  Tip 52: Draag een lekker geurtje 

  Tip 53: Stel jezelf een klein doel 
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Ga naar de stad en ga shoppen. Je hoeft niet per se iets te kopen. Je kan ook kijken 

wat voor spullen op jouw verlanglijst of wensenlijst gaan komen. Verander elke 

gedachte zoals ‘dat kan ik niet betalen’ in ‘dat kan ik binnenkort kopen’. 

 Door te kijken naar alle spullen, ze vast te pakken en ze te bewonderen gaat 

jouw gevoel op een positieve manier veranderen.  

 Pas kleding, trek een paar schoenen aan, draag een paar sieraden of kijk eens 

op de gadgetafdeling. 

 Ga eens een dure parfumerie binnen. Spuit met wat testers. 

 In plaats van te shoppen kun je ook naar een garage gaan en een proefrit 

maken in een auto waar jij van droomt. Wie weet wordt het ooit werkelijkheid! 

 Ga ook eens meubels, keukens en badkamers bekijken. Fantaseer hoe jouw 

woonkamer, keuken of badkamer er binnenkort uit gaat zien. 

 

 

  Tip 54: Ga shoppen 
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Pak een A3 vel of groter. Plaats daar kleine en grote vakjes op. In elk vakje zet je 

een activiteit die jou een goed gevoel geeft. In de grote vakken zet je kleine 

activiteiten en de kleine vakken zet je grote activiteiten. 

Beplak de vakjes met leuke plaatjes. Teken en schets. Maak er jouw persoonlijk 

“voel je goed bord” van. 

 

 

wandelen 

ijsje eten 

hardlopen 

sauna tuinieren lezen 

vakantie Amsterdam zwemmen  

fietsen vriend(in) 

bellen 

reizen 

shoppen huisdier 

spelen 

bakje 

thee 

strand 

 

Maak je eigen kaartenset met activiteiten die jij leuk vindt. Schud de kaarten en trek 

een kaart.  Doe wat op het kaartje staat.  

  Tip 55: Maak een “Je goed voelen bord” 
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Wanneer jij je gevoel liefdevolle aandacht geeft, meer in het huidige moment met je 

aandacht aanwezig bent en bovenstaande tips opvolgt, zal jouw gevoel steeds 

positiever zijn. Hierdoor zul je jezelf vaker goed voelen. 

 

 

Mocht je jezelf steeds positiever en positiever willen voelen: 

 Hou de website GelukIsEenGevoel.nl in de gaten! 

 Lees de inspirerende blogs zie: GelukIsEenGevoel.nl/blog/  

 Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang regelmatig tips. Zie: 

GelukIsEenGevoel.nl/nieuwsbrief/  

 Volg een van de workshops of trainingen zie: GelukIsEenGevoel.nl/agenda/ 

 Neem een individuele coaching op locatie, per telefoon of skype. Zie: 

GelukIsEenGevoel.nl/coaching/ 

 

Bekijk ook eens de volgende websites: 

 YourPassion.nl 

 DeTraumaCoach.nl  

  Extra Tip: Bekijk onderstaande links 

http://www.gelukiseengevoel.nl/
http://gelukiseengevoel.nl/blog/
http://gelukiseengevoel.nl/nieuwsbrief/
http://gelukiseengevoel.nl/agenda/
http://gelukiseengevoel.nl/coaching/
http://www.yourpassion.nl/
http://www.detraumacoach.nl/
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Deze disclaimer is van toepassing op inhoud en informatie verkregen via dit document, 

hyperlinks naar de website van www.GelukIsEenGevoel.nl, www.YourPassion.nl, 

www.DeTraumaCoach.nl en hyperlinks naar website van derden, welke als term ‘e-book’ 

aangeduid wordt in deze disclaimer.   

Dit e-book is gemaakt door auteur(s) van Your Passion welke verder in deze disclaimer 

worden aangeduid met ‘Your Passion’ 

 

Verantwoording 

Ondanks de zorg en aandacht die besteed is aan dit e-book, is het mogelijk dat informatie die 

in dit e-book is gepubliceerd onvolledig, onjuist of niet meer actueel is.  

Uitgangspunt van Your Passion is dat zij het gebruik van geen enkele specifieke vorm van 

gezondheidszorg voorstaan, maar geloven dat de ervaringen, feiten, cijfers en kennis die in 

dit e-book gepresenteerd worden, beschikbaar zouden moeten zijn voor iedereen die zich 

bezighoudt met de verbetering van zijn of haar gezondheid en welzijn. Your Passion heeft dit 

e-book ontwikkeld als ervaringsdeskundige en aan de hand van verkregen kennis van 

mensen die uit eigen persoonlijke ervaringen baat hadden bij de aan u gepresenteerde 

inhoud. De inhoud is niet altijd wetenschappelijk onderbouwd. doch proefondervindelijk door 

Your Passion toegepast. 

Hoewel Your Passion geprobeerd heeft een diepgaand begrip weer te geven van de 

onderwerpen en de exactheid en volledigheid van alle informatie afkomstig van bronnen 

buiten henzelf te verzekeren, is Your Passion op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen 

voor eventuele fouten, onvolledigheden, weglatingen, andere onachtzaamheden in dit e-book 

of enige vorm van schade die eventueel uit toepassing van deze kennis en/of informatie 

voortkomt. 

Mogelijke benadeling van bepaalde mensen, organisaties of producten is onbedoeld. 

 

U kunt aan de informatie in dit e-book geen rechten ontlenen! 

Your Passion doet zijn uiterste best om geen enkel copyright te schenden. Alle links worden 

door Your Passion gecontroleerd, maar het kan voorkomen dat, ondanks onze zorgvuldigheid 

en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden 

geschaad.  

Mocht u van mening zijn dat er een copyright geschonden wordt, geef dit dan zo spoedig 

mogelijk door aan Your Passion, en de link of inhoud wordt verwijderd. 

 

Producten van derden 

Dit document verwijst naar links, producten en diensten van derden, maar in geen enkel 

geval is Your Passion verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of gevolgen van 

de aanschaf van deze producten of diensten. 

Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene 

voorwaarden, indien aanwezig, op de website van Your Passion, www.yourpassion.nl en/of 

www.gelukiseengevoel.nl. 

http://www.gelukiseengevoel.nl/
http://www.yourpassion.nl/
http://www.detraumacoach.nl/
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Your Passion sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van 

welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van 

dit e-book. 

Wij zijn ook niet  aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk - niet beschikbaar 

zijn van de genoemde websites. 

Niets van dit e-book of de genoemde websites mag geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan 

ook worden gereproduceerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Your Passion 

en eventueel andere rechthebbenden. 

Your Passion mag de website en het e-book naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment 

veranderen of het bestaan ervan beëindigen en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen 

hiervan.   

 

Waarschuwing 

De in dit e-book opgenomen kennis en informatie mag op geen enkele wijze als instructie 

voor (het starten of beëindigen van) therapie, als een alternatief voor medisch advies, of als 

diagnose in medische zin worden opgevat.  

Ook biedt Your Passion geen enkele garantie met betrekking tot een besproken remedie, 

product, apparaat of therapie. Voor een verantwoorde toepassing en dosering van alle 

eventueel in dit e-book aangegeven remedies, producten, apparaten of therapieën, dient u 

zich altijd tot uw arts en/of erkende alternatieve therapeut te wenden. 

De eventuele processen die tot stand kunnen komen bij het doorlopen en het opnemen van 

de informatie van dit e-book zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Evenals het tijdig 

inschakelen van uw arts en/of erkende alternatieve therapeut voor begeleiding bij uw 

individuele proces en problematiek. 

 

© Your Passion 2015 

 

 


