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Disclaimer
De inhoud van dit boek heeft alleen een informatief
en educatief oogmerk. Niets in dit boek pretendeert
op enigerlei wijze fysieke, mentale, emotionele, spirituele, psychologische, psychiatrische of medische
condities of ziekten van welke aard dan ook te genezen, voorkomen, behandelen of diagnosticeren.
Mocht u een van deze of andere problemen hebben,
dan raden wij u aan een ter zake kundige, competente, bevoegde persoon te consulteren.
Het gebruik van dit materiaal is geen vervanging voor,
en ook niet bedoeld voor gebruik in samenhang met,
diensten op het gebied van gezondheid of psychologische, psychiatrische, medische, juridische of andere
professionele diensten. De auteur is niet opgeleid of
bevoegd als psycholoog, psychiater of medisch beroepsbeoefenaar, en pretendeert ook niet zichzelf of
de inhoud van dit werk in dezen bevoegd te achten.
Al het materiaal van deze website is speculatief en
anekdotisch, en is (nog) niet getest of geverifieerd
door wetenschappelijk onderzoek.
Wij wijzen u erop dat u door het lezen van (de inhoud
van) dit boek ermee instemt dat u als enige volledig
aansprakelijk/verantwoordelijk bent voor alle directe
of indirecte gevolgen en effecten daarvan. Door het
lezen van dit materiaal stemt u ermee in dat iedereen
die iets te maken heeft gehad met het produceren ervan niet aansprakelijk is voor enig gebruik, misbruik
of niet-gebruiken van uw kant van de inhoud van dit
boek/deze website.
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Wat is er mis met mij?
Een gids bij het het vinden van geluk echt voor jeZelf
Er zijn veel mensen in de wereld die zich afvragen: “Wat is er mis met mij?” Het antwoord op die vraag ligt
vaak verborgen in de kindertijd, wanneer je mogelijk emotionele verwaarlozing hebt meegemaakt en je
je daar misschien niet eens van bewust bent.
Mensen die in hun jeugd emotionele verwaarlozing of trauma hebben ervaren hebben, als volwassenen,
vaak meer problemen omdat ze, in de kern van hun wezen, niet het zelfde Gezond Zelf-Gevoel hebben als
degenen die zijn opgegroeid in een ondersteunende omgeving met gewetensvolle ouders of verzorgers.

Zaken zoals gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, verslaving aan goedkeuring en problemen bij het
ontwikkelen en onderhouden van gezonde relaties kunnen levenslang blijven bestaan wanneer aan zijn
basisbehoeften aan aandacht en genegenheid in zijn kindertijd niet is voldaan. Een gevoel van leegte en
hopeloosheid kan het gevolg daarvan zijn. Dat leidt tot een gebrek aan gevoel van eigenwaarde. En zo
beginnen zij zich af te vragen of er misschien iets mis is met hen. Als je je zo voelt, weet dan dat je niet
alleen bent.
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Ouders geen hun kennis vaak door aan hun kinderen. Als ze zelf met emotionele verwaarlozing zijn opgegroeid, kunnen ze onbedoeld dat negatieve patroon voortzetten in hun eigen opvoedingsgewoonten. Jij
bent misschien ook opgevoed door ouders of verzorgers die zelf emotioneel behoeftig of emotioneel niet
beschikbaar waren. Misschien hebben ze je niet kunnen helpen op te groeien tot iemand die van zichzelf
houdt en die een duidelijk gevoel heeft van wie hij/zij is, simpelweg omdat ze deze gezonde eigenschap
zelf niet hebben aangeleerd.
“In tegenstelling tot misbruik (abuse), is emotionele verwaarlozing niet iets dat je is overkomen het is iets dat NIET is gebeurd. Het is de nalatigheid van een ouder om de gevoelens van een kind
op te merken, erop te letten of er adequaat op te reageren. “
- Dr. Jonice Webb, PHD.
Idealiter zou je ouder (of elke persoon die je heeft geholpen bij het opvoeden) je moeten helpen je talenten en geaardheid te manifesteren en vervolgens met je samenwerken om die vaardigheden aan te wenden om in het leven te kunnen slagen. Maar als je die ondersteuning niet krijgt, mis je de kans om te leren
wie je echt bent en dan kun je je daardoor volledig verloren voelen.
Kinderen die emotionele verwaarlozing of trauma hebben meegemaakt, hebben vaak het gevoel dat alles
hun schuld is. Misschien ben jij ook wel opgegroeid met het gevoel dat je tekortschoot wat betreft de verwachtingen van je ouders - ongeacht of hun oordeel werd uitgesproken of alleen tot uiting kwam in hun
lichaamstaal. Als kind leerde je snel dat je ouders gefocust waren op hun eigen leven en dat ze wilden dat
jij, hun kind, hun routines niet te veel overhoop gooide.
Maar je wilde dat ze contact met je maakten, dat ze je lieten zien dat ze om je gaven en dat ze niet zo gauw
boos op je te werden. Misschien heb je alleen maar affectie ontvangen toen je goedkeuring van je ouders
ontving. Het verkrijgen van de goedkeuring van je ouders werd dan je doel terwijl je eigenlijk alleen maar
wilde dat je erkend werd en als je eigen persoon geaccepteerd, geliefd en gewaardeerd, wat precies is wat
kinderen nodig hebben om een Gezond Zelf-Gevoel te ontwikkelen.
Misschien kun je nu achteraf zien wat je destijds hebt moeten opofferen zodat je je ouders kon behagen
en ze tevreden houden. Of misschien heb je zelfs niet eens de kans gekregen om dat deel van jezelf te ontwikkelen dat in staat is te herkennen wat je Zelf wilt. De drive om de goedkeuring van je ouders te winnen,
kan ver in je volwassen leven doordringen en de manier beïnvloeden waarop je professioneel, als vriend,
als partner en later als ouder zelf handelt.
Als je opgroeit in een omgeving waar je jezelf niet kunt zijn, kan dit de ontwikkeling van je vermogen om
te leren wie je bent als individu, belemmeren. Het kan onder andere leiden tot frequente aanvallen van
onredelijke woede, dwangmatig perfectionisme en aanhoudende slapeloosheid. Het kan ook leiden tot
een algemeen gevoel van ontevredenheid of ongeluk in een of alle gebieden van je leven.
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Er zijn twee soorten mensen; welke van de twee ben jij?
Er zijn twee soorten mensen in de wereld: mensen met een natuurlijk ontwikkeld besef dat ze hun eigen
persoon zijn en degenen die dat vitale hulpmiddel, algeheel of gedeeltelijk missen.

Mensen met een duidelijk gevoel van eigenwaarde zullen eerder slagen. Ze hebben meer gemoedsrust,
kunnen zich met meer focus richten op wat ze doen, en bereiken daardoor de gewenste resultaten met
meer gemak. Ze zijn uitgerust om gezonde, langdurige relaties te ontwikkelen en te onderhouden. Zij zijn
blij. En het belangrijkste is dat ze dit positieve patroon voortzetten bij het opvoeden van hun kinderen.
Als je echter in je kinderjaren emotionele verwaarlozing hebt meegemaakt, kan het zijn dat je dat duidelijke
gevoel van jeZelf te zijn volledig mist. Je bent je er misschien niet eens van bewust en hebt geen verklaring
voor alle ongelukkige momenten die je beleeft en de obstakels die je te vaak tegenkomt op je pad. Je
ervaart ook vaker uitdagingen zoals: verslaving aan goedkeuring, woede problemen, eenzaamheid, ziekte,
aanhoudende problemen met geld, moeite met professioneel succes en een gebrek aan echte verbinding
met anderen.

Hoe sterk is je Zelf-Gevoel?
Heb je duidelijkheid over wie je bent, wat je wilt, en dat je het verdient om jeZelf te zijn? Ben je vrij om
er volledig te zijn voor de mensen in je leven? Of speelt het winnen van goedkeuring van anderen een
essentiële rol in de keuzes die je maakt?
Herken je dit gedrag bij jezelf? Kan je het identificeren bij iemand die je kent? In welke mate beïnvloedt
het je relaties?
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Je bent geboren om te leven als je Zelf, niet als een verlengstuk van je ouders. Het doel van je leven is niet
om hun geschiedenis te herhalen. En toch…als je zo opgegroeid bent, probeer dan je ouders niet te hard
te beoordelen.
Je ouders en hun ouders vóór hen deden waarschijnlijk hun uiterste best, gebaseerd op hun eigen
opvoeding en omstandigheden, en hielden rekening met de gebruikelijke opvoedingspraktijken van die
tijd. Er is niets aan te doen: je kunt het verleden niet veranderen en anderen de schuld geven maakt niet
dat je je beter voelt. Je hebt het overleefd. Je hebt je eraan aangepast en het heeft je gemaakt tot wie je
nu bent. Nu is het aan jou om jezelf naar het volgende niveau te brengen.
Al heel jong leren kinderen dat er dingen zijn die ze moeten doen om hun meest elementaire behoeften
te bevredigen. Zo leren ze zich aan te passen om te overleven tot volwassenen. En als gevolg daarvan
ontwikkelen sommigen van ons een sterke verslaving aan goedkeuring.
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Verslaving aan goedkeuring als overlevingsmechanisme
Ben jij verslaafd aan goedkeuring?
• Is het moeilijk om nee te zeggen als je bang
bent dat je iemand teleur zult stellen?
• Voel je je vrij genoeg om de moed te hebben
om je eigen ding te doen wanneer je ervoor
kiest, ongeacht externe goedkeuring?
• Voelde je je als kind gesteund in wie je was, of
ondervond je druk om anders te zijn?
• Voelde je je nog steeds ‘gezien’ als één of beide
ouders niet tevreden waren met je gedrag of
keuzes?
Met andere woorden:
• Ben je altijd aan het vechten om je werk gedaan krijgen binnen een bepaald tijdframe dat
je je zelf, eigenlijk zonder duidelijke reden gelegt?
• Ben je altijd vreselijk hard bezig om je to-dolijst af te krijgen, en sla je jezelf voor je kop als
je het niet voor elkaar krijgt?
Ligt je ‘s nachts wakker omdat je je er zorgen
over maakt hoe je de persoon kunt worden
die je wilt dat anderen in je zien?
• Ervaar je onzekerheid of jaloezie in je relaties?
Als je op een of meer van deze vragen JA hebt geantwoord, kan dit een aanwijzing zijn dat je afhankelijk
bent van de kwaliteit van je prestaties om je eigenwaarde te verhogen. Misschien heb je het gevoel dat
je de perfecte persoon, de perfecte ouder, de perfecte partner en vooral de perfecte zoon of dochter
moet zijn.
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Misschien neem je aan, zonder dat je je daarvan bewust bent, dat het bereiken van een niveau van
perfectie de enige manier is waarop je door anderen in je leven en zelfs in de samenleving als geheel
gezien en gehoord wordt. Als dat zo is, als je je ingebeeld hebt dat dat noodzakelijkheden zijn om tussen
en samen met anderen te kunnen leven weet dan dat zo’n instelling een enorme hoeveelheid angst met
zich meebrengt. . . angst niet te kunnen slagen, niet te kunnen functioneren, niet te kunnen slapen. . .

Een sterk gevoel van eigenwaarde is noodzakelijk
Hoe kun je ooit vertrouwen op je Zelf om als je gids te fungeren bij het maken van vervullende levenskeuzes als je niet de ondersteuning hebt gekregen die je nodig hebt om een Zelf-Gevoel te ontwikkelen
vanaf het moment dat je werd geboren? Als je bent opgegroeid in een omgeving waar je je zelf niet mocht
of kon zijn ga je je vanzelf op iets anders richten om de keuzes die je in elke levensfase maken moet, op te
baseren. En dat andere gaat dan alles wat je doet en hoe je over jezelf voelt beïnvloeden.
Inmiddels kun je begrijpen hoe het ervaren van emotionele verwaarlozing tijdens je jeugd ervoor kan
zorgen dat je geen gevoel over je Zelf kunt opbouwen. In plaats daarvan ontwikkel je dan een wanhopige
behoefte aan goedkeuring en validatie. Maar kijk uit! Als de noodzaak om goedkeuring te krijgen je leven
bepaalt, beïnvloedt dit al je dagelijkse ervaringen zowel thuis, op het werk als in je relaties.
Kijk eens goed naar jezelf. Je denkt misschien dat je de baas bent over je Zelf, maar is dat echt waar? Als
een constante behoefte aan validatie je motiveert in plaats van dat je ware Zelf dat doet, ervaar je ook de
negatieve bijproducten van je afhankelijkheid van andermans goedkeuring om je goed te voelen over je
Zelf.
Loop eens even naar een spiegel en kijk jezelf in de ogen. Wie zie je? Is dit de persoon voor wie je leeft?
Is dit de persoon door wiens passie en vaardigheden je geïnspireerd wordt; de persoon van wie je houdt
met je hele hart? Zie je het lichaam en de vaardigheden van deze persoon als jouw unieke verbinding met
de buitenwereld? Is deze persoon echt je eigen beste vriend?
Zo niet, wie zie je dan in de spiegel? Wie probeer je te behagen en wat verwacht je daar van te krijgen?
Zit er iemand anders achter het stuur van je leven? Sta je deze persoon misschien zelfs toe om jouw leven
over te nemen? Heb je het gevoel dat je je uiterste best hebt gedaan, maar dat het je nog steeds niet lukt
om de dingen naar jouw hand te zetten? Ben je uitgeput van het najagen van je doelen en heb je het gevoel
dat je op het punt staat om het op te geven?
Deze op de behoefte aan goedkeuring gebaseerde instelling is waarschijnlijk de bron van je gevecht met
negatieve emoties, slapeloosheid, relatieproblemen en zelfs de oorzaak van je fysieke kwalen.
Ik heb de Zelf-Gevoel Methode ontwikkeld, na jaren van zelfexploratie die mij uiteindelijk in staat stelde
mijn ware Zelf te ont-dekken. Ik wilde een programma maken voor mensen die ook hulp nodig hebben bij
het ontwikkelen van een innerlijke kern van kracht en veerkracht, die alleen met een Gezond Zelf-Gevoel
verkregen kan worden.
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Mijn inzicht in van de cruciale rol die een Gezond Zelf-Gevoel speelt bij iemands gezondheid, welzijn
en succes kwam mij niet van de ene op de andere dag aanwaaienw. Ik werkte als musicus in een van de
Nederlands beste orkesten en mijn baan vereiste een doelbewuste focus en doorlopende oefening, net
als voor een professionele atleet. Toen ik me realiseerde dat ik afhankelijk was van de resultaten van
mijn concerten voor goedkeuring en validatie, begreep ik eindelijk de reden waarom ik zo gemakkelijk in
woede kon uitbarsten wanneer iets mijn compulsieve oefeningen verstoorde. Gedurende de jaren voor
die ontdekking wist ik mijn dwangmatig oefenen te rechtvaardigen met redeneringen zoals: : “Als je iets
goed wilt doen, moet je er hard aan werken, toch?” Daarom leek al dat oefenen mij niets ongewoons.
Tenminste niet totdat ik mijn eerste baby had en ik plotseling niet meer kon slapen!
De oorzaak vinden van mijn slapeloosheid was niet eenvoudig. Artsen konden me niet helpen, omdat ik
weigerde medicijnen te nemen. Ik wilde niet verdoofd worden door drugs die me niet verder konden helpen de ware reden voor mijn slapeloosheid op te sporen. Er was dus maar één uitweg: in mijn eigen psyche
kijken en ontdekken wat er aan de hand was. Na vele jaren van introspectie was ik in staat om de lagen
waaronder mijn echte Zelf begraven lag, te verwijderen. Ik wilde weten WAAROM ik deed WAT ik deed.
Wat maakte me wie ik was? En uiteindelijk wilde ik zelf bepalen wie ik zou worden.
Ik ontdekte dat Motivatie en Zelf-Gevoel nauw met elkaar in verbinding staan. De emotionele verwaarlozing die ik tijdens mijn jeugd had ervaren, was de oorzaak van mijn verslaving aan goedkeuring. Door
vragen bij mijn motivaties te stellen, heb ik mezelf opnieuw geconditioneerd, wat me uiteindelijk heeft
geholpen het zelfvertrouwen te ontwikkelen dat mijn leven ten goede heeft veranderd en me vandaag de
dag nog steeds sterker maakt.

De sleutel tot geluk
Om je vervuld te voelen en een gelukkig en succesvol leven te kunnen leiden, moet je een Gezond ZelfGevoel hebben. Het overwinnen van de problemen die veroorzaakt zijn doordat je als kind emotionele
verwaarlozing hebt moeten verduren begint met de beslissing om je mentale en emotionele gewoonten
te herconditioneren. Het herstellen van je Zelf-Gevoel kan een tot meerdere jaren in beslag nemen, maar
het is zeker de moeite waard: het geeft je je eigen leven terug!
Om een einde te kunnen maken aan destructieve gedragspatronen, moet je diep in jezelf duiken en de bron
ervan achterhalen. Alleen dan kun je genezen van de wonden van je verleden en werken aan het vestigen
van een sterker Zelfgevoel. Dit is het proces waar mijn boek over gaat. Wij hebben ook een online cursus
die je op je eigen tempo kunt doen. Deze helpt je inzicht te krijgen in je eigen situatie en biedt activiteiten
die zijn ontworpen om je te begeleiden op jouw ontdekkingsreis naar wie je werkelijk bent.
De leerstof gaat over het herkennen van de gebeurtenissen en externe factoren die jou hebben beïnvloed,
en over het genezen van trauma’s en het opbouwen van een nieuw kerngevoel van jeZelf, waar je de rest
van je leven op kunt vertrouwen. Je kunt jezelf ontdoen van de overmatige stress die het gevolg is van het
nakomen van onrealistische verwachtingen en in ruil daarvoor een veel gelukkiger en succesvoller leven
leiden dan je ooit voor mogelijk had gehouden.

pg 10

Wat is er mis met mij?

Gezond Zelf-Gevoel

Laten we beginnen aan je reis om je Gezonde Zelf-Gevoel te herstellen, zodat je
het het leven kan leiden dat je altijd al wilde; het leven dat je verdient!
Je hebt nu een idee gekregen over waar dat gevoel dat er ‘iets mis is met je’
vandaan zou kunnen komen. Als je aan de slag wilt om hier iets aan te doen zijn
er drie mogelijkheden voor je:
• Klik hier om het basis Gezond Zelf-Gevoel boek te bestellen.
• Klik hier om het Wees Jezelf - Werkboek te bestellen.
• Klik hier om je in te schrijven voor de online Wees Jezelf - Cursus en ontvang
gratis het Wees Jezelf - Werkboek.
We hopen dat we je een stukje op weg geholpen hebben bij het vinden van je
ware Zelf en wensen je vooral een Gezond Zelf-Gevoel toe!

Voor meer informatie over Gezond Zelf-Gevoel Methode, bezoek onze website.
https://gezondzelfgevoel.nl/
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