
EMOTIES DE BAAS

FOLLOW YOUR 
INNER POWER



Emoties komen en gaan. 
We hebben ze gedurende de dag zelfs meerdere 
malen. Soms lijkt het alsof ze je overkomen, maar 
als je dieper in de wereld van emoties duikt kom 
je erachter dat je ze (onbewust) stuurt. 
Ze hebben een structuur. 
Sommige emoties wil iedereen wel vaker hebben, 
andere emoties juist minder vaak. 
In dit e-book krijg je 10 gratis tips aangereikt die je 
leren om beter om te gaan met je emoties.  

Mijn team en ik wensen je veel leesplezier toe!

Response Instituut

EMOTIES DE BAAS



  TIP 1. DE BOODSCHAP VAN EMOTIES

Hoe cliché het ook klinkt: Achter iedere emotie schuilt een boodschap. 
Een emotie wil je namelijk iets zeggen over wat jij belangrijk vindt: 
je WAARDEN. Dit is de reden dat er geen negatieve emoties bestaan, enkel 
emoties met een boodschap. 

EEN VOORBEELD: 
Stel je bent iemand die ‘eerlijkheid’ erg belangrijk vindt in de communicatie 

met anderen. Tijdens een gesprek merk je echter dat de ander eromheen 

draait en dit komt op jou over als niet eerlijk. Wanneer je dat opmerkt, wat 

gebeurt er dan? Welke emotie komt er naar voren? Juist ja, zoiets als 

frustratie, irritatie, ongeloof, onrecht of misschien wel boosheid. Terwijl er in 

een ander gesprek, waarbij de ander er juist niet omheen draait en openlijk 

zegt wat hij ervan vindt, er hele andere emoties naar boven komen. Want je 

hebt het idee dat de ander nu wel eerlijk is. Misschien ervaar je waardering, 

respect, rust of misschien wel blijdschap. Wat we hier willen illustreren is het 

feit dat emoties aangeven wat je belangrijk vindt en wat niet of wat overtre-

den wordt en wat niet. In het voorbeeld is eerlijkheid belangrijk want het 

raakt je. Wanneer ‘eerlijkheid’ geen belangrijke waarde was geweest, had je 

weinig tot geen emoties getoond. En daarom is de emotie jouw boodschap-

per: de vertaler van je waarden. 

Tip: Ga niet in gevecht met een emotie die komt. 

Luister naar de boodschap zodat je weet wat belangrijk is. De emotie geeft 

uiteindelijk aan waar je behoefte aan hebt. Ga het dan ook zo bekijken vanuit 

deze centrale verwonderende vraag:“Wat wil deze emotie me aangeven en 

welke behoefte en verlangen ligt eronder?”



  TIP 2.  EEN EMOTIE KOMT NIET ALLEEN

Een emotie komt niet alleen. Daar zit méér achter. Het is (in het verleden al) 
opgebouwd. 

Stel je voor: Je bent boos op een ander en uit dit. Maar boosheid is niet de 
enige emotie die je op dat moment hebt. Er gaat altijd iets aan vooraf. 
Misschien was je al eerder geïrriteerd, teleurgesteld of verdrietig wat de 
boosheid heeft versterkt (en ook naar buiten brengt). Dat de emotie nooit 
alleen komt, noemen we de ‘emotionele keten’. 
Goed om te weten is dat achter iedere emotionele keten een verlangen zit.  
Iets dat je eigenlijk graag wilt maar niet krijgt. Bijvoorbeeld: je hebt behoefte 
aan lichamelijk contact maar krijgt dat niet. Daardoor voel je je eenzaam. Je 
eenzaam voelen is een emotie. En doordat jij je eenzaam voelt, ben je 
sneller verdrietig (ook een emotie). Wat weer tot een teleurstelling kan leiden 
(nog een emotie). En doordat jij je eenzaam, verdrietig en teleurgesteld voelt 
ben jij nu boos op de ander. Kortom: daar gaat een hoop aan vooraf. Een 
soort van domino-effect dus. 

Boosheid > Teleurstelling > Verdriet > Eenzaamheid > Verlangen
en

Tip: Het besef dat het niet om de emotie gaat (in dit geval boosheid), geeft je 

de mogelijkheid om je emotie af te pellen en naar het achterliggende verlangen 

(lichamelijk contact) te gaan. En daarom zeggen we:  “Do not shoot the 

messenger!”. Ga op zoek naar het verlangen en je zult merken dat je perceptie, 

de betekenis en de relatie ten aanzien van de emotie veranderen. Dit geeft je 

meer ruimte, lucht en vrijheid.



  TIP 3. JE BENT JE EMOTIES NIET, JE HEBT ZE

René Descartes, een Franse wetenschapper, zei ooit: “Ik denk, dus ik besta.” 
Je emoties zijn mede een product van je denken, dus vanuit hier zou je 
kunnen concluderen: “Ik denk, dus ik voel, dus ik besta.”

Wanneer je deze quote van Descartes als waarheid aanneemt dan BEN JE 
dus je emoties in plaats van dat je ZE HEBT. Met de huidige wetenschappe-
lijke inzichten weten we inmiddels dat dat niet waar is. Net zo min als dat je 
jouw gevoel of gedrag bent. 

In plaats van te denken dat we onze emoties zijn is het zinvoller om te 
bedenken dat jij emoties waarneemt. Dat waarnemen maakt dat je meer 
keuzevrijheid ervaart over hoe je met die emoties om wilt gaan. Een emotie is 
namelijk iets tijdelijks. Daar wil je niet te lang mee geïdentificeerd worden, 
want dan kan het nog wel eens gebeuren dat de emotie verandert in een 
(blijvende) karaktereigenschap. Dat is het moment waarop mensen zullen 
zeggen: “Zo ben ik nu eenmaal”, waardoor het lastig wordt om die (niet 
handige) emotie te kunnen veranderen. Door hier bewust van te worden zul 
je minder snel geneigd zijn om ertegen te vechten waardoor de emotie beter 
hanteerbaar wordt en je er flexibeler mee om kunt springen. 

Tip: Het kan je helpen om elke keer dat je een emotie voelt het volgende te 
zeggen:

NIET: Ik ben boos
WEL: Ik ervaar momenteel boosheid in mijn lichaam.

Hierdoor leer je te ervaren dat je emoties hebt en niet bent. Het structureel 
toepassen van deze zinnen zorgt voor bewustzijn over je emotionele wereld 
waardoor je zult gaan merken dat je oordeel (over mensen, dingen of jezelf) 

losser gaat worden. 



  TIP 4. VERANDER JE DENKEN, 
   VERANDER JE EMOTIE

Je denken beïnvloedt je emoties. Denk maar eens aan een situatie terug die 
je niet leuk vond. Of denk aan iemand waar je haren recht van overeind gaan 
staan. Merk, terwijl je er aan denkt, wat er in je lichaam gebeurt en welke 
emotie er omhoog komt.  Gaat snel hè?

Dit komt door de wisselwerking van lichaam en geest. Wanneer je negatieve 
gedachten hebt, heeft dit effect op je lichaam en andersom. Ben maar eens 
lichamelijk beperkt en merk wat er dan met je denken gebeurt. Wil jij je 
emoties onder controle krijgen? Ga dan eens na welke gedachten er vooraf 
gingen aan die emotie. Dit kunnen zowel gedachten over het verleden (bijv. 
een onprettige gebeurtenis) als gedachten over de toekomst zijn (bijv. iets 
waar je tegenop ziet). Terwijl je dit denkt, zal er gelijk iets gebeuren in je 
lichaam, bijvoorbeeld iets met je ademhaling, met je spierspanning of met je 
lichaamstemperatuur. Merk je al iets? 
Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

En weet je wat helemaal gek is? Het maakt voor je geest (je brein) niet uit of 
je aan iets terugdenkt of dat het nu echt gebeurt. Het reageert op precies 
dezelfde manier. 



Anthony Robbins, een Amerikaanse empowerment goeroe, noemt dit 
terugdenken het verhaal dat jij jezelf vertelt. Stel je voor dat je onzeker over 
iets bent omdat je in het verleden ervaringen hebt gekend die niet prettig 
waren. Door dit verhaal te blijven denken – en dus te vertellen aan jezelf – 
zul je niet snel in je kracht komen te staan omdat je oude denkpatronen 
activeert, die vervolgens omhoog komen. Die patronen blijven je – ook nu 
nog – beïnvloeden waardoor je je nog steeds bijvoorbeeld onzeker voelt in 
bepaalde situaties. 

Wat je kunt doen is het verhaal, dat je tegen jezelf vertelt, veranderen in een 
positief verhaal (self talk). Want daarmee verander je uiteindelijk ook je 
emoties. Neurowetenschappers hebben hier een gezegde voor: “Neurons 
that fire together wire together!” Concreet betekent dit dat als je elke keer 
hetzelfde verhaal verkondigt (in jezelf of tegen anderen), je jouw brein 
instructies geeft om de emoties die aan het verhaal gekoppeld zijn, op te 
halen. Wanneer je het verhaal verandert in een positievere versie, en dit 
continue herhaalt, conditioneer je je brein opnieuw om nieuwe instructies en 
bijbehorende emoties op te halen. Waardoor je uiteindelijk anders op een 
situatie zult reageren, bijvoorbeeld minder onzeker of misschien zelfs 
vastberaden.

Tip: Onderzoek welke gedachten er aan de emotie vooraf gaan. Schrijf deze, 

steeds terugkerende gedachten op zodat je inzicht hebt in jouw self talk. 

Wanneer je je bewust bent van de (oude) gedachten, kun je de gedachten ook 

veranderen in nieuwe gedachten die je steeds herhaalt. Zo vorm je een nieuw 

verhaal voor jezelf. Je zult uiteindelijk merken dat je lichaam hier ook anders op 

gaat reageren. 



“If you do what you’ve always done, you’ll 
get what you’ve always gotten”“

  TIP 5. LEER TE DISSOCIËREN

In de vorige tip hebben we het gehad over dat je gedachten je emoties 
beïnvloeden. Echter hebben we het niet gehad over de manier waarop we 
denken. Dat wordt hieronder uitgelegd.  

Ons denken is opgebouwd uit beelden, geluiden en gevoelssensaties. 
Wanneer ik je zou vragen om aan je allereerste vriend(in) terug te denken, 
waar maak je dan als eerste contact mee? Met zijn of haar gezicht? Met zijn 
of haar stem? Of is het meer een algemeen gevoel dat overheerst? Het 
ophalen van informatie in beelden, geluiden of gevoelens noemen we het 
Lead System van ons brein. 

Wanneer je gaat begrijpen dat de inhoud van het beeld niet het belangrijkste 
is waardoor je emoties ontstaan, maar de manier waarop het beeld is 
opgebouwd, kun je direct meer controle krijgen over je emoties. 

Laten we ons even focussen op het beeld, zijn of haar gezicht in het geval 
van je allereerste vriend(in). Ons brein presenteert het beeld op een speci-
fieke manier. De manier waarop het beeld is opgebouwd, bepaalt de impact 
van de emotie. En het mooie hiervan is, is dat je hier mee kunt spelen. 

Wanneer jij jouw emoties de baas wilt zijn, is het mogelijk om je emoties af te 
zwakken door te dissociëren. Dat betekent dat je, wanneer je terugdenkt aan 
een situatie, je de situatie niet via je eigen ogen bekijkt (dit is associëren) 
maar dat je jezelf als het ware ziet staan in die situatie (dit heet dissociëren). 
Alsof je naar een foto kijkt waar je jezelf op ziet zitten of staan. Door te 
dissociëren creëer je emotionele afstand. Dissociëren betekent dus in feite: 
van een afstand naar jezelf in een situatie kijken.

VIDEOHULP: 
Klik hier en laat je begeleiden door Milan Somers bij deze oefening!

https://response-instituut.nl/emoties-de-baas-video-tip-5/


Voorbeeld: Zo werkten we bij Response Instituut ooit met een bekende 
TV-presentatrice die, wanneer zij live moest performen op het podium, 
achter de schermen op het randje van overgeven stond vanwege de zenu-
wen. We hebben 5 minuten met haar gewerkt door i.p.v. te associëren (wat 
ze voorheen deed) te leren dissociëren, zodat ze zichzelf vanaf een afstand 
kon bekijken wanneer ze het podium betrad.  Met als gevolg dat de zenuwen 
als sneeuw voor de zon verdwenen. 

  OEFENING

Laten we dit zelf ook eens oefenen. We nodigen je uit om een ervaring uit het 

verleden te nemen waarvan je weet dat het in de toekomst niet nuttig is om aan 

vast te blijven houden. Het hoeft niet een extreem heftige ervaring te zijn overi-

gens. Wat we gaan doen is het volgende: Sluit je ogen en maak contact met deze 

ervaring uit het verleden. Zorg ervoor dat je jezelf ziet zoals op een film of foto. 

Daarna zet je die film of foto verder van je af. Als het lukt zelfs een meter of 10. Je 

mag daarna de foto of film van kleur veranderen in een zwart-wit beeld. Door dit 

te doen zet je de ervaring (de foto of film waar we het over hebben) steeds verder 

van je af, waardoor ook de emotie steeds verder van je af komt te staan. Door de 

oefening een paar keer te herhalen, zul je vanzelf merken dat het je steeds beter 

gaat lukken om de emoties af te zwakken.



  TIP 6.  EMOTIES ZIJN ENERGIE

Emoties brengen energie in ons lichaam in beweging. Ben je gemotiveerd? 
Dan zul je dat ongetwijfeld voelen als energie door je lichaam. In het Engels 
worden emoties daarom ‘emotions’ genoemd wat betekent: energy to move.
Het is per emotie verschillend welke energie er vrij komt. Je voelt iets anders 
in je lichaam wanneer je blij bent dan wanneer je je passievol voelt, niet-
waar?  Probeer het maar eens uit! 
Het kan ook zomaar zijn dat je in een niet zo prettige emotie zit, bijvoorbeeld 
onzekerheid, angst, teleurstelling of onmacht. Welke energie komt er dan vrij 
in je lichaam? Voel het maar. Is er een verschil met de prettige emotie?
Het voelen van een andere energie bij een andere emotie komt omdat onze 
lichaamscellen boodschappen krijgen van peptiden die aangeven hoe onze 
cellen, qua trilling of vibratie, dienen te reageren. Vanuit psychologisch 
oogpunt heeft het te maken met het feit dat emoties bewegen zodra ze door 
het lichaam gaan. 

  OEFENING
Heb je er ooit bij stil gestaan dat emoties bewegen door je lichaam en een 

bepaalde route afleggen? Ga maar eens terug naar een positieve ervaring en 

maak hier geassocieerd contact mee. Met ‘associëren’ bedoelen we dat je het 

moment beleeft alsof je er weer helemaal in zit. Zodra je volledig in de ervaring 

zit, laat je de emotie omhoog komen die past bij deze ervaring. Wat gebeurt er? 

• Draait het gevoel naar voren?

• Draait het gevoel naar achteren?

• Draait het gevoel naar links?

• Draait het gevoel naar rechts?

• Of in een andere richting ten aanzien van je lichaam?

Om het nog beter te kunnen ervaren hebben we een video voor je gemaakt. 

Tijdens deze video begeleiden we je om een emotie af te zwakken. Klik op de link 

en doe het experiment. 

Klik hier om de video te bekijken

We zijn benieuwd hoe je dit nu anders ervaart terwijl je nog eens terugdenkt 
aan de ervaring. 

https://response-instituut.nl/emoties-de-baas-video-tip-6/


  TIP 7.  ONTWIKKEL RITUELEN

Heb je ooit gehoord van de HAKA? Het is een traditionele dans van de 
Maori’s uit Nieuw-Zeeland die ze doen vóór iedere rugbywedstijd. Deze dans 
zorgt er namelijk voor dat de rugbyspelers zichzelf in hun kracht zetten door 
te dansen, te schreeuwen en te gebaren. Het is een ritueel. 

Het hebben van rituelen helpt je emotionele wereld te triggeren. Topsporters 
hebben ze ook. Let maar eens op Raphael Nadal, een van s’ werelds beste 
tennissers, wanneer hij serveert. Ook veel snowboarders maakten bewust 
gebruik van muziek op de half-pipe in Zuid-Korea tijdens de run. Door het 
luisteren naar bepaalde muziek lieten de sporters hun lichaam en geest het 
werk doen. 

Een ritueel wordt vaak weggezet als bijgeloof, maar het is meer dan dat! 
Door je lichaam handelingen te laten verrichten gaan de zenuwcellen in je 
hoofd zich verbinden en worden zo een patroon. Dit patroon slaat zich op in 
je geheugen en er worden gevoelens aan deze handelingen gekoppeld. De 
volgende keer dat je deze handelingen weer doet, zullen de zenuwcellen 
weer geactiveerd worden waardoor ook je gevoelens weer naar boven 
komen.  Dit noemen ze een Pavlov-reactie. Een Pavlov-reactie wil zeggen 
dat iets in de buitenwereld jou stimuleert om een bepaalde reactie te 
hebben.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov


  OEFENING

Ook jij bent zo geconditioneerd dat een bepaalde trigger een bepaalde reactie 

oproept.  Zo heb je vast wel eens ooit ervaren dat wanneer je een liedje hoort, je 

direct terugdenkt aan een ervaring uit het verleden, toen je ook dat ene liedje 

hoorde.  

Of 

Loop maar eens langs een frietkeet en ervaar wat er gebeurt zodra je de frieten-

lucht ruikt.

Of

Je zit in de auto en opeens zie je achter je een politieagent op motor aan komen 

rijden. Wat doe je dan als eerst? Juist ja, toch even snel kijken of  je niet te hard 

rijdt. 

 

Tip: Wanneer je een bepaalde fijne emotie wilt oproepen, maak dan gebruik 

van rituelen. Elke emotie kan zijn eigen ritueel hebben. Wil je in je kracht komen 

te staan, je zelfverzekerd voelen? Zet dan een specifiek liedje op dat dit in je 

oproept. Dit hoeft echter niet alleen met muziek te werken. Het kan bijvoorbeeld 

ook met bepaalde kleding die ervoor zorgt dat jij je krachtiger gaat voelen (de 

reden dat Salesmensen het fijn vinden om een pak aan te trekken). . 

Het maakt niets uit welke rituelen je ontwikkelt of hoe raar ze ook lijken, als 
ze maar voor jou werken. Wat werkt voor jou?



  TIP 8. VERANDER JE LICHAAMSHOUDING

We hebben al aangegeven dat lichaam en geest direct met elkaar verbonden 
zijn. We hebben het al over de geest gehad, maar met je lichaam (en 
houding) is ook veel winst te behalen. 

Lichaamshouding zegt veel over hoe iemand zich voelt. Niet om direct 
aannames te maken, omdat iedereen zijn lichaam op zijn eigen manier 
gebruikt. Hoe ziet het lichaam van iemand eruit wanneer hij zich terneerge-
slagen voelt? Of van iemand die zich onzeker of juist krachtig voelt? 

De reden dat het lichaam er steeds anders uitziet bij emoties komt doordat 
elke emotie een eigen lichaamstaal met zich meebrengt. Wanneer we een 
emotie willen veranderen (versterken of afzwakken) kunnen we het lichaam 
gebruiken om deze verandering aan te brengen. Hoe abrupter we dit doen 
hoe groter het effect is. Dit doe je door tegen je lichaam te praten. Door 
bijvoorbeeld te zeggen ‘KOP OP’ wanneer je je terneergeslagen voelt. Door 
dit te zeggen stimuleer je jezelf om een andere lichaamshouding aan te 
nemen waardoor je anders naar het probleem kan kijken. En dit is juist een 
belangrijke sleutel om ons anders te voelen.

  OEFENING

Om je bewust te maken wat je lichaam doet, probeer je het volgende: 

• Denk aan ervaring waarin je veel zelfvertrouwen had. Associeer met deze   

 ervaring en merk op wat je lichaam doet. 

 Hierbij kun je denken aan je houding, balans, ademhaling, spiertonus, etc.

• Denk aan ervaring waarin je onzeker was. Associeer met deze ervaring en  

 merk op wat je lichaam doet. Hierbij kun je denken aan je houding, balans,  

 ademhaling, spiertonus, etc.

• Denk aan een ervaring waarin je verdrietig was. Associeer met deze ervaring  

 en merk op wat je lichaam doet. Hierbij kun je denken aan je houding, balans,  

 ademhaling, spiertonus, etc.

• Denk aan ervaring waarin je blij was. Associeer met deze ervaring en merk op  

 wat je lichaam doet. Hierbij kun je denken aan je houding, balans, 

 ademhaling, spiertonus, etc.



Wat gebeurt er met je lichaam(shouding)? Hoe reageert jouw lichaam op de 
verschillende emoties?  Door je bewust te worden van hoe jouw lichaam 
reageert kun je je lichaam (steeds opnieuw) instrueren door een andere 
houding aan te nemen.

  EXTRA OEFENING

Om je nog eens extra bewust te maken van de kracht van je lichaam, hebben 
we nog een oefening voor je in petto. De volgende oefening kan je helpen 
om je lichaamshouding te veranderen en daarmee je emoties te veranderen. 

Wat je gaat doen is het volgende: 
1. Ga terug naar een moment waarin je in je kracht stond. Roep het gevoel 
op en ga in de houding staan die past bij het gevoel van kracht.
2. Merk wat deze houding met je doet en noteer desnoods hoe je staat.
3. Roep vervolgens een toekomstige ervaring op waar je onzeker over bent 
of tegenop ziet. Roep het gevoel op en ga in de houding staan die echt past 
bij het (negatieve) gevoel.
4. Schud je even los.
5. Roep dan nogmaals de toekomstige ervaring op waar je onzeker over 
bent of tegenop ziet. Maar op het moment dat je lichaam wilt reageren door 
een (onprettige) emotie aan te nemen, ga je abrupt in de houding staan die 
past bij een krachtig gevoel (punt 1).  
6. Terwijl je contact blijft houden met deze (krachtige) houding en het 
bijbehorende gevoel, blijf je denken aan de toekomstige situatie waar je 
tegenop ziet.
7. Wat valt je op? Merk hoe je nu anders in de situatie staat.
Belangrijk in deze oefening is, is dat je het abrupt doet en niet geleidelijk. 
Hiermee geef je je brein als het ware een optater en zeg je in feite: “Dit wil ik 
niet! Ik wil in mijn kracht staan!”. Door deze abrupte wijziging in houding vaker 
te oefenen, zul je merken dat je brein dit steeds sneller oppikt. 



 TIP 9.  
  EMOTIES ZIJN VERLEDEN GEORIËNTEERD

Wil je je emotionele reacties veranderen dan dien je iets meer te weten te 
komen over emoties. Misschien heb je ooit gehoord van het onderbewust-
zijn. Je onderbewustzijn kun je vergelijken met de harde schijf van een 
computer. Alles wat jij ooit hebt meegemaakt staat op die harde schijf. 
Hierdoor zijn emoties altijd verleden tijd.  

Hoe werkt dit dan? Stel je bent in een gesprek en voelt je opeens onveilig, al 
weet je niet waarom. Wat gebeurt is dat je onderbewustzijn de omgeving 
continue scant op zintuigelijke prikkels en wanneer er een prikkel (voorbij)
komt dan gaat je onderbewustzijn op zoek naar waar het deze prikkel van 
kent (bijvoorbeeld wel eens eerder gezien, gehoord, gevoeld, geroken, 
geproefd). Wanneer je onderbewustzijn de prikkel heeft opgespoord én 
heeft herkend dan stuurt het dezelfde reactie aan zoals het in het verleden is 
voorgekomen, want dat staat opgeslagen in je onderbewustzijn. Zo kun je je 
dus onveilig voelen omdat iemand net iets op een bepaalde toon heeft 
gezegd zoals je schooljuf dat vroeger deed. Of dat iemand net zijn wenk-
brauw zo optrok zoals je nare oom dat vroeger ook deed. 

Dat is de reden dat emoties in feite niks zeggen over het nu, maar alles over 
het verleden. Het verleden zoals je het hebt meegemaakt. Dit kun je niet 
meer veranderen.

Wat je wel kunt veranderen is de betekenis die je geeft aan die ervaring uit 
het verleden. Wanneer je in staat bent om dit te doen, zullen ook de emoties 
veranderen. De betekenis van ervaringen bepalen namelijk je emoties, niet 
de inhoud van de ervaringen. 

Hoe doe je dat dan? Een manier om hier mee aan de slag te gaan is op zoek 
te gaan naar de positieve intentie van de reactie van de ander in de vroegere 
ervaringen. Wat is een goede reden voor hem/haar geweest om op deze 
manier te reageren?

“Emotions are the decision makers
which create your life.” “



Een voorbeeld:
Stel je voor je bent 2 jaar. Je wilt graag met papa spelen. Maar papa heeft een 
eigen bedrijf en zit met zijn laptop aan de tafel een offerte te maken. Je loopt 
naar papa toe en zegt: “Papa, papa, spelen.” Papa zegt lief en aardig je naam 
en zegt even geen tijd te hebben om te spelen. Je herhaalt je woorden en je 
papa geeft nogmaals aan geen tijd te hebben. Je blijft echter doorgaan en 
opeens zegt je papa met een geïrriteerde stem: “Ik heb nu geen tijd om te 
spelen, dat heb ik je toch gezegd!” Als klein kind van 2 jaar voel je de 
afwijzing in zijn stem en besluit je om weg te lopen. 
Wat er gebeurt is dat je als tweejarige onbewust een betekenis geeft aan 
deze ervaring, die voelt als afwijzing. De manier waarop papa de woorden 
heeft uitgesproken blijven hangen in je onderbewustzijn. Elke keer als 
iemand (al dan niet papa) iets op die manier zegt, is de kans groot dat jouw 
onderbewustzijn het gevoel van afwijzing oproept terwijl je dit niet wilt. 
Hierdoor komt het meer dan eens voor dat volwassenen nog steeds last 
kunnen hebben van een afwijzend gevoel, terwijl de oorsprong in het verre 
verleden (lees: toen je twee jaar was) ligt. 
Goed om te doen is om na te gaan wat de positieve intentie van het ‘nee’ 
zeggen van je papa vroeger is geweest. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat papa 
destijds ‘nee’ heeft gezegd tegen jou omdat hij zijn offerte moest afmaken 
om zijn gezin goed te kunnen onderhouden. Door de positieve intentie te 
zien, ga je het begrijpen en kan deze situatie (en alle andere soortgelijke 
situaties die erna komen) een andere betekenis krijgen. Je onderbewuste 
heeft iets nieuws geleerd en slaat het nieuwe geleerde op. Op deze manier 
verdwijnt ook de vroeger gemaakte conclusie en daarmee de emotie. 
Doordat je onderbewuste iets geleerd heeft, zal het anders gaan reageren op 
toekomstige situaties waarin iemand op een bepaalde manier iets tegen je 
zegt. 



Tip: Wanneer jij je emotie wil veranderen, dan nodigen we je uit op zoek te gaan 

naar ervaringen uit het verleden die een bepaalde invloed op je hebben gehad. 

Door deze ervaringen opnieuw te bekijken, maar dan met de positieve intentie 

in je achterhoofd, zul je door een andere bril de situatie gaan zien en stimuleer 

je jezelf om ook anders op de situatie (en toekomstige vergelijkbare situaties) te 

reageren. 

Zodra je een ervaring te pakken hebt, hoef je alleen maar de volgende vragen 

voor jezelf te beantwoorden:

• Welke betekenis heb ik als jongere (ik) hieraan gegeven?

• Wat kan een positieve intentie van de reactie of het gedrag van de ander  

 zijn geweest? (Dit hoef je niet persé na te vragen aan de ander. Zelf   

 bedenken wat het zou kunnen zijn is al voldoende). 

• Op welke manier kan ik met dit besef een andere betekenis geven aan   

 deze ervaring?

• Wat betekent dit mogelijk voor andere ervaringen die hieraan gekoppeld  

 zijn?

“Emotion is created by Motion.” “



  TIP 10. DE KRACHT VAN DE ADEMHALING

Wist je dat je hart meer signalen afgeeft aan je brein dan andersom? Je hart 
wordt door de neurowetenschap als een apart brein gezien met zijn eigen 
functie en intelligentie. Daarnaast heeft het hart een belangrijke betekenis in 
je leven. Het staat voor je waarden, je gevoelens en de verbinding met 
anderen. Zo ook de term ‘hartsverbinding’. 

Het Heartmath Institute doet al jarenlang onderzoek naar ons hart in relatie 
tot emoties. Zo blijkt uit onderzoek dat wanneer we in staat zijn ons hart-
ritme evenredig te laten worden (ook wel hartcoherentie genoemd), er 
signalen naar ons brein gaan die zeggen dat alles oké met ons is. Ons brein 
geeft dan hormonen af aan onze cellen die ons welzijn bevorderen. 

Onze ademhaling is de toegangspoort om ons hart en brein met elkaar te 
laten communiceren. Ademhaling geeft ons ook de mogelijkheden om in 
hartcoherentie te komen. Vanuit het Heartmath Institute is onderzocht dat 
ongeveer 6 ademhalingen per minuut ideaal zijn om hartcoherentie te 
creëren. Dit zou betekenen 5 seconden inademen en 5 seconden uit. Of 4 
seconden in en 6 seconden uit. Dit varieert van persoon tot persoon.

Door deze manier van ademhalen zorg je ervoor dat je je sympathische 
(gaspedaal) en parasympatische (rempedaal) systeem in balans brengt en 
houdt. Hierdoor kom je in rusttoestand en zullen emoties die gekoppeld zijn 
aan stress minder of niet meer aanwezig zijn. Enkel door de ademhaling te 
vertragen, kun je meer aanwezig zijn bij je emoties.
 



  OEFENING

1. Ga op een rustige plek zitten.

2. Sluit je ogen of focus je op één bepaald punt.

3. Maak contact met je ademhaling en breng hem terug naar 6 ademhalingen  

 per minuut. Begin met een evenredige ademhaling van 5 seconden in en 5  

 seconden uit. (Mocht je dit moeilijk vinden, leer dan eerst een 

 buikademhaling  aan te nemen en bouw dit verder uit. Er zijn ook 

 verschillende applicaties voor je telefoon die je hierbij ondersteunen). 

4. Denk daarna aan een negatieve herinnering, waaraan dus een belemmerende  

 emotie gekoppeld is. 

5. Terwijl je teruggaat naar de herinnering, blijf bij de evenredige ademhaling en  

 ga na wat er in je lichaam gebeurt. Je zult merken dat het anders is.

 Het blijkt dat als we deze ademhaling regelmatig toepassen, onze emotionele  

 wereld (en zelfs ons lichaam!) tot op celniveau verandert waardoor we meer  

 geluk ervaren in ons leven.

“The breath knows how to go deeper 
than the mind.”

“
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