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(H)Erkennen van gevoelens 
 
Oefen in het gewaar zijn van gevoelens. Sta regelmatig stil bij de vraag ‘wat voel ik nu?’. 
Een hulpmiddel kan zijn om te benoemen uitgaande van vier basisgevoelens: blij, bang, boos, 
bedroefd. Van daaruit kun je verfijnen. Je kunt ook verschillende terreinen aftasten zoals je fysieke 
gevoelens, je emoties en de staat van je geest. 
In onderstaande lijsten zijn gevoelens thematisch ingedeeld. 
 
What’s in a name? 
Het benoemen is enkel een hulpmiddel om gevoelens bewust te maken en de ervaring ervan toe te 
laten. Het kan helpen ook de ander te erkennen zoals hij/zij is. Iedere naam of indeling is een 
interpretatie en heeft iets onwerkelijks. Door eigen bevindingen te schuren aan de naam of gegeven 
indeling, tast je ze af. Daardoor word je bewust van hoe het voor jou is, niet als vaststaand begrip of 
feit, maar als ervaring in het moment. 
 
 
Lijst met gevoelens: ik voel (me) … / het voelt … 

 

Fysiek 
- spanning, hard, verstijfd, kramp, opgeblazen, benauwd,  
- moe, slaperig, futloos, uitgeblust, uitgeput, leeg,  
- koud, koel, rillerig, trillen,  
- tintelen, jeuk, kriebel, 
- wankel, wiebelig, instabiel, misselijk,  
- pijn, schrijnen, steken, zoemen, zeuren, branderig, kloppen, bonzen 
- honger, trek, flauw, dorst, droog,  
- energiek, stromend, opgewonden, seksueel geladen,  
- warm, verhit, klam, zweterig, blozen, 
- ontspannen, zacht, soepel, flexibel, in balans. 
 
Emoties 
- bang, kwetsbaar, onzeker, ongerust, gealarmeerd, verschrikt, angst, ontsteld, ontdaan, onthutst, 

perplex, verbouwereerd, verbijsterd, versteend, achterdochtig, op mijn hoede, wantrouwend, 
- boos, ontevreden, geërgerd, geïrriteerd/geprikkeld, geagiteerd, verontwaardigd, woedend, razend, 

furieus, opstandig, agressief, 
- onverschillig, verveeld, vervreemd, chagrijnig,  
- minachting, afkeer, afschuw, walging, vijandig, haat, wraakzuchtig, nijd, afgunst, jaloers, bitter,  
- bedroefd, verdrietig, triest, gekwetst, pijn, gekweld, miserabel, verscheurd, gebroken,  
- machteloos, wanhopig, ontredderd, hulpeloos, verloren, paniek, moedeloos, apathisch, gelaten, 
- melancholiek, eenzaam, ongelukkig, terneergeslagen, neerslachtig, depressief, lusteloos,  
- onbehaaglijk, ongemakkelijk, opgelaten, gejaagd, nerveus, gefrustreerd, beschaamd, schuldig, 

berouw,  
- verwonderd, verbaasd, verrast, onder de indruk, verbluft, geraakt, ontroerd, vertederd,  
- nieuwsgierig, gefascineerd, geïntrigeerd, verlangend, verwachtingsvol, hoopvol, hunkerend, 

smachtend, lust, hartstochtelijk,  
- optimistisch, gestimuleerd, levendig, opgelucht, verjongd, vernieuwd, gesterkt, zeker, 

vastberaden, 
- geamuseerd/geprikkeld, enthousiast, verrukt, opgetogen, opgewonden, gepassioneerd, 

geestdriftig, gelukzalig, uitbundig, uitgelaten, extatisch, 
- tevreden, voldaan, vervuld, gerust, op mijn gemak, teder, warm,  
- blij, vrolijk, frivool, gelukkig, verliefd. 
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Geest 
- geconcentreerd, gecentreerd, gefocust,  
- alert, waakzaam, star, trots,  
- spanning, drukkend, vol, overladen, weerstand, benauwd,  
- verward, ambivalent, aarzelend, onzeker, onrust, 
- afwezig, teruggetrokken, ijl, duizelig, 
- gesloten, somber, zwaarmoedig, uitgeblust, donker, mistig,  
- aandachtig, helder, zelfbewust, krachtig, fier, 
- geïnteresseerd, bewogen, belangstellend, 
- geïnspireerd, verlicht, stralend, opgewekt, 
- licht, open, wijds, vreugdevol,  
- dankbaar, erkentelijk, vertrouwend, veilig,  
- evenwichtig, kalm, zacht, rust, ontspannen, sereen, senang, stil, vredig,  
- vriendelijk, hartelijk, mededogend, verbonden, 
- gelijkmoedig, zachtmoedig, wakker, ontvankelijk, gelatenheid, liefdevol. 

 

 

Het is een illusie te denken dat je door te benoemen weet wat de ander voelt. Vraag en benoem in 

zoverre het functioneel is voor het bewust worden en erkennen van de eigen ervaring of die van een 

ander in het moment. Dit kun je ook in stilte doen. 

 


