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Wat je hier leert:
• Antwoord op vragen die je helpen om erachter te komen WAAROM
je doet WAT je doet.
• Hoe je je bewust wordt van je ultieme motivatie.
• Hoe je veranderingen aan kan brengen die het beste zijn voor jezelf
en voor je kinderen.

I.

WAT ben ik aan het doen?

II.

WAAROM doe ik dat?

III. WAT staat er eigenlijk op het spel als ik er niet in slaag?
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Wanneer zou je deze oefening moeten doen?
• Wanneer je je niet bij machte voelt om een besluit te nemen,
• Wanneer je vanwege het ouderschap (of je kindertijd) ten einde raad bent,
• Wanneer je het gewoon fijn zou vinden om te weten hoe je een betere ouder zou kunnen zijn.
Neem een paar minuutjes om even alleen met jezelf te zijn en jeZelf bewust te ervaren door middel van de
bewustwording van je fysieke lichaam en van je emoties.
Wanneer het op beslissingen maken aankomt maakt het een groot verschil als je werkelijk in contact staat
met je echte Zelf. Het gaat erom om de vaardigheden en technieken aan te leren die je nodig hebt om echt
in contact te komen met jouw werkelijkheid.
Je BENT een uniek persoon en je hebt de potentie om creatief te zijn.
Je hoeft jezelf tegenover niemand te bewijzen!
Jouw keuzes kunnen echt gebaseerd zijn op wat jij werkelijk wilt voor jouw leven en dat zou ook zo
moeten zijn.
Jij creëert je eigen realiteit.
Pas als jij je op het diepste niveau bewust bent dat jij je eigen persoon bent kun jij je kind helpen om een
gezond gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te ontwikkelen.
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Kun jij het eens zijn met de uitspraak: “Mijn leven en mijn lichaam zijn van mij”?
Het klinkt best vanzelfsprekend, toch? Maar denk je dat het ook opgaat voor de meeste mensen? Ben jij
het ermee eens? Als jij deze woorden tegen jezelf zegt, hoe voelt dat dan?
Als die uitspraak zou kloppen, hoe komt het dan dat we ons af en toe gedragen alsof we bezeten zijn
door krachten waar we geen controle over hebben? We worden bijvoorbeeld boos wanneer we niet
boos willen zijn, of we zijn zwak terwijl we sterk zouden moeten zijn en voor onszelf op zouden moeten
komen.
Als kinderen hebben wij begeleiding nodig en dus moeten we onze ouders gehoorzamen. Maar het is
maar de vraag of we ook naar onze ouders moeten luisteren als ze onredelijk zijn. Of mogen we dan voor
onszelf opkomen? En op welke leeftijd zijn wij als kinderen in staat om te bepalen wat onredelijk is?
Terwijl we over deze complexe vragen nadenken, lijkt het logisch dat wij als kinderen mogen verwachten
dat onze verzorgers hun zaakjes op orde hebben. En wanneer ouders een Gezond Zelf-Gevoel hebben, is
de kans groot dat zij dit doorgeven aan hun kinderen.

Maar als we een gebrek hebben aan Zelf-Gevoel, dan worden we afhankelijk van de kwaliteit van onze
prestaties en van wat anderen van ons denken. De goedkeuring van anderen zorgt er dan voor dat we,
al dan niet, een ‘Goed-gevoel-over-onszelf’ hebben. Dat zogenaamde Goedgevoel is wat ons het dichtst
bij het gevoel brengt dat we geliefd zijn, geaccepteerd. Als we normaal gesproken dat gevoel niet echt,
hebben wordt het een haast fysieke behoefte om die goedkeuring telkens weer opnieuw te ‘verdienen’,
en al helemaal van bepaalde personen in ons leven—en later, als model van dat gedrag, ook van anderen.
We beschouwen onszelf niet echt als ‘echte’ mensen, behalve dan op die korte, vluchtige momenten
wanneer we een taak perfect hebben uitgevoerd of wanneer we ons hebben gedragen als de perfecte
zoon of dochter en ons daardoor ‘Goed-voelen-over-onszelf’.
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En dan groeien we op en sommigen van ons worden dan ook ouders of verzorgers. Dan doen we onze
uiterste best om redelijk te zijn, net als de meeste van onze ouders. Maar omdat we zo afhankelijk zijn
van de uitkomst van onze prestaties (of ons gedrag), slaan we de plank om ons kind werkelijk te ‘zien’
(alweer) mis. We hebben geen tijd of emotionele ruimte om de kans om ons kind echt te leren kennen
aan te grijpen en verzuimen zo om ons tot hen te verhouden als tot een ander menselijk persoon. We
zijn in feite nog steeds behoeftig...en druk bezig om dat gat in onszelf te vullen waar ons Zelf-Gevoel zou
moeten zijn. Dit doen we dan door te leven volgens de regels en voorwaarden die onze ouders of ook
door onszelf zijn gecreëert, en die erop gericht zijn om hen te behagen en zo de goedkeuring te krijgen
die we zo graag willen hebben; we zijn dan weer niet bezig echt ons eigen leven te leven.
Er is overduidelijk iets anders dat een ouder kan bezighouden of zelfs motiveren om de beste ouder te
zijn—iets anders dan het welzijn van hun kinderen. Waarom zien ouders zo vaak over het hoofd wat
er nu werkelijk aan de hand is met hun kind? Hoe komt het dat veel te weinig ouders zich afvragen hoe
hun eigen gedrag er nu eigenlijk uitziet vanuit het gezichtspunt van hun kinderen en hoe bepaalde
boodschappen op hun kinderen overkomen?
Het is niet door een gebrek aan bereidwilligheid dat we in herhaling vervallen van de fout die onze
ouders met ons maakten en er niet echt zijn voor onze kinderen. Het is een pure overlevingsstrategie
(tenminste—zo wordt dat ervaren), een geval van leven of dood, om al die dingen die ons super druk
bezig houden de voorrang te geven waardoor we geen vrije tijd voor ze overhouden.

“

Als we geen Zelf-Gevoel hebben, dan worden we
afhankelijk van de
uitkomst van onze prestaties en van wat anderen
van ons denken voor een Vals Zelf-Gevoel.

”

Als wij, als kinderen, blootgesteld worden aan dit opvoedingspatroon, dan wordt de ontwikkeling van
ons eigen Zelfgevoel daardoor beïnvloed. Een gebrek aan Zelfgevoel zorgt ervoor dat wij, later als ouder,
prioriteit gaan geven aan het krijgen van goedkeuring van onze eigen verzorgers, in plaats van prioriteit
te geven aan de behoeftes en wensen van onze eigen kinderen en naar ze te luisteren. Ondanks onze
beste intenties om de dingen anders te doen, is het op die manier onvermijdelijk dat deze verwoestende
cyclus van narcistisch gedrag door ons wordt doorgegeven aan de volgende generatie.
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Zou de wereld geen betere plek zijn als we ons los konden maken van de dwangmatige behoefte om erkenning te krijgen door ons gedrag en onze acties? Wordt het geen tijd om dit wanhopige drama in ons
leven, dat door een gebrek aan contact met ons Zelf wordt veroorzaakt tot stilstand te brengen zodat wij
er werkelijk kunnen zijn voor ons kinderen?

“

Wordt het onderhand geen tijd om dit wanhopige drama in ons leven,
dat door een gebrek aan contact met ons Zelf wordt veroorzaakt
tot stilstand te brengen zodat wij er werkelijk kunnen zijn
voor onze kinderen?

”

Wanneer het ouderschap naar een ander doel streeft (ons eigen Verborgen Doel), dan zijn we ons niet
bewust van onze eigen acties en gedragingen. Wanneer we onze kinderen dingen leren met een andere
intentie dan het overbrengen van kennis en informatie, dan is de kans groot dat wij niet zelf in het proces
bewust aanwezig zijn.
We hebben vaak de neiging om totale controle over het gedrag van onze kinderen uit te oefenen—maar
hebben we daarmee echt hun welzijn in gedachten, of is er iets anders dat ons motiveert? Dat wil niet per
se zeggen dat we slechte ouders zijn—maar gewoon dat we soms niet weten WAAROM we doen WAT we
doen. Wat misschien nog wel erger is—en van belang voor onze doeleinden hier—is dat we er wel eens
achter zouden kunnen komen dat we niet eens zouden kunnen stoppen met bepaalde gedragingen, ook al
zouden we dat nog zo graag willen.
Het omgekeerde kan echter ook gebeuren. Het kan zijn dat wij, als ouders, ons gedragen alsof onze kinderen controle over ons hebben, aangezien wij altijd toegeven aan hun eisen als ze bijvoorbeeld van streek
zijn, driftbuien krijgen of in opstand komen. We kiezen ervoor om niet echt te zien wat ze aan het doen zijn;
we verdoezelen of ontkennen hun gedrag om redenen en motivaties waar we ons niet eens van bewust zijn.
We kunnen zo bezorgd zijn om aan bepaalde
voorwaarden te voldoen die, als we ze nader onderzoeken, niet eens relevant blijken in het heden
maar afkomstig zijn uit het verleden. De behoefte om ons ‘Goed-over-onszelf-te-voelen’ eist van
ons dat we succesvol zijn in het voldoen aan die
voorwaarden en heeft de overhand boven tijd nemen om er actief voor onze kinderen te zijn en hen
zo de boodschap mee te geven dat zij belangrijk
zijn en een (positief) verschil maken in ons leven.
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DE DRIE VRAGEN

Pas deze toe op de problemen waar jij graag grip op zou willen krijgen.
I. WAT ben ik aan het doen?
Vul hier het probleem in.
Hier zijn een paar voorbeelden:
1 – Ik ben met alle geweld aan het vermijden om boos te worden.
2 – Ik probeer mijn kind op te laten schieten.
3 – Ik probeer mijn kind te overreden haar vioolles te oefenen.

II. WAAROM doe ik dit?
Vul hier de eerste motivatie in die bij jou naar binnen schiet:
Bij voorbeeld 1 – Ik denk dat het beter is voor mijn kind.
Bij voorbeeld 2 – Ze moet toch op tijd op school zijn?
Bij voorbeeld 3 – Als ze goed oefent wordt ze een goed musicus.
Let erop dat je je misschien kan verstoppen achter deze vanzelfsprekende motivatie.

III. Wat staat er werkelijk op het spel als ik niet slaag?
Ga verder op onderzoek uit en wees compleet eerlijk tegen jezelf, terwijl je je eigen ‘Verborgen Agenda’
onthult door het meest eerlijke antwoord te geven dat je maar kunt geven. In dit geval zou dat kunnen zijn:
Bij voorbeeld 1: Ik ben echt heel boos over de situatie dus ik heb een conflict in mijn gevoelsleven. Maar
die boosheid wordt eigenlijk niet door de omstandigheden gerechtvaardigd: zo erg is het ook weer niet
dat mijn dochtertje melk heeft gemorst op haar nieuwe jurk. Wat gaat er binnen mijzelf allemaal om? Als
ik heel eerlijk ben moet ik toegeven dat mijn eigen ouder/verzorger mij zou verwerpen als ik weer eens
gefaald zou hebben om niet boos te worden. Ze zouden het me zeer kwalijk nemen en ik zou me weer eens
schuldig voelen dat ik het niet had gered. En ik moet juist zo nodig ‘Goed-voelen-over-mijzelf’ want dat
functioneert voor mij als mijn Vals Zelf-Gevoel; daarom ben ik extra boos als er, buiten mezelf om, omstandigheden aan de orde komen die mij als het ware dwingen om boos te worden.
Bij voorbeeld 2: Ik ben eigenlijk kwaad als het me niet lukt haar op tijd de deur uit te krijgen. Wat staat
er nou eigenlijk op het spel als ze niet op tijd op school zou komen? Is dat zo verschrikkelijk of heb ik misschien zelf een Verborgen Agenda? Jazeker is dat zo! Het is bijna zoiets als een Heilige Graal voor mij om
op tijd te komen. Ik heb daar in het verleden zo vaak kritiek over gekregen van mijn ouders en ik voelde
me er vreselijk rot door. Ik doe juist altijd alles om me ‘Goed-te-voelen-over-mijzelf’ en dat kan alleen
maar als ik mijn dochter op tijd op school krijg. Mijn moeders oordeel in mijzelf zou mij er goedkeuring om
geven. Maar mijn dochtertje helpt gewoon niet mee…
Bij voorbeeld 3: Ik wil er helemaal niet eens over denken dat ze niet zou gaan oefenen vandaag, zo zelfs dat ik me
niet afvraag of ze misschien niet lekker is, of dat er wat anders is, of dat ze vioolspelen misschien helemaal niet
leuk vindt. Als ik eerlijk ben tegenover mijzelf moet ik toegeven dat ik van haar met alle geweld een bijzonder
musicus wil maken omdat ik zelf nooit echt goed genoeg was en ik haar wil laten doen wat ik zelf niet kon. Dat zou
mijn moeder wel erg mooi vinden…
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Wanneer ouders geen Gezond Zelf-Gevoel hebben, dan zijn zij afhankelijk
van de goedkeuring van belangrijke mensen in hun leven. En de keuze om,
in dit geval, niet boos te zijn, heeft niets te maken met wat beter is voor het
kind.
De ware reden voor Wat ik doe is hier dus:
Ik gedraag me zo omdat mijn ouders mij verachten of mij verwerpen als ik boos ben—ik krijg dan niet dat

gevoel van goedkeuring, en ik wil met alle geweld dat mijn verzorger mij mag.”
Wat is het resultaat van je gedrag?
In voorbeeld nr 1, ‘Vermijding boos te worden’, resulteert het in:
• Ik laat mijn kind over me heen lopen, anders maakt hij/zij me boos.
• Dit leidt uiteindelijk tot verlies aan zeggingskracht van de ouder.
• Nu geef ik ook de schuld nog aan mijn kind (die over me heen loopt), dus het kind draagt onbewust
mijn last.
• Het kind heeft geen ouder ‘die er voor hem/haar is’ maar moet zich bezig houden met de vraag wat die
ouder nou van haar wil zodat zij een Goed-gevoel-over-zichzelf’ kan krijgen ter compensatie van de
onmogelijkheid een Gezond Zelf-Gevoel op te bouwen, precies zoals zijn eigen ouder dat ook nodig
heeft.
• De ouder-kind relatie lijdt daar verschrikkelijk onder.
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In voorbeeld nr 2, ‘Ik probeer mijn kind op te laten schieten’, resulteert het in:
• (Onbewust) geef ik mijn kind de schuld dat ik niet aan mijn eigen heilige voorwaarden kan voldoen.
• Ik word overmatig boos en zij kan dat helemaal niet begrijpen maar denkt dat zij de aanleiding daarvoor is.
• Zij trekt nu de verkeerde conclusie dat te laat komen een verschrikkelijk misdrijf is dat je de liefde van
je ouder doet verliezen. Het is niet onmogelijk dat het kind bepaalde verstrekkende (zelf-limiterende)
conclusies trekt uit deze gewaarwording die het hele leven door blijven spelen.
• Het kind heeft weer geen ouder ‘die er voor hem/haar is’ maar moet zich bezig houden met de vraag
wat die ouder nou van haar wil zodat zij een Goed-gevoel-over-zichzelf’ kan krijgen ter compensatie
van de onmogelijkheid een Gezond Zelf-Gevoel op te bouwen, precies zoals zijn eigen ouder dat ook
nodig heeft.
• De ouder-kind relatie lijdt daar verschrikkelijk onder: er wordt afhanklijkheidsrelatie gecreëerd.
In voorbeeld nr 3, ‘Ik probeer mijn kind te overreden haar vioolles te oefenen’, resulteert het in:
• Ik ben helemaal niet eens met mijn kind bezig maar met mijn eigen verleden.
• Het kind voelt dat op een onderbewust niveau wel aan maar begrijpt er niks van. Afhankelijk van haar
temperament kiest zij ervoor te rebelleren of zich te onderwerpen. Beide motivaties zijn niet gericht
op het ontwikkelen van haar talenten of interesses maar op het ontwarren van de relatie tussen beide
personen.
• Ik beschuldig mijn kind van negatieve karaktereigenschappen die bij haar binnen komen en wellicht
als zodanig worden opgeslagen in haar psychologisch zelfbeeld.
• Het kind heeft weer geen ouder ‘die er voor hem/haar is‘ maar moet zich bezig houden met de vraag
wat die ouder nou van haar wil zodat zij een Goed-gevoel-over-zichzelf’ kan krijgen ter compensatie
van de onmogelijkheid een Gezond Zelf-Gevoel op te bouwen, precies zoals zijn eigen ouder dat ook
nodig heeft.
• De ouder-kind relatie lijdt daar verschrikkelijk onder.
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Als we er nu eens echt voor konden zorgen dat onze kinderen de juiste input krijgen op het juiste moment,
zodat zij een Gezond Zelf-Gevoel kunnen opbouwen, zou het dan niet veel beter gaan met de wereld?

Dit kunnen we bereiken
door onze eigen problemen met ons Zelf-Gevoel op te lossen!

Bezoek onze website website https://gezondzelfgevoel.nl/ en leer meer over de Zelf-Gevoel Methode.
Lees het boek: Gezond Zelf-Gevoel, dé methode om het beste uit je zelf te halen.
Of schrijf je in voor de Wees Jezelf-Cursus online en ontvang het Wees Jezelf-Werkboek gratis.
Of koop alleen het Wees Jezelf-Werkboek.
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