
Compassie oefeningen 

 

Oefening 1: Een plezierommetje maken:  

Maak regelmatig contact met iets prettigs in je herinnering of maak een plezierommetje. 

Trakteer jezelf regelmatig op een wandeling, bij voorkeur in de vrije natuur, maar het kan 

ook ergens anders. 

Sta tijdens de wandeling innerlijk stil bij alles wat je als prettig ervaart: het zien van een 

mooie bloem, het horen van een zingende vogel, het voelen van de zon en de wind op je 

huid, de aarde die je draagt. Erken en benoem je gewaarwordingen, voel je lichaam 

bewegen, de spanning en ontspanning van je spieren die het wandelen mogelijk maken, een 

glimlach rond je mond, de ruimte in je hartstreek. Als het regent kun je misschien 

medevreugde voelen  voor alle levende wezens die van de regen profiteren. 

 

Oefening 2: Contact maken met iets prettigs:  

 

Ga op je gemak zitten,  gun jezelf de tijd om aan te komen in dit moment …alles hier is 

welkom: het aangename en het onaangename zoals het zich aandient, dat is al een stap in 

mildheid. 

Als je het prettig vindt kun je de adem wat vertragen en verdiepen, een kalmerend 

ademritme aannemen door langer uit te ademen dan je inademt …en laat dat ook weer los 

Ga dan in gedachten naar een moment of situatie die je als aangenaam hebt ervaren, een 

mooi moment, korter of langer geleden, waar je je vredig, gelukkig, onbekommerd of 

geborgen hebt gevoeld. Het hoeft niet je hoogste piek moment te zijn , een 7 of 8 is goed 

genoeg,…… en mocht je dat niet kunnen vinden dan kun je ook evt denken aan iets dat je 

van waarde vindt, dat je voldoening geeft, een hobby, een vriendschap, iets waar je 

dankbaar voor bent. Kijk maar of je zoiets kunt vinden, als je niets kunt vinden dan is dat ook 

ok en kun je eenvoudig opmerkzaam zijn wat er wel is. 

En mocht er wel iets opkomen, let dan is op het gevoel bij die prettige herinnering of bij 

datgene dat wat van waarde voor jou is: die vrede, blijdschap, vriendschap, geborgenheid, of 

ontroering, alsof je het weer opnieuw beleeft. Wat doet dit nu met je? Welke fysieke 

gewaarwordingen doen zich voor? Wat merk je aan je manier van ademen, je spieren, je 

gezicht, je borst , je buik? Wat merk je op in je gemoedstoestand/je kunt zo nog even blijven 

zitten zolang je prettig vindt, met aandacht voor wat je ervaart. 

 


