
Feeling at the bright side of life 

Hoe positieve cognities ook voelbaar 
te kunnen geloven 



Oef. Versterken pos. Geheugen 
netwerk 

• Sluit je ogen 

• Maak een beeld van een recente positieve ervaring 

• Richt je aandacht op deze ervaring; kleuren, vormen, 
geluiden, geur, lichamelijke sensaties. 

• Let op de positieve gevoelens die je hierbij ervaart 

• Bedenk één woord, open je ogen. 

• Herhaal dit tot vijf keer toe; beeld, woord, positieve 
gevoelens, lichaam.  

• Eventueel kan dit bekrachtigd worden met 
vlinderomhelzing.  



In neurale netwerken: 

• Opslag van ‘oude’ negatieve en positieve 
ervaringen, gekoppeld aan gevoelens, 
lichamelijke sensaties, en betekenissen over 
jezelf, ontstaan in belangrijke interacties. 

• zijn vaak onbewust, worden geactiveerd door 
triggers, situaties in het hier en nu, via 
associaties.  



Emdr, Pesso, en Schematherapie 

• Ervaringsgericht: gevoelens en 
lichaamssensaties spelen een grote rol in de 
therapie. Belang van beelden, uitbeelding, 
imaginatie. 

• Naast negatieve kennisbestanden worden 
positieve kennisbestanden ontwikkeld. 

• Old map versus new map, gezond schema 
versus ongezond schema, positieve cognitie 
versus negatieve cognitie 

 



pessotherapie 
 

Richt zich op het bieden van “tegengif” bij 

. Tekorten in basisbehoeften (too less coming in) 

. Trauma (too much coming in) 

. Transgeneratie problematiek, “holes in roles” 

. (too early going    out) 

Het tegengif krijgt vorm in een lichamelijke 
ervaring, in woorden en beelden, en wordt zo 
een symbolische tegenherinnering.   

 



pessotherapie 

• Ensceneren van innerlijke beleving 
• Van actual scene, dat wat hier en nu wordt ervaren,  
• Naar true scene; gevoelens en innerlijke “stemmen”, belevingen. 

Hierin wordt de mind’s eye actief. Dit activeert the mind’s body; 
oude impulsen, lichaamssensaties worden voelbaar. 

• Naar historical scene; herinneringen, gebeurtenissen in de 
levensgeschiedenis komen in het bewustzijn. Ouderfiguren en 
andere  belangrijke mensen uit het verleden worden neergezet (of 
aspecten daarvan). Gevoelens worden ervaren en geuit. 

• Naar the antidote,. Wat was er nodig geweest. “Als wij er daar en 
toen geweest waren, zouden we…….” 

• Dit levert weer zicht op een nieuw perspectief.  
 



Nieuwe ‘ virtuele ervaring’. 

Ideale figuren: “als wij er toen waren geweest….” 

Nieuwe gevoelens, aanraking, nieuwe woorden. 

Client kan effect lichamelijk ervaren; dit geeft 
nieuwe betekenis.  

Naar nieuw perspectief: erbij stilstaan, nieuw 
gevoel met je meenemen, plaatje van maken 

“felt sense” 

Wat zal dit gevoel betekenen voor het hier en nu. 

 



Schematherapie 

 

• Ontwikkelen van gezond schema (versus oude 
schema’s) 

• Gezonde volwassene en blije kind sterker 
maken (andere modi ontkrachten/ombuigen 
zoals punitive parent, coping modi, 
razende/impulsieve kind) 

•  Zorg leren dragen voor kwetsbare kind  

 



Re-scripting schematherapie 

• In imaginatie terug naar het kind in jou 

• Vaak via affectbridge negatief gevoel in het 
heden. 

• Ook dan: wat was er nodig geweest. 
Therapeut stapt zelf in het plaatje, met 
volwassen deel van de cliënt. Ook een andere 
persoon kan ingrijpen/helpen. 



Exposure to “old” feelings 

• Naast rescripting, 

    Zit er ook een corrigerende ervaring in het 

• Toelaten, uiten en daarmee transformeren van 
oude emoties, gekoppeld aan negatieve 
ervaringen. 

• Emoties zijn van nature geneigd ervaren en geuit 
te worden, en kunnen daardoor transformeren. 
Emoties toelaten corrigeert, omdat spanning en 
vermijding daarmee losgelaten kan worden. 



oef 

• Oef: denk aan iets dat problematisch is, moeilijk 
en pijnlijk. Wat zie je voor je. Concentreer je 
daarop. Wat voel je in je stemming? Wat voel je 
in je lichaam? Wat denk je? Wat wil je doen? 

• Idem met iets wat de afgelopen periode heel fijn 
was om mee te maken of te doen, waar je 
tevreden was over jezelf. Wat voel je in je 
lichaam? Welke emoties ervaar je? Welke 
gedachten?  



emdr 

• Op basis van nauwgezet plan/protocol. 

• Werken met traumatisch materiaal of 
negatieve kernopvattingen 

• Verwerken;  reprocessing  van oude informatie 
via duale aandacht, één been in vroeger, één 
in het nu . Nieuwe , meer adaptieve 
informatie kan doordringen: ‘ het is nu veilig’  

• Lading van oude herinneringen verdwijnt 

 

 



Vroege trauma’s, complex trauma 

• Belang van positieve hechtingsfiguren in kaart 
brengen. Anders is erte weinig basis voor 
verwerking. Client raakt overspoeld. 
Containment belangrijk 

 

• Joany spiering, jim knipe, deborah wesselman, 
katy o sheah, philip manfield. 



wesselman 

• Eerst veilige plek voor het kind in jou: via 
imaginatie, veilige plek voor kind in jou, wie 
kan over hem/haar waken?  

• Gebruik iemand van vroeger of nu.  

• Dan het volwassen deel van de client, laten 
praten tegen het kind. Die neemt lastige zaken 
in het leven over.  

• Dan: nieuwe leefregels ipv de oude 



Jim knipe 

• Oefening met loving eyes. 

• Twee brillen: kille bril en warme bril 

• Oef: lastige eigenschap van jezelf, beschrijven 
eerst met de ene bril op, dan met de andere 
bril.  

 



manfield 

• Introduceert filmfiguren voor mensen die 
geen pos. hechtingsfiguren hebben gekend. 
Interne kind voelt als slecht. Geen innerlijke 
liefdevolle ouder.  

• Via kleine stapjes opbouwen van beeld van 
liefdevolle ouder-kind interactie. Eerst ander 
kind, dan cliënt zelf als kind. Dan cliënt zelf als 
ouder.  



oef 

• Denk aan iemand (uit verleden of toekomst 
die er echt voor je was) een concrete 
herinnering. 

• Vertel aan je buur deze herinnering, zo 
concreet mogelijk. kijk wat er gebeurt in je lijf.  

• De ander leeft mee, spiegelt.  

• Wat neem je waar bij de ander, blik, stem, 
houding. 

• Praat even na . Werd het ook voelbaar en hoe. 



Hoe zie je dat het werkt 

• Glow: pos gevoel dat ‘uitstraalt’ naar buiten. 
Glimlach, ontspanning, rust. Aandacht naar 
binnen.  

• In pesso :stapsgewijze opbouw van antidote, 
aanpassen aan waar de cliënt aan toe is, wat hij 
binnen kan laten. 

• Als het geheugennetwerk met negatieve lading 
open is, kan de cliënt de kinderlijke behoeftes 
gaan voelen. Pesso benadrukt het belang van 
beelden, woorden en ook context. 



Hoe komt het binnen 

• Click of closure 

• Het ‘ komt aan’ 

• Ik kan het nu echt voelen, echt geloven 

• Soms veel emoties, uitreiken, vastpakken 

• Soms verstilling. Glow. Aandacht naar binnen.  



Hoe neemt de client het mee 

• Je kunt cliënten opdracht geven om het 
positieve beeld op te roepen. (zie de 1e oef.) 

• Houding aannemen van the antidote, beeld 
oproepen, voelen wat dit doet in je lichaam, 
het een sleutelwoord geven.  

• Tekening laten maken 

• Betekenis opschrijven: slogan over jezelf. Korte 
tekst. Deze vaak teruglezen, bv. op een post it 

 



Oef. 

• Ideale ouder oefening 

• Stel je voor dat je opnieuw geboren zou worden 

• Ouders die gelijkwaardig zijn aan elkaar, bij wie jij 
uit liefde geboren bent,  

• Focus op basisbehoefte als plek, steun, 
begrenzing, bescherming, voeding 

• Hoe zouden deze ouders contact met je maken? 
Hoe zou je ze willen voelen/zien/horen? Wat van 
jou kan er bij deze ouders zijn? 



oef 
• A la downing: 
• Neem negatieve herinnering, zoek houding die het gevoel uitdrukt dat je erbij had. 

Uitspraak over jezelf. 
 

• Bedenk dat er iemand bij je is, die jou waardeert en kan helpen. Zoek naar een 
houding die daar uitdrukking aan geeft. Neem die houding aan. 
 

• Hoe voelt dit? Wat ervaar je daar bij? Wat van jou kan/mag er dan zijn? Welke 
positieve cognitie komt er dan in je op?  
 

• Ga met je lijf, als een vertraagde video heel langzaam weer terug naar de eerdere 
houding, dan weer naar de nieuwe houding. Met aandacht. Voel wat er verandert 
in je lijf. Eindig met de nieuwe houding.  
 

• Met client bouw je dit langzaam op. Geeft cues. Via vragen.  
  



 



Combinatie? 
 Client: als je huis in brand staat.  

• Schema: mooi cognitief kader: bouwplan van 
het huis. Werktekening.  

• Emdr: blussen van brand 

• Pesso: Lange termijn opbouw van het nieuwe 
huis, inrichting. 


