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Wat zijn emoties? 

De termen gevoelens en emoties worden in onze taal door elkaar gebruikt.  

We ervaren emoties als we door iets worden geraakt. We worden ‘getriggerd’ en voelen ons 
boos, bang, verdrietig, blij. Een emotie is een mentale reactie op een situatie of ene persoon.  

Een emotie gaat altijd samen met een lichamelijke reactie, die aangestuurd wordt door 
vrijkomende hormonen. Daardoor voelen we emoties ook in ons lichaam. Hun oorsprong is 
echter te vinden in het denken. Ons lichaam reageert dus op ons verstand.  

Er zijn bewuste of onbewuste gedachten over een situatie of persoon die bepalen wat we 
voelen. Veel van deze gedachten zijn gebaseerd op onze ervaringen uit het verleden. We 
kijken naar de wereld door een persoonlijke bril. Overtuigingen die we tijdens ons leven over 
ons zelf en de wereld om ons heen gevormd hebben, bepalen hoe we ons nu, lichamelijk én 
mentaal, voelen in een situatie.  

Zo kan ons lichaam een afspiegeling van onderliggende gedachten of (basis)-overtuigingen. 
Overtuigingen die we gedurende het leven over ons zelf en de wereld om ons heen hebben 
gevormd.  

Als een emotie intens wordt, kiest ons lichaam een mechanisme om de druk te ontladen. 
We lachen, huilen, worden boos of angstig. 

  



 
 
 

Emoties zijn boodschappers 

Emoties en gevoelens zijn er als boodschappers. Ze vertellen ons wat we nodig hebben. 
Als we niet naar deze boodschappers luisteren, blijven ze contact zoeken. Net als een 
rinkelende telefoon die we niet opnemen. Als we ze niet willen voelen, worden ze sterker. 
Ze nemen toe in intensiteit of zetten zich nog vaster. 

 

Als we emoties niet willen 

We zijn geneigd ons te verzetten, of weerstand te bieden bij onprettige ervaringen. Ons 
lichaam is evolutionair geprogrammeerd om bij gevaar te kunnen vechten of vluchten. 
Oorspronkelijk bedoeld om te kunnen overleven. Dit doet ons lichaam bij gevaar van 
buitenaf, maar ook wanneer we gevaar ervaren in onze binnenwereld. We vormen 
automatisch een oordeel; deze emotie mag ons niet overkomen, we zijn er niet van 
gediend of hebben meegekregen dat onprettige zaken er niet mogen zijn. Dit is een heel 
natuurlijke neiging, maar deze maakt het in feite erger. Als we ons verzetten tegen 
gedachten of gevoelens, interpreteert ons lichaam dat als een bedreigende situatie. 
Heftige emoties, al dan niet bewust waargenomen, worden zo van binnenuit een 
bedreiging als we ons er tegen verzetten.  

We proberen de lastige emotie niet te voelen en ons zo te behoeden voor pijn. Wat er 
echter gebeurd is dat we dubbelop pijn ervaren. De pijn die de situatie veroorzaakt én de 
pijn die veroorzaakt wordt door ons verzet.  

Pijn hoort onlosmakelijk bij het leven. De pijn die daar extra bovenop komt door ons verzet 
tegen deze pijn, kunnen we voorkomen. 

 

 

“Als we door een pijl worden geraakt, zouden we allemaal 
fysieke pijn voelen. Maar voor de meesten van ons is het alsof 
we na die eerste pijl ook door een tweede pijl worden geraakt 
– aversie – het lijden dat voortkomt uit de reacties van 
woede, angst, verdriet of zorgen, die we aan de fysieke en 
mentale pijn en ongemak van de eerste pijl toevoegen. Op die 
manier moet je de pijn van twee pijlen voelen. We kunnen 
onszelf bevrijden van de pijn die de tweede pijl veroorzaakt.”  

Boeddha 



Emoties uiten wordt in onze cultuur niet altijd geaccepteerd. Als kind leerden we al om 
huilen en driftbuien in te houden.  

Het kan echter erg opluchten als je eens flink boos wordt. Als je boosheid de ruimte geeft, 
en hier verstandig mee om gaat, hoef je het niet op anderen te botvieren. Onderdrukte 
woede is veel ‘gevaarlijker’ dan woede die er mag zijn. Vergelijk het maar met een bal die 
je probeert onder water te houden. Hoe harder je de bal onder water duwt, des te 
krachtiger zal hij omhoog komen.  

En als je verdriet op tijd de ruimte geeft, hoeft het je niet te overspoelen. 

Het opkroppen van emoties is ongezond. Het brengt ons uit balans en vertroebeld onze 
blik op de werkelijkheid. Ook weten we uit onderzoek dat het niet mogelijk is alleen 
bepaalde emoties te onderdrukken. Mensen die lastige emoties niet proberen te voelen, 
ervaren ook minder fijne emoties.  

 

  



 
 
 

Gezond omgaan met emoties 

Bij alle emoties en gevoelens geldt dat toelaten en accepteren behulpzaam is in het 
loslaten ervan.  

Door er ruimte aan te geven, neemt de kracht van de emotie af. Dit lijkt misschien 
paradoxaal in het begin, vooral als je dit jarenlang niet gedaan hebt 

Het woord emotie is afgeleid van het woord ‘movere’, hetgeen bewegen betekent. Dit 
geeft precies weer wat emoties doen: ze komen en gaan. Net als alle processen in het 
leven die op komen en weer gaan, vergelijkbaar met eb- en vloedbewegingen van de zee. 
Het zijn niet meer en niet minder dan gebeurtenissen die tijdelijk in ons bewustzijn 
verschijnen.  

 

Emoties zien als gebeurtenissen kan je 
helpen om er wat meer afstand van te 
ervaren. Het is dan niet langer iets wat 
‘mij’ overkomt, maar meer een 
verschijnsel waar iedereen van tijd tot 
tijd mee te maken krijgt en wat bij het 
leven en mens-zijn hoort.  

Probeer emoties niet te zien als vijanden 
of verstoringen. Benader ze als 
boodschappers van je lichaam-geest-
systeem. Accepteer ze daarom mild, 
vriendelijk en respectvol. Vaak worden 
de (pijnlijke) gevoelens of sensaties 
hierdoor zelf ook zachter en milder. Ze 
zijn er nog steeds maar worden beter te 
dragen. De intensiteit lijkt af te nemen. 

 

Als emoties je overspoelen kun je je machteloos voelen. Emoties toelaten geeft je het 
gevoel het heft zelf in handen te hebben. Je neemt verantwoordelijkheid voor wat er in je 
speelt en hoe je daar mee om wilt gaan. Je krijgt helder zicht op de situatie of het 
(overweldigende) gevoel en wat voor jou op dit moment de beste reactie is. Op deze 
manier ben je voor geluk of welbevinden niet afhankelijk van anderen of omstandigheden. 
We hoeven dus ook niets buiten ons zelf te veranderen. In onze binnenwereld ook niet: 
alleen onze houding ten opzichte van ervaringen of gevoelens. Anders houden we het 
gevoel dat we geen invloed hebben en de regie buiten ons zelf te vinden is.  

 

“Pijn is onvermijdelijk, er onder lijden is een optie.” 

Jon Kabat-Zinn 

  



Acceptatie van emoties in je lichaam 

Bij acceptatie en overgave komt oxytocine vrij. Het ontspannings-, rust- en 
verbondenheidshormoon. Er is ruimte voor doorstroming, in plaats van een aanspannen 
en schrap zetten. De ervaring of het gevoel kan daarin direct weer los gelaten worden. Het 
trekt voorbij in plaats van dat het zich vast zet. 

Oxytocine is ook het hormoon wat straks tijdens de bevalling zorgt voor krachtige weeën. 
Dat klinkt misschien onaantrekkelijk; hoe krachtiger de weeën, hoe pijnlijker. Toch zijn 
krachtige weeën datgene wat je nodig hebt voor een vlotte bevalling. 

 

 

  



 
 
 

Emoties accepteren; hoe doe je dat?

Onze emoties zijn een reactie op ons denken. De emotie zelf is echter weer de brandstof 
voor een waterval van nieuwe gedachtes. Die nieuwe gedachtes kunnen de emotie weer 
versterken. Zo ontstaat een cirkel.  

Bijvoorbeeld: 

Als je onrecht wordt aangedaan, wordt je boos. De boosheid triggert meer boze gedachten 
en je wordt steeds kwader.  

Je kunt deze cirkel doorbreken door de aandacht op één onderdeel ervan te vestigen.  

 

 

Optie 1: benoem de emotie 

Ofwel we merken de emotie op, blijven 
erbij en zien en laten deze voor wat het 
is. Benoemen kan hierbij helpen, om 
duidelijk zicht te krijgen op wat er speelt 
en om er afstand van te nemen.  

 

Optie 2: neem het denken waar 

 
Ofwel we nemen het denken waar als 
denken. Je observeert het denkproces 
(zoals je dat oefent in de zitmeditatie) en 
voegt daardoor geen nieuwe gedachten 
meer toe aan de gedachten die er zijn. Zo 
voed je de emotie niet extra.  
 

Optie 3: merk de lichamelijke 

sensaties op 

Ook kan het helpen om de aandacht te 
vestigen op de lichamelijke sensaties die 
er zijn. Bij boosheid is dit bijvoorbeeld 
spanning of gebalde vuisten.  

 

Optie 4: humor! 

In een verder stadium van oefenen is een 
mogelijke volgende stap de humor van 
het geheel in te zien. Zo kun je 
makkelijker relativeren. Dit doe je met 
begrip voor je eigen mens-zijn. Hierbij 
zullen zo nu en frustratie of irritatie e kop 
op steken en je meesleuren.  

 

Het opmerken van de cirkel tussen emoties, gedachten en een lichamelijke reactie  zal 
langzaam steeds makkelijker worden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om anders te 
reageren dan vanuit aangeleerde patronen. 

   



    

  

Onverwerkte emoties en mediteren 

Soms komen zo in het begin van een meditatieproces onverwerkte emoties en ervaringen 
naar boven.  

Ze krijgen nu de kans en ruimte om gezien te worden en daarmee alsnog te helen.   

Op lichamelijk niveau is dit volledig te verklaren aan de hand van biochemische processen. 
Bij de vecht- of vluchtreactie komt adrenaline vrij, welke een hele cascade van reacties in 
gang zet om schrap te zetten, wat in de oertijd bij werkelijk gevaar erg nuttig was.   

Er ontstaat onder andere spierspanning. In deze spanning wordt de ervaring vast gezet. 
Bij verzet tegen emoties geldt dat dezen niet worden verwerkt maar opgeslagen in het 
lichaam. Waar een residu van het gevoel of de emotionele pijn achter blijft. 

Tijdens bijvoorbeeld bodyscan kan het zijn dat er gevoelens of diepere emoties voorbij 
komen, doordat er nu aandacht voor is. Het beste werkt het om hier dan met je aandacht 
bij te blijven en het nu te laten voor wat het is. Als er weerstand op volgt, is dat het. Dan 
kan het verzet of de spanning worden opgemerkt. Er ontstaat alsnog ruimte. 
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