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Erbij blijven  

Deze oefening heeft niet als doel gevoelens kwijt te raken, te verminderen, maar helpt je om 
ruimte te maken voor de gevoelens die aanwezig zijn. Het zal de angst om te voelen, doen 
verminderen en creëert een meer accepterende houding naar emoties.  
 
 

ü Ga zitten in een rechte, waardige houding, sluit je ogen of kijk naar punt voor je. 
ü Neem even de tijd om je gewaar te worden van het zitten. Voel je billen op de stoel, je 

handen rustend in je schoot, je voeten op de grond.   
ü Richt je aandacht op de aanwezige emotie: is deze prettig, onprettig of neutraal? Soms kan 

het helpen een bepaalde gebeurtenis in je gedachten te nemen zodat je kunt werken met 
een emotie.  

ü Merk op waar je in je lichaam dit gevoel ervaart, deze lichamelijke sensatie, dit gevoel in je 
lijf.  

ü Concentreer je nu alleen op deze lichamelijke sensatie. Merk op waar deze begint en waar 
deze eindigt. 

ü Welke kleur zou je deze sensatie kunnen geven? En als er geen kleur opkomt is dat ook oké.  
ü Welke specifieke sensaties ervaar je binnen de sensatie? Prikkeling, tinteling, warm, kou, 

stekend?  
ü Het is prima om deze sensatie te hebben. Niet ”prima” in de zin dat het prettig moet zijn, 

maar in de zin dat je erkent dat deze gewaarwording er nu is en dat je het laat zijn zoals het 
is. Je zou dat eventueel tegen jezelf kunnen zeggen: “Het is oké dat ik dit nu voel.”   

ü Richt nu je aandacht op je ademhaling. 
ü Laat je ademhaling naar je lichamelijke sensatie gaan, waarbij je het gebied als het ware op 

een strelende, zachte, milde manier aandacht geeft.  
ü Laat dan de aandacht van de ademhaling weer los, en richt je enkel op het gebied. Hoe is 

het daar nu?   
ü Herhaal eventueel eerder genoemde stappen.  

 
Als je tijdens de oefening afgeleid wordt door gedachten, merk je dat op en keer je terug 
met je aandacht bij de lichamelijke sensatie. Wanneer je deze oefening regelmatig oefent, 
is hij makkelijker in te zetten wanneer je hem nodig hebt. Bv wanneer je overspoeld wordt 
door emoties, of merkt dat je emoties uit de weg gaat en dat juist niet meer wilt.   

 
 


