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Gevoel omdraai techniek 

Wanneer je een acuut vervelend gevoel hebt, kun je dat onmiddellijk stoppen en vervangen door een 

goed gevoel. Ook een vervelend gevoel is tenslotte een gevoel dat door jouw eigen onbewuste in 

jouw lijf wordt geprojecteerd en jij bent uiteindelijk baas in eigen brein. Terwijl je dit leest en de 

oefening uitvoert, begin je je te realiseren dat je dus toch controle hebt over jouw eigen gevoelens 

en dat dat eigenlijk heel makkelijk gaat. Bedenk dat het steeds makkelijker gaat en steeds sneller 

naarmate je het vaker oefent en dat zelfs wanneer je de eerste keer maar een klein beetje effect 

hebt, je de oefening meerder keren kunt doen en dat het effect steeds groter wordt. 

Stap 1: 

Voel waar in jouw lijf het vervelende gevoel ronddraait. Het kan in alle richtingen draaien en het kan 

hele kleine bewegingen maken of zelfs hele grote bewegingen die gedeeltelijk buiten jouw lichaam 

draaien. Gevonden? 

Stap 2: 

Bedenk een kleur voor dit vervelende gevoel. Er is geen goed of fout, neem het eerste dat in je 

opkomt en als er niet opkomt, gewoon gokken. Stel je nu voor dat er een groot vel papier voor je 

hangt waar je met vingerverf met de kleur die je net gekozen hebt het gevoel op gaat tekenen.  

Stel je het gevoel voor op het papier; zie het draaien zoals jij het voelt. 

Stap 3: 

Welke kleur zou het omgekeerde gevoel voor jou hebben? Er is geen goed of fout, neem het eerste 

dat in je opkomt en als er niet opkomt, gewoon gokken. Teken nu met vingerverf met de kleur die je 

net gekozen hebt het omgekeerde gevoel over het oude gevoel heen op het vel papier dat nog voor 

je hangt. Draaide jouw vervelende gevoel linksom, draai dan nu rechtsom; draaide het van voor naar 

achter, draai dan nu van achter naar voor. Zie je het voor je? 

Stap 4: 

Pak het vel papier met beide handen vast en trek het met een snelle beweging in jouw eigen lijf op 

de plaats waar het oude gevoel zat. Hoe sneller en krachtiger je het nieuwe gevoel in je plaatst hoe 

beter het is. 

Voel nu hoe het nieuwe gevoel in jouw lijf draait. Je zult merken dat jouw onbewust in de war 

geraakt is omdat het nieuwe gevoel het omgekeerde is  van het oude gevoel en een andere kleur 

heeft. Daardoor raakt jouw onbewuste het oude gevoel kwijt.  

Stap 5: 

De leegte die ontstaan is, mag je nu vullen met een goed gevoel. Ga terug in je geheugen naar een 

herinnering waarbij je hebt gelachen of heel ontspannen was of heel zelfverzekerd. Zie je weer wat je 

toen zag; hoorde je weer wat je toen hoorde; voel je weer wat je toen voelde? Wat gebeurt er als je 

het gevoel sneller laat bewegen of juist langzamer...? 
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