
                                                                                             leven met veerkracht en eigenwijsheid

De zelf-compassiepauze 

Een manier om zelf-compassie een gewoonte te laten worden is om dit door de dag heen te oefenen. De 
beste momenten zijn de momenten dat je je gespannen of  verdrietig of  reactief  voelt, misschien omdat je 
vaststaat in het verkeer en bezig bent te laat te komen, of  wanneer je ruzie hebt met een geliefd iemand, 
wanneer je je zorgen maakt over je gezondheid, of  wanneer je lichamelijke pijn hebt. Het helpt ook om bij 
het wakker worden de intentie te maken om bewust te zijn van stressvolle momenten gedurende de dag en 
deze oefening toe te passen. 

Als je merkt dat je gespannen bent of  het moeilijk hebt, dan kun je het volgende doen: 

1. Leg je hand of  handen op je hart of  omarm jezelf.  
2.      Adem diep in en uit. 
3. Zeg vriendelijk tegen jezelf: 
o  “Dit is een moeilijk of  pijnlijk moment.”, of  “Dit is een moment van lijden.”  
o  “Moeilijke momenten horen bij het leven.”( als algemeen menselijke ervaring.) 
o  “Moge ik mezelf  accepteren zoals ik ben.” of  “Moge ik liefdevol met mezelf  omgaan in het ervaren 
van deze pijn.” 
 
Voor de derde zin kun je woorden kiezen die voor jou passen in die specifieke situatie: 
• Moge ik veilig zijn  
 • Moge ik mezelf  vergeven   
• Moge ik gelukkig zijn en vrij zijn van lijden  
 • Moge ik mild zijn in het omgaan met deze pijn  
• Moge ik vrede in mijn hart voelen  
• Moge ik sterk zijn  
• Moge ik vriendelijk voor mezelf  zijn  
 • Moge ik mezelf  beschermen  
• Moge ik leren met gemak en in welbevinden te  
• Moge ik de omstandigheden van mijnleven accepteren 
• Moge ik wijs zijn en veranderen wat ik kan veranderen  
• Mogen we leren om in vrede samen te leven  
• Mogen we groeien in wederzijds respect en begrip  

Met toestemming overgenomen van Christopher Germer. 
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