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De drie lagen van emoties
Primaire emotie 
Bang, boos, blij, bedroefd. 
Je voelt als begeleider ‘het klopt’. Deze emotie is congruent met wat deelnemer zegt. Zij maakt
daarmee een uitreikende beweging naar ander / begeleider. Je kunt dus haar hand pakken en
op deze emotie / gevoel begeleiden. 

Secundaire emotie 
Je herkent secundaire emoties, omdat ze juist niet passen bij de situatie.  Als begeleider
denk/voel je ‘Huh?’ Deze emoties zijn overlevingsstrategieën die dienen ter bescherming,
begrenzing en spanningsreductie. Ze dekken de pijn af van het echte voelen, de primaire
emotie. 

De deelnemer maakt hiermee een terugtrekkende beweging en haar (on)bewust verzwakt. Zij
verspilt haar energie en tijd met symptomen die haar niet verder brengen op haar levensweg.
Meestal voelt ze dit haarscherp aan en is er zelfs boos of verdrietig over zonder het verband
precies te kunnen leggen. (Kan dit ook op de begeleider projecteren, want dan hoeft ze niet
zichzelf de schuld te geven).

Omdat secundaire emoties uit vroeger komen, kan de deelnemer niet helemaal aanwezig zijn;
kijk weg, sluit ogen etc. In beide tijden, verleden en heden, tegelijk te zijn is niet mogelijk voor
haar. Secundaire gevoelens kunnen daarom makkelijk onderbroken worden als de begeleider
de cliënt naar het heden terughaalt, terwijl zij haar uitnodigt haar in de ogen te kijken. 

Secundaire gevoelens zijn chronisch, hebben geen concreet begin of einde. Het huilen lucht
bijvoorbeeld niet op en stopt niet. Er is geen spanningsboog zoals bij primaire gevoelens. Ze
duren voort en treden steeds weer op. Als reactie, dus ook in de therapeutische situatie,
reageren we (als begeleider) zelf ook met secundaire patronen en grenzen ons af als dit te
vaak voorkomt zonder dat er iets aan gedaan wordt. We ervaren de gevoelsuitdrukking van de
deelnemer als onecht en merken ongeduld, agressie, verveling bij onszelf op. Ongeloof of zelf
verontwaardiging, maar geen meegevoel. 

Werken hiermee gaat niet. Je kan als begeleider wel je deelnemer terug brengen bij
oorspronkelijke, primaire emotie, waar je wel mee kan werken: Wat had je vroeger eigenlijk
echt willen voelen, doen, zeggen?

Tertiaire emotie
Dit is een overgeleverde emotie uit het systeem. Ooit deed iemand dit en jij doet dat nog
steeds. Ze geven een oneigen gevoel, maar ook een vorm van trots omdat je het doet zoals
opa/ mama/ vijf generaties terug. Pas met systemische blik kan je (deelnemer of begeleider)
herkennen waar ze vandaan komen.  

Je kan ermee werken door de ervaring thuis te brengen bij waar die hoort: op wie was deze
situatie ook van toepassing? Wie deed dit ook? Wie kijkt er nu over je schouder mee? Waar is
dit herkenbaar in je geschiedenis? Aan wie doet dit gedrag je denken?


