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4.1 Hoe uiten jouw krasjes op je zelfbeeld zich? 
 
Ont-wikkel jezelf. Haal de wikkel eraf!  
 
We duiken hier in verschillende werkende manieren om jezelf vrij te maken van 
zelfbeeld-issues.  
 
Als eerste onderzoeken we het effect van de kwetsuren die we opgelopen hebben. 
We gaan het verband na tussen denken, voelen en doen én tussen zelfbeeld, kern 
en overtuigingen. We duiken in de zelf-beperkende overtuigingen, belemmerende 
denkattitudes en onprettige emoties.  
 
Hierdoor worden we bewust van deze krasjes.  
 
Van zodra dat je er bewust van bent, kan je er verder ook iets mee doen. Ook hier 
merk je het effect van een positieve omkering van een overtuiging. 
 
Ben je er klaar voor? Ga je de uitdaging aan? 
 
Iedereen heeft wel ergens last van wat ‘krasjes op zelfbeeld’. Dat is de regel, niet de 
uitzondering. Het beste is om dat gewoon onder ogen te zien en jezelf niet te 
oordelen. Wees vergevingsgezind en begrijpend voor jezelf en de situaties, 
omstandigheden en personen die je maakten tot wie je bent.  
Dat is nodig voor je ontwikkeling en heling. Heling in de zin van 'heel worden'. Het zijn 
onze beperkende patronen en overtuigingen die ons innerlijk 'licht' versnipperen en 
verdelen. Met ons innerlijk 'licht' zelf is echter niets aan de hand.  
Jezelf helen, betekent dus afkomen van je beperkende patronen en je ware zelf, je 
ware identiteit weer ontwikkelen, de wikkel er vanaf halen, weer blootleggen. Die 
ware identiteit is nooit weggeweest. Ze was alleen begraven onder een massa 
overtuigingen die je niet voor jezelf getoetst had op hun geldigheid. Laten we dus 
eens kijken welke gevolgen van een gekwetst zelfbeeld (soms/vaak/zeer vaak/bijna 
altijd) bij ons voorkomen.  
 
4.1 Hoe uiten jouw krasjes op je zelfbeeld zich? 6:14 
 
In dit filmpje leer je het gevolg herkennen van krasjes op je zelfbeeld. We gaan de 
oorzaak opsporen: de onderliggende overtuiging. Van zodra je je daar bewust van 
bent, kan je er verder iets mee doen. Veranderen kan op 3 niveaus: gedachte, 
gevoel, gedrag. 
We gaan in deze sessie kort in op elk niveau, om dat vervolgens uit te diepen in de 
verdere sessies. 
 

De inhoud van het filmpje nalezen? 
Ons zelfbeeld bepaalt onze golflengte en onze golflengte bepaalt hoe 
anderen op ons reageren. Als we dus willen dat mensen anders op ons 
reageren, dienen we allereerst ons zelfbeeld en op die manier onze golflengte 
te veranderen.  
 
Om het belang van de factor zelfbeeld te begrijpen kunnen we het beste 
omgekeerd redeneren: wat kost het om als mens zelfbeeld problemen te 
hebben.  
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Wij laten je even een (onvolledig!) lijstje zien met dingen die het gevolg zijn 
van zelfbeeld problemen:  
 
1 Een 'nee' ervaren als een persoonlijke afwijzing. 
2 Iets wel willen, maar niet durven te doen.  
3 Te veel praten, bang zijn voor een stilte in een gesprek.  
4 Introverteren, dichtklappen.  
5 Problemen uit de weg gaan; hopen dat ze vanzelf zullen verdwijnen. 
6 Een compliment niet kunnen accepteren zonder het te verzwakken.  
7 Vluchten in drank, dagdromen, illusies, humeurigheid ...  
8 Jezelf vergelijken of laten vergelijken met anderen.  
9 Je emotionele conditie laten afhangen van anderen of de omstandig-

heden.  
10 Geen correctieve feedback kunnen aanvaarden.  
11 Altijd gelijk willen hebben of ongelijk geven.  
12 Aandacht nodig hebben.  
13 Proberen i.p.v. committeren.  
14 Liegen of de feiten verdraaien.  
15 Gebrek aan assertiviteit, gebrek aan slagvaardigheid.  
16 Angst voor wat anderen zullen denken.  
17 Excuses en rechtvaardigingen.  
18 Niet voor jezelf opkomen.  
19 Proberen leuk of aardig gevonden te worden.  
20 Klagen, medelijden trachten te krijgen.  
21 Iets zeggen wat je niet meent om beter over te komen.  
22 Je laten intimideren, over je heen laten walsen.  
23 Opscheppen en overdrijven.  
24 Bewonderd willen worden.  
25 Angst om uitgesloten te worden.  
26 Niet empathisch kunnen luisteren.  
27 Bang zijn voor contact met onbekenden of onbekende situaties.  
28 Bang zijn voor ‘nee’ bij een vraag.  
29 Angst voor tegenwerpingen.  
30 Niet helder kunnen denken onder druk.  
 
Nogmaals: er is niets beschamends aan het feit dat je last hebt van 
bovenstaande fenomenen. Hoe kon je in hemelsnaam jezelf verhinderen om 
verkeerde input te krijgen toen je klein was? Kijk er dus naar met zachtheid, 
vanuit de wetenschap dat bewustzijn ervan de kracht tot verandering met 
zich mee brengt. 

 
Zelfonderzoek  
 
Van de bovenstaande lijst met dertig voorbeelden van gedrag dat uit een gekwetst 
zelfbeeld voortkomt, herken ik vooral:  
 
1  ________________________________________________________________________  
 
2  ________________________________________________________________________  
 
3  ________________________________________________________________________  
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Ik zie dat onder meer in de volgende voorbeelden en situaties (geef van elk van 
bovenstaande één voorbeeldsituatie):  
 
1  ________________________________________________________________________  
 
2  ________________________________________________________________________  
 
3  ________________________________________________________________________  
 
 
Dat gedrag kost me:  
 _____________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 
Welke overtuigingen (=gedachten) maken me vooral kwetsbaar?  
 _____________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 
Wat levert het me op om deze overtuigingen los te laten?  
 _____________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 
Wil ik ze loslaten? Nu? 
 _____________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 
Wat ga ik nu anders doen? 
 _____________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 _____________________________________________________________________________  
 
 
Bron voor het tekstmateriaal: Flow en de kunst van het zakendoen. Jan Bommerez 
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4.2 Draai je overtuiging om 
 
In het vorig stukje haalde je naar boven welke overtuigingen onderliggend zijn aan 
zelfbeeld-issues. Heb je ze kunnen ontdekken? 
 
Welke overtuiging(en) maakt (maken) je het meest kwetsbaar? 
 
Schrijf ze op. 
 
Van zodra je een overtuiging opschrijft, wordt het een zinnetje en kan je er met meer 
afstand naar kijken. 
Bv. Een overtuiging die ik ontdekte was: ‘Ik mag niet moeilijk doen om geliefd te zijn.’ 
 
Draai de overtuiging om.  
Dat doe je simpelweg door er een ‘niet’ in de te zetten of die er juist uit te halen.  
Bv. Ik mag moeilijk doen om geliefd te zijn. 
 
Geef 3 voorbeelden waar dat deze zin waar is. Dat kan in een andere situatie, bij 
een andere persoon zijn. Gebruik wat creativiteit en ga vooral op de inhoud van de 
zin in. 
Bv.  
1 Als baby bezorgde ik mijn ouders slapeloze nachten en toch was ik geliefd. 
2 Ook al kwam ik bij mijn vriendin terug op een moeilijk bespreekbaar 

onderwerp (en leek dat moeilijk te zijn), toch versterkte dat mijn band met 
haar en voel ik me geliefd. 

3 Ook al vraag ik soms veel van mijn cursisten en heb ik het gevoel dat ik moeilijk 
doe, toch appreciëren ze dat. 

 
Nu aan jou: 
Schrijf je overtuigingen op. 
Draai de overtuiging om. 
Geef per omgekeerde overtuiging 3 voorbeelden waar deze omkering waar is.  
 
Benieuwd welke aha’s deze omkeringen je brengen! 
 
4.3 De ultieme onprettige-gevoelens-loslater 
 
Kan je het ook vervelend vinden? Zo’n onprettig gevoel dat op je hangt, en wat je 
maar niet van je af kan schudden? 
 
Deze hele, zachte manier om je zelfbeeld te versterken ligt op gevoelens-vlak: hoe je 
onprettige gevoelens kan loslaten.  
 
Het lijkt je misschien een droom of onmogelijk. Toch is het eenvoudig! En toepasbaar 
in vele situaties.  
 
4.2 De ultieme onprettige-gevoelens-loslater 3:09 
 
 
Welke vragen gebruik je? Hier vind je de vragen uit het filmpje én nog enkele tips: 
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1. Richt je aandacht op de emotie/het gevoel. Maak contact met iets wat je 
onprettig vindt.  
Voel waar in je lijf het onprettige gevoel vandaan komt en richt er je 
aandacht - en dus je be-wustzijn op.  
 
Stel jezelf nu de volgende vragen:  

2. Kan ik geloven in de mogelijkheid dat ik dit kan loslaten?  
Elk antwoord is oké.  
 

3. Stel dat het kan losgelaten worden, wil ik het dan ook loslaten?  
Elk antwoord is oké.  
 

4. Indien je klaar bent om het los te laten, vraag jezelf dan: wanneer wil ik het 
loslaten?  
Geef antwoord en observeer wat er gebeurt.  
 

5. Wat voel je nu? Blijf met je aandacht bij wat je nu voelt en doorloop zo 
nodig de oefening weer. 

 
Soms valt het gewoon in een keer weg - en soms dien je het proces verschillende 
keren door te maken: je blijft dan je aandacht (bewustzijn) bij het onprettige gevoel 
houden en je gaat weer door de vragen en indien nodig weer en weer ... 
Het observeren van het gevoel, of een gevoel bij een gedachte die voorbijkomt, is 
cruciaal.  
 
Lijkt het alsof het gevoel continu hetzelfde blijft? Vraag je dan af: wat ervaar ik 
hierrond nog? Misschien is er ook een gevoel van machteloos, frustratie, … Richt je 
dan even daarop. 
 
Bij het doorlopen van dit proces kom ik vaak verraste blikken tegen, of zelfs 
lachsalvo’s. Inderdaad kan het soms/vaak gemakkelijk losgelaten worden! 
 
Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen hiermee! 
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4.4 Hoe je wel kan veranderen! 
  
Veranderen kan via gedachten, emoties of … via gedrag.  
Een derde manier is je gedrag veranderen.  
 
Hoe vaak horen of zeggen we “ik kan mezelf toch niet veranderen”. 
 
En toch … met kleine stapjes kan je leren hoe jouw gedrag te veranderen. Oefen en 
ontdek zo je eigen (grotere) mogelijkheden. 
 
4.3 Hoe je wel kan veranderen! 2:35 
 
Wat ga jij doen? Welk klein stapje neem jij je voor?  
 
 
4.5 Vergroot je sturingskracht met het zeilschip 
  
Deze oefening is meer dan zomaar een verbeeldingsoefening. Het richt je 
energieën, je onderbewustzijn en daardoor bekwaam je je (ongemerkt?) in focus, 
doelgerichtheid en meesterschap. 
 
Nieuwsgierig? 
 
4.4 Vergroot je sturingskracht met het zeilschip 2:31 
 
Veel plezier ermee! 
 
Terugkijkend: uitnodiging om aandacht te besteden aan: 

- Word je bewust dat onder belemmerend gedrag een overtuiging schuilt. 
Zet je onderzoekspet op en ga eens na wat die overtuigingen kunnen 
zijn. Welk gevoel hoort daar bij en welk gedrag? 

- Welk gedrag heb je je voorgenomen? Vind een manier om jezelf eraan 
te herinneren. 

- Maak er een sport van om gedachten om te draaien en te zoeken naar 
voorbeelden waar dat dat klopt.  

- Oefen in onprettige gevoelens los te laten. 
- Deel je bevindingen en je vragen in de facebookgroep. Zo wordt het 

veel helderder voor je. Of zoek een buddy in de facebookgroep om 
mee te sparren. Dat geeft herkenbaarheid en maakt het je makkelijker.  


