
oefening 
voor het leren beschrijven van je emoties,  

 je lichamelijke gewaarwording  
en je gedachten. 

 
 
 
Het beschrijven van emoties. 
Vaak maken mensen de vergissing om emoties als positief of negatief te bestempelen. We 
beschrijven “blij” en “trots” als positieve emoties en “boos” en “verdrietig” als negatieve 
emoties Dit soort beschrijvingen heeft een enorm effect op wat je vindt van jezelf. 
Emoties zijn er, ze zijn niet goed of fout, ze zijn gewoon wat ze zijn.  
Emoties zijn een gave die we allemaal bezitten en maken het ons mogelijk om te 
onderkennen wat we ergens van vinden en dit over te brengen naar anderen. Eerst voelen 
we een emotie, dan geven we er woorden aan. Het is goed om te leren om je emotie 
zodanig te benoemen dat je er geen oordeel over velt. Accepteer de emotie als neutraal – 
de emotie is zoals die is- en beschrijf de emotie daarna objectief. Duik niet in de inhoud en 
veroordeel de emotie niet. 
 
Beschrijven van gedachten. 
Net als emoties, zijn gedachten gewoon gedachten. Ze maken je geen “goed of slecht 
mens”. Ze maken je menselijk. We hebben allemaal gedachten. Gedachten komen 
automatisch opzetten, de hele dag door. De vaardigheid “beschrijven” helpt je om op te 
sporen hoe je over jezelf denkt en voorkomt dat je verstrikt raakt in je gedachten. 
 
Dit zijn de stappen: 
 
Haal de situatie die je wilt beschrijven voor de geest. 
 
Beschrijf de gebeurtenis/ situatie zo objectief en gedetailleerd mogelijk op. 
 
Wat is de emotie(s) die je ervaart: 
 
Wat is de lichamelijke gewaarwording die je hierbij ervaart: 
 
Vermeld welke gedachten je tijdens de situatie had. (Ga er niet nader op in, daag ze niet 
uit, veroordeel ze niet, schrijf ze alleen op). 
 
Wat is je eerste instinctmatige gedrag; wat wil je gaan ondernemen als reactie op de 
situatie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1) Haal de situatie die die je wilt beschrijven voor de geest. 
(noteer evt datum, tijd en plaats). 
 

2) Beschrijf de gebeurtenis/ situatie zo objectief en gedetailleerd mogelijk op. 
(ik zit op de bank, iemand zegt tegen mij dat ik moet opschieten, ik ben in gesprek met, ik 
loop naar mijn werk, tante Truus vertelt dat..., ...) 
 
 

3) Wat is de emotie(s) die je ervaart: 
(we hebben 5 basisemoties: boos, bang, blij, bedroeft, beschaamd) 
 

4) Wat is de lichamelijke gewaarwording die je hierbij ervaart: 
(lekker in mijn vel, moe, gespannen, maag van streek,...) 
 

5) Vermeld welke gedachten je tijdens de situatie had. (Ga er niet nader op in, daag ze 
niet uit, veroordeel ze niet, schrijf ze alleen op). 

 
6) Wat is je eerste instinctmatige gedrag; wat wil je gaan ondernemen als reactie op 

de situatie: 
Ik doe....... 
 


