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NLP Emoties 
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“Om effectief te communiceren, moeten we ons realiseren 
dat we allemaal verschillen in de manier waarop we de 
wereld waarnemen en dit begrip gebruiken als gids voor 

onze communicatie met anderen. “ 
~ Tony Robbins ~ 



¤  We nemen de buitenwereld met onze zintuigen waar. Via een 
proces in onze hersenen worden deze zintuiglijke waarnemingen 
weer omgezet in externe gedragingen.  

¤  Dit proces van waarneming t/m gedrag wordt weergegeven in 
het NLP communicatiemodel. 

¤  Het communicatiemodel geeft inzicht in hoe wij met elkaar en 
anderen communiceren. 
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Inleiding 



¤  We groeien en transformeren niet zozeer dankzij kennis, maar 
dankzij ervaringen.  

¤  Een ervaring bestaat uit wat we zien, horen en voelen, en 
eventueel ruiken en proeven. Een ervaring hoeft niet 
noodzakelijk echt gebeurd te zijn om een emotie op te wekken. 
Zo krijg ik nog altijd een blijde glimlach op mijn gezicht als ik aan 
een ervaring denk die ik eerder had ….   

¤  Emotie is de belangrijkste motor van groei. 
Een beperkende emotie zoals verdriet of angst is een soort 
bondgenoot die feedback geeft aan de hand waarvan jij jouw 
ontwikkeling kunt bijsturen. 

¤  Voelen kan op twee niveaus: 
¤  Tactiel (voorbeeld blokje ijs op je arm, is de kou een tactiel 

gevoel) 
¤  Emotioneel: (blokje ijs: jouw reactie is een emotioneel 

gevoel en kan van persoon tot persoon verschillen. Het 
hangt er van af wie het ijs op jouw huid legt en wanneer dit 
gebeurt (zomer of kille winterdag). De een zal het waarderen 
de ander niet). De dingen die gebeurt zijn niet (helemaal) 
verantwoordelijk voor onze gevoelens van nu, maar onze 
reactie op die feiten. Door de ontstane situatie kan je een 
ervaring op doen. Het is de ervaring die de emotie naar 
boven brengt.  
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Emoties – gevoelens - stemming 



Staat / stemming:
¤  verwijst naar de interne emotionele gemoedtoestand van een 

persoon: zoals bijvoorbeeld een blije staat, een verdrietige staat, 
een gemotiveerde staat 

¤  geeft de stemming aan waarin je bent, je gemoedtoestand, dus 
hoe je je op een bepaald moment voelt 

¤  is opgebouwd uit een interne representatie en fysiologie 
¤  houdt verband met het gedrag dat wij vertonen 

Emoties:
¤  Bepalen onze gemoedtoestand 
¤  Drijven ons in ons leven, het is de drijfveer van alles wat mensen 

doen 
¤  Een emotie wordt getriggerd door een externe prikkel. Je wordt 

geraakt door iets, de emotionele uiting die hierop volgt is vaak 
intens en impulsief.  

Gevoelens:
¤  Bron van onze emoties, is de persoonlijke ervaring van een 

emotie. 
¤  Ontstaan vanuit de betekenis die wij aan onze waarneming 

geven: ik voel me blij, ik voel me moe, ik voel me nerveus, ik voel 
me gespannen, ik voel me afgewezen 

¤  Gevoelens gaan dieper en zijn subtieler dan emoties.  
¤  Gevoelens hebben met je dieper weten, intuïtie en je 

persoonlijkheid te maken. 

Voorbeeld:  
¤  Je kunt heel erg veel van iemand houden (gevoel) en toch soms 

boos of teleurgesteld (emotie) zijn in deze persoon 
¤  Je voelt je verdrietig; de emotie (de zichtbare uitingsvorm) 

daarvan is dat je huilt.  
¤  Je voelt je verlegen; de emotie daarvan is dat je bloost.  
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Definities: Emoties – gevoelens - stemming 



¤  Basis emoties: 
¤  Boosheid  
¤  Blijheid  
¤  Verdriet  
¤  Angst  
¤  Afschuw  
¤  Verbazing  
¤  Basis emoties zijn goed te herkennen aan de mimiek van 

iemand anders. 

¤  Over het algemeen zijn er 4 manieren waarop we met emoties 
omgaan: 
1. vermijden 
2. ontkennen 
3. versterken 
4. leren en benutten 

¤  De emoties die je op dit moment ervaart zijn een richtlijn, een 
ondersteuning en een roep om tot actie over te gaan. Wat zal er 
gebeuren als je ze onderdrukt of wanneer ze je vergroot en 
daardoor jou kunnen gaan beheersen? 
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Emoties – gevoelens - stemming 



¤  Alle woorden die we kennen zijn verbonden met een emotie. 
Om dit goed te ervaren richten we de aandacht naar binnen om 
in een neutrale staat te komen. 

¤  Denk dan eens aan het woord of zin: 
¤  Belangrijk 
¤  Het is heel triest 
¤  Het is heel bijzonder 
¤  Wat nu gebeurt is een verschrikkelijk drama 
¤  Wat een prachtig boeket 

¤  En wat gebeurt er met je alertheid en je gemoedtoestand? 
Waarschijnlijk ben je door allerlei emoties gegaan. En je zit nog 
steeds op je stoel, in dezelfde omgeving. En toch heeft er een 
stemmingswisseling plaatsgevonden. En de emotie is echt. We 
creëren vaak onbewust stemmingen en emoties met behulp van 
onze interne dialoog.  

¤  Wat gebeurt er als je tegen jezelf zegt: 
¤  Ik zal proberen mijn best te doen. 
¤  Ik ga dit gewoon doen 

¤  De dingen die gebeurt zijn niet (helemaal) verantwoordelijk voor 
onze gevoelens van nu, maar onze reactie op die feiten. Door de 
ontstane situatie kan je een ervaring op doen. Het is de ervaring 
die de emotie naar boven brengt.  

¤  Je kunt de reactie veranderen door dingen opnieuw te beleven, 
maar dan vanuit een andere emotie, dan krijg je een andere 
ervaring en dus een ander stukje verleden. 
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Emoties – het gebruik van woorden 
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Joe Dispenza – placebo en nocebo effect 

Het placebo-effect is een merkwaardig medisch verschijnsel waarbij 
iemand een suikerpil krijgt in plaats van het echte medicijn, en 
geheel geneest als had hij het echte geneesmiddel gekregen. 
Onbewust schakelt de persoon vanaf het moment van inname de 
eigen natuurlijke geneeskracht in. Vraag is wel: hoe komt het dat ene 
persoon geneest en bij een ander die suikerpil niet werkt? 

Plato zei ooit: “Mens ken jezelf, en als je jezelf ent, ken je het geheim 
van de goden en het universum”. 

Placebo komt van het Latijnse woord placere, wat behagen of 
overeenstemmen betekent. Het effect van dat overeenstemmen leidt 
tot genezing of verbetering, zonder dat er echte materiele medicatie 
aan te pas komt. Men gelooft dat hij/zij een efficiënt geneesmiddel 
gekregen heeft en het lichaam zet het te verwachten 
genezingsproces op gang. 

Nocebo komt van nocere en betekent schade toebrengen. In deze 
context betekent het dat je gezond bent en dat je door een 
gebeurtenis of idee ziek wordt, niet door bepaalde reële 
ziekmakende stoffen. Men gelooft dat hij/zij een een ziekmakende 
stof heeft binnengekregen. 

Nocebo/placebo hebben eenzelfde aspect gemeen: in beide 
gevallen zit het gelukkig tussen de oren. Ga je voor positieve of 
schadelijke ideeën? 


