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Compassie met jezelf bij het maken van fouten  

Wanneer je een mens bent, maak je fouten. We weten dit allemaal en toch maakt ons verstand ons vaak 
wijs dat wij geen fouten mogen maken. Sterker nog we nemen het onszelf vaak kwalijk als iets misgaat of 
als we een fout maken. Er is niet alleen iets misgegaan, het zegt ook iets over jou als persoon. Jij hebt 
gefaald. Stel dat je in het voorbijlopen een vaas omgooit, die breekt. In plaats van dat we zeggen dat de 
vaas gevallen is, of dat de vaas gebroken is zeggen wij: ik heb de vaas gebroken. Sta er even bij stil dat er in 
sommige landen daadwerkelijk op de eerste manier gesproken wordt en wat dat doet met jezelf!  

De vaas is gebroken         Ik heb de vaas gebroken.  

Het zou fijn zijn als ook wij “falen”, het maken van fouten wat meer los zouden kunnen zien van onze 
identiteit. De volgende stappen helpen daarbij.  

Stap 1: Merk op en neem afstand.  

Merk op wat je verstand voor negatieve opmerkingen maakt. Gebruik defusietechnieken om hier 
afstand van te nemen.  

Stap 2: Maak ruimte voor je ervaringen.  

Niemand vindt het leuk als iets niet lukt of misgaat. Maak ruimte voor de gevoelens die je daarbij 
ervaart. Leg je hand eventueel op de plek waar je dit gevoel hebt in je lijf en adem er zachtjes en 
vriendelijk door heen. Gebruik eventueel de oefening “erbij blijven”.   

Stap 3: Wees vriendelijk en begripvol naar jezelf zoals je voor een ander zou zijn.  

Hoe zou je een goede vriend troosten als hij deze pijn zou ervaren? Erken dat je pijn hebt zonder te 
zeggen dat het wel meevalt of dat het wel goed komt. Kijk of je je eigen beste vriend kunt zijn 
hierin, en jezelf kunt behandelen met dezelfde compassie.  

Stap 4: Erken wat wel heeft gewerkt, en waardeer dit.  

Kijk vanuit de afstand en mildheid die inmiddels hopelijk zijn ontstaan, naar de gebeurtenis. 
Benoem hardop en erken wat er wel goed is gegaan.  

Stap 5: Zoek naar iets bruikbaars in deze ervaring.  

Elke ervaring biedt ons ruimte om te leren. Wat heb je geleerd door deze ervaring? Op welke 
manier kan deze ervaring jou helpen je verder te ontwikkelen?  Wat zou je volgende keer anders 
doen?  

Vrij vertaald naar een oefening van Russ Harris. 


