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Waarneming 
 

Is het mogelijk de waarneming voor zich te laten spreken of kleuren we die in met onze 

gedachten? 
Ontdek het voor jezelf. Wat daarbij kan helpen is het benoemen van hetgeen je gewaar bent. 
En mocht je het antwoord al denken te weten, gun jezelf de ervaring van hoe jouw geest 
werkt. 
 
Oefen een tijdje een half uur per dag, bijv. tijdens een wandeling, een huishoudelijke 
bezigheid of de maaltijd. 
 
Besef dat iedere naam voor iets een afspraak, een interpretatie is. Het is het afgeleide van of 
verwijzing naar iets. Om onderscheid te maken tussen rechtstreekse waarneming en 
oordelen (gedachten over) kun je gradaties aanbrengen in de wijze van benoemen. 
De zintuiglijke ervaring op zich is de eerste graad. Voor het duiden van de tweede graad van 
benoemen, is bepalend wat zich direct zintuiglijk aan ons voordoet. 
 
 
Eerste graad: 
- namen van de zintuiglijke ervaring op zich: zien, horen, voelen, smaken, ruiken; 
Tweede graad: 
- wat wordt waargenomen: gestalte van iets of iemand (stoel, berg, mens/man/vrouw), 

materiaal (steen, stof/wol, aluminium), textuur (zacht, ruw), toon (brommend, fluitend), 
smaak (bitter, zoet), kleur (rood, blauw, paars), vorm (rond, recht), geur (zuur, weeïg, 
muf). 

 
 
Zintuig Tweede graad Meerdere graden Interpreteren/Oordelen 

zien/vorm stoel houten stoel gammele stoel 

zien/materie hout bruin hout mooi bruin 

zien/kleur bruin bruine stoel mooi bruine stoel 

zien/vorm citroen gele citroen zure citroen 

smaak zuur zure smaak vies zuur / vies zure citroen 

horen geluid bromtoon akelige bromtoon 

voelen glad glad en stevig eng gevoel 
 
 
 
Door het duiden met een naam, stel je iets bewust present. Voor deze oefening is het niet 
relevant of je de ‘juiste’ naam noemt, enkel dat je je ervan bewust bent of je er oordelen bij 
betrekt. 
Je kunt op verschillende manieren oefenen: 

 noemen van handelingen: tillen, draaien, stappen, … 

 noemen van vormen: rond, hoekig, schuin, … 
of enkel spotten van een bepaalde vorm.  

 noemen van kleuren of enkel spotten van een bepaalde kleur.  

 beschrijven van een voorwerp in al zijn aspecten: rond, zacht, geel, zo groot als 
mijn hand, … 
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