
NLP Emoties - Doen! 

  



Oefening – goede en slechte emoties ervaren 

¤  Ga rustig zitten, denk terug aan hoe je je in het verleden voelde, 
met het doel effectief te beschrijven en erachter te komen hoe je 
je voelde.  

¤  Neem even de tijd om over de afgelopen paar weken op je 
werk na te denken. Denk terug aan de gevoelens die je hebt 
ervaren. 

¤  Noteer alle emoties die je kunt herinneren 

¤  Deel deze emoties in ‘goede’ en ‘slechte’ gevoelens. Dit is 
gewoon jouw oordeel, niet van iemand anders. Als je denkt 
dat je een emotie goed op je werk kunt gebruiken, rangschik 
je deze onder goede gevoelens. Als een emotie je 
verhindert om je werk effectief te doen, rangschik je haar 
dan onder de slechte gevoelens. 

¤  Als er emoties zijn die je in geen van beide categorieën kunt 
plaatsen, maak dan een derde categorie die je neutraal 
noemt. 

¤  Welk percentage van je tijd ervaar je volgens jou goede 
gevoelens? 

¤  En welk percentage van je tijd ervaar je volgens jou slechte 
gevoelens? 

¤  Welk gevoel krijg je bij de percentages? 

¤  Beslis welke percentages goede en slechte gevoelens je in 
de toekomst wilt ervaren. 

¤  Stel jezelf een doel voor de volgende maanden om naar dat 
doel te kunnen toewerken.  
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Oefening – Elementen van de emotie veranderen 

¤  Kies een van de emoties uit de lijst (voorbeeld ontevredenheid) 

¤  Herinner je een situatie waarin je duidelijk 
<ontevredenheid> was en beleef de situatie opnieuw 

¤  Let nu op of jij inderdaad in deze situatie je aandacht 
overwegend richt op wat er niet en/of te weinig is. 

¤  Als dat het geval is, richt je aandacht dan voornamelijk op 
wat er wel positief aanwezig is in die situatie en kijk of je 
emotie verandert. 
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Schijf je ervaringen op: Wat valt je op?  
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Oefening Thuis – op positieve dingen letten 

¤  Als je niet in een beste toestand verkeert, ben je snel geneigd 
om aandacht te schenken aan dingen die fout gaan en weinig 
waarde hechten aan wat er goed gaat. Maak de volgende keer 
als je je down voelt, een lijstje van alle goede dingen die zich 
afspelen 

¤  Je kunt op elk moment van de dag naar positievere ervaringen 
terugkeren, totdat dit wat meer vanzelfsprekend wordt. 
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