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Het leven is voortdurend bezig 

ons een spiegel voor te houden, 

ons wakker te schudden. 

Wanneer we niet bereid zijn te zien 

wat het leven ons probeert te laten zien, 

zal het de intensiteit opvoeren totdat 

we willen zien wat we moeten zien. 

Op deze manier is het leven zelf 

onze grootste bondgenoot. 
(vrij naar) Adyashanti 

 

 

  



 
 

7 

1 Inleiding 
 
Dacht je bij het zien van dit boek: belemmerende overtuigingen, 
wat zijn dat? Heb ik die ook? Waarom dan? Hoe merk ik dat? Wat 
kan ik eraan doen? En wat hebben ze met vrijheid te maken? Ik leef 
toch in een vrij land? Lees dan vooral verder! 
 
Dit boek is specifiek bedoeld voor iedereen die weinig of niets van 
belemmerende overtuigingen weet. Ik leg je dit complexe 
onderwerp binnen de psychologie van de mens op heel heldere, 
aansprekende wijze uit. Ook wordt het je duidelijk dat het echt 
mogelijk is om ze aan te pakken en los te laten. En hoe belangrijk 
dat voor je is om te kunnen omgaan met je fundamentele behoefte 
aan liefde, verbondenheid en veiligheid, en tegelijk te kunnen 
groeien en jezelf te ontwikkelen. Want die drang is van nature 
aanwezig in ons. 
 
Ik weet vrijwel zeker dat er kwartjes bij je gaan vallen, dat je 
regelmatig in jezelf zult zeggen: aha, werkt dat zo! Heb ik daarom 
altijd zo’n moeite met heel assertieve mensen, durf ik daarom geen 
nee te zeggen, lig ik daarom vaak in de clinch met dat type persoon 
of klap ik daarom dicht bij een presentatie. Je krijgt veel meer 
begrip voor jezelf en mensen in je omgeving. Thuis en op je werk 
bijvoorbeeld. En de weg ligt vrij om ze te gaan aanpakken en 
uiteindelijk echt te kunnen zijn wie je werkelijk bent. Te leven in 
werkelijke persoonlijke vrijheid. 
 
Ook coaches en trainers nodig ik uit om zich via dit boek meer te 
verdiepen in belemmerende overtuigingen als belangrijkste invloed 
op het gedrag van de mens. En om diepgaander inzicht te krijgen in 
een bewezen methode om belemmerende overtuigingen van 
cliënten aan te pakken en effectieve stappen te zetten in hun 
persoonlijke groei. 
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Opleidingsinstituten en trainingsbureaus nodig ik uit om dit boek te 
gebruiken als leerboek. Het geeft een helder beeld van de mens met 
zijn psyche en is daarom heel goed in te zetten bij trainingen en 
opleidingen die betrekking hebben op de studierichtingen en 
werkvelden psychologie, therapie, coaching, pedagogie en 
sociologie. 
 
Het is zeker mogelijk om belemmerende overtuigingen zelf aan te 
pakken, zonder een professional in te schakelen. Maar deze 
trajecten duren normaal gesproken veel langer en gaan minder diep 
dan wanneer een professional wordt ingeschakeld. 
Omdat het best veel ruimte in dit boek zou vragen om zorgvuldig uit 
te leggen hoe je je belemmerende overtuigingen zelf kunt loslaten, 
heb ik besloten deze waardevolle informatie in een apart boek op te 
nemen en op een later tijdstip uit te brengen. Dit belangrijke 
onderwerp krijgt dan alle aandacht en ruimte die het verdient. 
In het boek dat je nu in handen hebt concentreer ik mij op de 
aanpak van belemmerende overtuigingen met behulp van een 
professional zoals een coach of therapeut. 
 
Leeswijzer 
Wat belemmerende overtuigingen precies zijn, hoe je eraan komt, 
waarom je ze hebt en hoe ze werken, dat leg ik je allemaal uit in de 
hoofdstukken 2 tot en met 8. 
In hoofdstuk 9 Relaties leg ik uit welke rol belemmerende 
overtuigingen spelen in relaties. In hoofdstuk 10 Weerstand tegen 
verandering neem ik je mee in het traject van eerst nog niet en later 
wel aan het werk willen gaan met je belemmerende overtuigingen. 
Welke andere aspecten ons gedrag bepalen lees je in hoofdstuk 11 
Wat bepaalt ons gedrag? In de hoofdstukken 12, 13, 14 en 15 leg ik 
uit hoe je je belemmerende overtuigingen kunt loslaten. Dat 
beroepskeuzes vaak worden gemaakt op basis van je 
belemmerende overtuigingen wordt uitgelegd in hoofdstuk 16 
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Belemmerende overtuigingen en beroepskeuze. De aparte rol die 
zingeving speelt bij mensen staat centraal in hoofdstuk 17 
Zingeving. Een doorkijkje hoe het zou zijn als veel belemmerende 
overtuigingen worden losgelaten krijg je in de laatste hoofdstukken 
18 en 19.   
 
Leeswijzer bijlagen 
In bijlage 1 In tien stappen naar vrijheid beschrijf ik een 
stappenplan hoe je je belemmerende overtuigingen kunt loslaten. In 
bijlage 2 Begrippenlijst staan alle begrippen die we behandelen in 
dit boek. Alles over Robert en Nadine staat in bijlage 3 Robert en 
Nadine samengevat. In de bijlagen 4 tot en met 6 staan 
voorbeelden van belemmerende overtuigingen. In bijlage 7 
Methodes belemmerende overtuigingen loslaten staan methodes 
beschreven hoe belemmerende overtuigingen kunnen worden 
losgelaten. In bijlage 8 noem ik mijn bronnen en in bijlage 9 staat 
de literatuurlijst.    
 
Voel je na het lezen van dit boek dat je zelf je belemmerende 
overtuigingen beu bent en echt wilt gaan zijn zoals je eigenlijk diep 
van binnen bent? Wil je een volgende stap maken? Print dan de 
‘Vragenlijst belemmerende overtuigingen’ die onderaan op de 
homepagina staat van www.belemmerendeovertuigingen.nl. Op 
deze lijst kun je ook een score toedienen aan je belemmerende 
overtuigingen, zodat je weet welke het zwaarst wegen en welke 
daarmee de hoogste prioriteit hebben. Op deze manier heb je een 
mooi overzicht van je belemmerende overtuigingen.    
 
Wil je nog een stap verder gaan? Neem dan contact op met mij, 
Richard Buijtenhek, trainer en coach, gespecialiseerd in onder meer 
de methode Voice Dialogue. Kijk voor meer informatie op mijn 
website www.rbtc.nl of stuur een e-mail naar richard@rbtc.nl. 
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Wil je als coach, trainer of opleidingsinstituut meer weten? Kijk voor 
meer informatie op www.belemmerendeovertuigingen.nl of 
www.rbtc.nl. Of stuur een e-mail naar richard@rbtc.nl. 
 
Ik wens je heel veel leesplezier! 
Richard Buijtenhek  
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Lijden is nodig tot je inziet 

dat het niet nodig is. 
Eckhart Tolle 

 
 

2 Waarom ik dit verhaal met je wil delen 
 
Veel mensen denken dat we weinig invloed op onszelf hebben, op 
wie we zijn en hoe we ons gedragen. Hoe vaak denken of zeggen 
we niet ‘het lukt me niet, want ik ben gewoon zo, ik kan er ook niets 
aan doen’. Maar is dat echt zo? 
 
Nee, we hoeven ons er niet bij neer te leggen dat we nou eenmaal 
te meegaand zijn, weinig tot actie komen of juist een workaholic zijn. 
We kunnen onszelf diepgaand, duurzaam veranderen. Door onszelf 
te transformeren kunnen we ons gedrag effectiever maken en meer 
vanuit onze eigen bewuste keuze ons gedrag bepalen. 
Misschien vind je het lastig te geloven dat ook jij dit kunt bereiken. 
Ik weet zeker dat je al veel hebt geleerd in je leven en je je al meer 
bewust bent geworden van jezelf. En mogelijk heb je al 
deelgenomen aan diverse workshops, trainingen en 
coachingstrajecten, maar voor jouw gevoel met te weinig resultaat. 
Ik spoor je dan aan om verder te lezen, want je bent dan 
waarschijnlijk nog niet bezig geweest met het aanpakken van de 
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grootste invloed op je functioneren: je belemmerende 
overtuigingen. 
Belemmerende overtuigingen geven jou boodschappen. De hele dag 
door! Boodschappen die als doel hebben je te behoeden voor 
gevaarlijke situaties. Maar gek genoeg waren die situaties alleen 
vroeger gevaarlijk voor je, nu niet meer. En weet je wat nou zo apart 
is? De drang om naar deze boodschappen te luisteren is enorm 
sterk! Je kunt er vrijwel niet omheen, je hebt weinig keus. 
 
Wil je alvast weten welke fases je doorloopt in het loslaten van 
belemmerende overtuigingen? Hier volgt een overzicht: 
 

1. Er is iets aan de hand: je loopt vaak tegen dezelfde dingen 
aan in je relatie met je partner of kind, in je werk of elders. 

2. Je voelt de noodzaak om iets aan je gedrag te doen. 
3. Zodra de noodzaak groter is geworden dan de weerstand 

om te veranderen, onderneem je stappen. Je gaat 
bijvoorbeeld naar een coach of therapeut. 

4. Met je coach of therapeut onderzoek je welke 
belemmerende overtuigingen je hebt. 

5. Voice Dialogue is een effectieve methode om te praten met 
je subpersonen.*  

6. Heb je je subpersonen goed leren kennen en geconcludeerd 
dat je je belemmerende overtuiging niet meer nodig hebt, 
dan kun je deze overtuigingen loslaten. 

7. Heb je je belemmerende overtuiging losgelaten, dan merk 
je dat je gedrag op dat punt anders, effectiever wordt. 

8. Ga je meer belemmerende overtuigingen loslaten, dan zul je 
dichter bij jezelf komen en vaker gevoelens van geluk en ‘in 
flow zijn’ hebben. 

9. Uiteindelijk groeit je bewustzijn dermate dat je je 
zielsopdracht gaat zien en daarnaar kunt gaan leven. 

10. En… je zult meer ruimte hebben om naar je zingeving te 
luisteren. 



 
 

13 

 
* Zie bijlage 2 Begrippenlijst voor een uitleg van het begrip 
subpersonen. 
 
Je ziet, een hele lijst… Met termen die je nu misschien nog weinig 
zeggen. Ik leg het je in dit boek graag allemaal uit! 
 
Graag stel ik nu eerst Nadine en Robert even aan je voor. 
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Relaties zijn er niet om je gelukkig 

of vervuld te maken. 

Relaties zijn er om je 

diepgaand bewust te maken. 
Eckhart Tolle 

 

3 Nadine en Robert 
 
Na een heerlijke zomervakantie in een vakantiehuis met zwembad 
aan de Franse Rivièra kunnen Nadine en Robert niet wachten weer 
aan het werk te gaan. Nadine zit alleen iets niet lekker: “Ik ben 
gewoon niet goed genoeg om die promotie te krijgen”. Pretlichtjes 
verschijnen in de ogen van haar man Robert: “Tsja, drie 
functietreden geklommen in vijf jaar tijd, je MBA op zak en een 
bonus voor het binnenhalen van de meeste klanten in jullie business 
unit, dat is natuurlijk ook wel wat magertjes, je kunt best een tandje 
bijzetten…” 
 
Schimpend antwoordt Nadine: “Hoor wie het zegt… Hoe vaak gaat 
jouw laptop ’s avonds niet open omdat je nog wat moet afmaken? 
Jij moet ook altijd maar presteren van jezelf en je zegt nooit nee 
tegen je manager. Maar even serieus, het voelde echt als een steek 
onder water dat Sabine, die dezelfde functie heeft als ik, wel 
promotie heeft gekregen. Wat doet zij beter dan ik?” Robert kijkt 
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haar fronsend aan: “Omdat ze meepraat met jullie mannelijke 
collega’s? Een kruiwagen heeft binnen het bedrijf? Op de juiste 
momenten in korte rokjes verschijnt? Stop toch eens met dat 
getwijfel of je wel goed genoeg bent! Nog een glaasje wijn?” 
 
Nadine ziet er vanaf: “Nee, dan loop ik morgen met wallen op mijn 
werk en bovendien ben ik al veel dikker dan Sabine.” “Nou 
inderdaad, geen maat 38 maar 40, nu kun je het met je vrouwelijke 
charmes ook wel vergeten op je werk”, spot Robert. “Nou ja! Neem 
me wel even serieus alsjeblieft”, reageert Nadine gestoken. “Ik mag 
naar jou toe toch zeker wel uitspreken dat ik soms onzeker ben over 
mezelf? Luister nou eens naar hoe ik me voel zonder me direct in de 
maling te nemen. Ik baal hier echt van. Hoe belangrijk vind jij het 
wel niet dat je aan het eind van het jaar te horen krijgt dat je naar 
functieschaal 11 gaat en een snelle leaseauto mag gaan rijden?!” 
“Tsss, ja hoor, daar gaan we weer, gooi het nu maar op mij. Wees 
niet zo sentimenteel zeg. Trek je toch niet zo veel aan van anderen 
op je werk, ga gewoon eens uit van wat je zelf kunt”, werpt Robert 
terug. 
 
“Begin dan ook niet over rokjes!”, schreeuwt Nadine nu. “Je weet 
best dat ik ze niet aan kan vanwege mijn korte benen met m’n dikke 
kuiten.“ Robert moet nu uitkijken dat hij niet hard begint te lachen. 
“Doe niet zo overdreven Nadine, het slaat nergens op wat je zegt. Ik 
kan blijven roepen dat je geen dikke kuiten hebt, maar je neemt het 
toch niet van me aan. Wat ik ook zeg, het is nooit goed. Laten we er 
maar over ophouden. Bovendien moet ik mijn projectplan nog 
afmaken”, moppert Robert. 
 
“Zie je wel, daar gaan we weer! Komen we eindelijk eens ergens met 
een gesprek en naderen we je gevoel, kap je onze discussie weer af. 
Echt praten kan ik gewoon nooit met jou. En je baan lijkt wel 
belangrijker dan ik te zijn, het lijkt wel alsof je met je werk getrouwd 
bent in plaats van met mij.” zegt Nadine met tranen in haar ogen. 
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Kwaad roept Robert haar toe: “Ja hoor, nu heb ik het ook nog 
gedaan. Voldoe ik niet aan je hoge eisen? Zoek dan een ander!” 
 
“Ha, kun je niet tegen wat kritiek? Nou, zo komen we verder zeg!”, 
briest Nadine. Ze loopt stampvoetend de kamer uit: “Ik ga naar bed!” 
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Stop eens met het zoeken naar bevestiging en 

waardering bij andere mensen. 

Stop eens met het krampachtige streven naar  

zekerheid, veiligheid, en vervulling 

in de wereld buiten je. 

Al wat je daar zult vinden is niet meer dan 

een schrale troostprijs vergeleken met de  

compleetheid die inherent al 

in je aanwezig is. 
Erik van Zuydam 
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4 “Ja hoor, daar gaan we weer…” 
 
Wellicht herken je je in Nadine’s uitspraken over zichzelf en haar 
werk, Roberts reactie of de strubbelingen tussen hen. Of je loopt 
tegen andere dingen aan waar jij en je partner steeds weer in 
terugvallen en die je doen zeggen: “Ja hoor, daar gaan we weer…”. 
 
Herkenbaar? 
Je mag van jezelf bijvoorbeeld niet languit op de bank gaan liggen, 
want je moet toch echt eerst alle klusjes van je lijstje afwerken. Je 
laat je man de boodschappen niet doen, want hij komt dan vast 
weer met het verkeerde pak spinazie en onnodige dingen thuis. Als 
iedereen naar huis is werk jij nog even lekker door, want het 
rapport moet precies voldoen aan jouw hoge standaards. ’s Nachts 
lig je wakker van de stress, want er is nog te veel werk blijven liggen. 
En in het weekend zou je wel eens gewoon lekker uit je dak willen 
gaan op de dansvloer, maar dat hoort toch niet meer op jouw 
leeftijd? Stel je voor wat mensen van je denken… Bovendien val je 
die avond natuurlijk weer voor het verkeerde type man, want dat 
lijkt wel altijd zo te zijn. En heb je met een korte nacht slaap morgen 
helemaal geen puf meer als je kind weer eens drammerig is, wat je 
toch al moeilijk aan kunt. 
 
Word je soms ook moe van jezelf of hoor je anderen vaak zeggen 
dat je niet zo moeilijk moet doen, dan wil je dit vast graag 
veranderen. Je wilt zo graag dat alles lekker loopt in je leven. Hoe 
komt het nou dat je jezelf en anderen zo in de weg kunt zitten, 
terwijl je dat absoluut niet fijn vindt maar het kennelijk ook niet 
weet te veranderen? 
 
Boodschappen 
De kans is groot dat je last hebt van boodschappen aan jezelf. Je 
overweegt bijvoorbeeld een opleiding te gaan doen, maar je doet 
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het niet omdat een ‘stemmetje’ in jezelf direct zegt ‘dat kun je toch 
niet’. Je ontmoet een leuke man, maar ‘je bent hem niet waard’. Je 
hebt voortdurend te veel werk, want ‘je kunt toch geen nee zeggen 
tegen je manager?’. Je wilt van baan veranderen, maar iets in jezelf 
zegt ‘doe dat maar niet, dat is gevaarlijk’. Of je kind gaat over de 
schreef, maar je geeft geen reprimande want ‘je moet aardig zijn 
tegen iedereen’. 
 
Belemmerende en ondersteunende overtuigingen 
Zo’n boodschap noemen we een belemmerende overtuiging. Dat is 
een overtuiging in ons die niet reëel is en ons belemmert te doen 
wat we willen, wat bij ons past en wat goed voor ons is. Zo kun je 
die opleiding best aan en ben je die leuke man zeker waard. Je mag 
nee zeggen tegen je manager als je voelt dat je de grens hebt 
bereikt van wat je aankunt. Door die nieuwe baan te accepteren 
creëer je de kans dat je gelukkiger wordt. En een keer een stevige 
discussie beschadigt de relatie met je kind echt niet. 
 
We kennen ook ondersteunende overtuigingen. Die zijn heel reëel 
en werken voor je bij allerlei zaken in je leven. Kom je bijvoorbeeld 
maar niet van de bank overeind omdat iets in jezelf zegt dat je rust 
moet nemen? Dit kan dan heel belangrijk voor je zijn, omdat je die 
ontspanning nu hard nodig hebt. Het zou je lichaam en geest dan 
juist uitputten als je niet naar deze boodschap zou luisteren. 
 
De vraag is nu: wat is reëel en wat is irreëel? Een irreële overtuiging 
is een in het verleden ontstane overtuiging die nu niet meer klopt 
(dit is een belemmerende overtuiging). Een reële overtuiging is een 
overtuiging die nu wel klopt (en die waarschijnlijk altijd heeft 
geklopt). 
 
Roberts overtuiging ‘praten over mijn gevoel is veel te pijnlijk’ is 
feitelijk irreëel, omdat zijn omgeving nu zo veilig is dat hij zijn gevoel 
wel zou kunnen uiten. Er is geen partij meer in zijn omgeving die 
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hem dan zal afstraffen. Maar Robert ervaart zijn overtuiging als 
zijnde reëel. 
Zijn overtuiging belemmert hem in het contact met zijn vrouw en 
ook op zijn werk. Terwijl hij tegelijkertijd als rationele denker ook 
wordt gewaardeerd. Hij is degene van de sterke analyses en het 
knopen doorhakken. Elke belemmerende overtuiging heeft ook 
voordelen. 
 
De overtuiging van Nadine dat ze er altijd tiptop moet uitzien is 
irreëel, want het beeld dat dit essentieel is voor succes in het leven 
klopt niet. De overtuiging maakt dat ze veel aandacht besteedt aan 
haar uiterlijk, wat zonde is van haar tijd. 
Wel ervaart ze ook voordeel van het feit dat ze er altijd zo verzorgd 
uitziet, want mede daardoor krijgt ze veel gedaan van bijvoorbeeld 
haar collega’s. 
 
Gedrag 
Vooral belemmerende overtuigingen hebben een grote invloed op 
gedrag. En als ik het in dit boek over gedrag heb, dan bedoel ik niet 
alleen het handelen van iemand dat wat we kunnen zien. Er horen 
ook zaken bij die je als buitenstaander niet ziet, zoals denken en 
voelen. Daarnaast bestaat gedrag ook uit contact maken met je 
bewustzijn, zingeving, ‘hogere zelf’ en ziel. Dit kun je doen door te 
mediteren. 
 
Onbewust 
Misschien denk je nu ‘heeft iedereen deze boodschappen, ook ik? Ik 
‘hoor’ ze helemaal niet’. Dat kan kloppen. Vaak ben je je niet 
bewust van je belemmerende overtuiging(en). Maar ze zijn er echt. 
Alleen zitten ze voor een groot deel in je onbewuste. Hierdoor ben 
je je niet zo bewust van deze belemmerende overtuigingen die je de 
hele dag door ontvangt, maar je merkt wel het effect ervan in je 
leven.  
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Een groot gedeelte van persoonlijke ontwikkeling bestaat uit het 
loslaten van deze belemmerende overtuigingen. Om dit te kunnen 
doen en je daarmee persoonlijk te kunnen ontwikkelen zit er maar 
één ding op: je belemmerende overtuigingen opsporen. 
 
Het gedrag van Robert om maar heel moeizaam over zijn gevoel te 
praten is het gevolg van zijn belemmerende overtuiging ‘emoties 
tonen is heel erg gevaarlijk’. En Nadine’s bezorgdheid over haar 
uiterlijk komt voort uit haar belemmerende overtuiging ‘je moet er 
altijd tiptop uitzien’. Maar dat hebben ze niet in de gaten, ze zijn 
zich er helemaal niet van bewust. 
 
Daarnaast speelt er bij Nadine nog iets anders dat haar erg in de 
weg zit en haar vooral bij het vrijen enorm opbreekt: ze is verkracht. 
Het is gebeurd op haar 19e, toen ze na een avondje stappen naar 
huis fietste. Een man met een grote zwarte baard had haar de 
bosjes ingetrokken en haar verkracht. Dit is natuurlijk erg 
traumatisch voor Nadine geweest en ze heeft het nog steeds niet 
goed kunnen verwerken en een plekje kunnen geven. Ze wordt nog 
steeds panisch als ze een man met een zwarte baard tegenkomt. Ze 
heeft de belemmerende overtuiging: mannen met zwarte baarden 
zijn heel gevaarlijk.     
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We verbeelden ons dat we 

onze eigen gedachten denken. 

Maar eigenlijk slaan we alleen maar gade 

wat er in onze geest opkomt. 

Het geloof dat we die gedachten 

zelf kiezen of eigenhandig fabriceren 

is niet meer dan de zoveelste gedachte 

die – geheel vanzelf – naar boven drijft. 

Jan Kersschot 
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5 Hoe belemmerende overtuigingen ontstaan 
 
Al je belemmerende overtuigingen zijn ooit ontstaan als 
ondersteunende overtuigingen om je te beschermen. Om dit verder 
uit te leggen gaan we terug naar je jeugd. In die periode vormt je 
karakter zich door je ‘nature’ en ‘nurture’.  
 
Nature 
Zodra je geboren wordt staan er een heel aantal dingen behoorlijk 
vast voor je leven en ze bepalen voor een deel hoe je karakter zich 
vormt. Tot je nature, ‘natuur’, behoren je genen, geslacht, 
geboorteplaats, geboortemoment, intelligentieniveau, 
hersenwerking en uiterlijk. Ook belemmerende overtuigingen die je 
ouders op het moment van de bevruchting via de genen aan je 
overdragen, behoren tot je nature. En hoe welvarend het gezin is en 
of je wel of niet hoogsensitief bent, zijn vaststaande gegevens. 
Sommige aspecten kun je enigszins ontwikkelen in je leven, zoals je 
intelligentieniveau, maar verreweg de meeste aspecten liggen vast 
en zijn onveranderbaar, zoals je geboortemoment. 
 
Zo is Nadine een vrouw, geboren in Groningen, op 4 juni, 
sterrenbeeld Tweelingen. Ze is 170 cm lang, heeft bruine ogen, 
donkerblond sluik haar en is hooggevoelig. Robert is een man 
geboren in Rotterdam op 11 april, sterrenbeeld Ram. Hij is 180 cm 
lang, heeft blauwe ogen en bruin krullend haar.  
 
Nurture 
De omgeving waarin je opgroeit en de opvoeding die je krijgt, zijn 
nurture, letterlijk vertaald ‘zorg’. Nurture is de impact van hoe je 
bent opgevoed en de zorg die je hebt gekregen. Deze nurture is ook 
vormend voor je karakter. 
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Voor deze zorg ben je in je jeugd nog geheel afhankelijk van je 
omgeving, meestal je ouders. Fysiek, mentaal en emotioneel gezond 
groeien kun je alleen als je ouders ervoor zorgen dat je voldoende 
liefde en het juiste te eten en drinken krijgt, en in een schone en 
veilige omgeving leeft. 
 
Veiligheid 
Helaas slagen niet alle ouders erin constant een liefdevolle, veilige 
omgeving te creëren waarin hun kind geestelijk en fysiek gezond 
kan opgroeien… Zo af en toe hebben ze je in onveilige situaties 
gebracht. Om hierop te anticiperen heb je als kind gereageerd met 
bepaald gedrag. 
 
Nadine is vier maanden oud als haar moeder Anne haar in de 
reiswieg in de auto heeft gelegd om boodschappen te gaan doen. 
Het is erg warm die dag. Bij de pinautomaat laat Anne Nadine even 
in de auto achter om te gaan pinnen. Bij het pinapparaat komt ze 
Amy tegen, een van Anne’s beste vriendinnen voordat ze naar 
Nieuw-Zeeland vertrok. Ze is weer terug in Nederland en dat had 
Anne helemaal niet verwacht. Ze is helemaal overdonderd en  vindt 
het super leuk om Amy te zien. Na even kletsen op de stoep stelt 
Amy voor wat te gaan drinken in een koffiezaak. In haar 
enthousiasme over de ontmoeting vergeet Anne Nadine helemaal! 
Ze zit in de auto die door de felle zon bloedheet wordt… 
 
Als een politieman een uur later langsrijdt en het meisje alleen en 
versuft in de afgesloten auto ziet liggen, besluit hij een autoruit in te 
slaan en haar eruit te halen. Hij laat een briefje onder de 
ruitenwisser achter met de mededeling dat hij het meisje heeft 
meegenomen naar het politiebureau. 
 
Anne zit nog steeds lekker met Amy koffie te drinken en oude 
herinneringen op te halen. Plotseling schiet het door haar hoofd: 
Nadine!!! Ze legt in een paar woorden vol van schaamte de situatie 
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uit aan Amy en rent naar haar auto. Ze ontdekt de ingeslagen ruit en 
het briefje onder de ruitenwisser. Als ze het leest, is ze eerst 

 
 
 
geschrokken. Maar wanneer de situatie tot haar door begint te 
dringen is ze toch ook wel opgelucht dat Nadine niet al die tijd in 
haar hete auto heeft gezeten. 
 
Ze gaat als een haas naar het bureau. Daar treft ze een boze 
politieman die haar behoorlijk uitfoetert en zich hardop afvraagt hoe 
het nou kon gebeuren. “Als ik een kwartier later was gekomen, dan 
was er een kans geweest dat uw dochter het niet meer had kunnen 
navertellen, mevrouw!” zegt de politieman streng. Tevens laat hij 
tussen de regels door blijken dat dit geen tweede keer moet 
gebeuren, omdat hij dan de kinderbescherming erbij gaat halen. 
Met betraande ogen en de hand op het hart belooft ze dat ze de 
volgende keren veel beter oplet en dat dit nooit meer zal gebeuren. 
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Ze is zo ontzettend geschrokken. Na achterlating van haar gegevens 
krijgt ze Nadine mee en gaat ze naar huis. 
 
Trauma en overlevingsstrategie 
Je kunt je voorstellen dat Nadine deze gebeurtenis als behoorlijk 
traumatisch heeft ervaren. Ze was ten slotte bijna dood. Ze is 
emotioneel behoorlijk beschadigd. En een overtuiging is geboren. 
Dat wordt al snel duidelijk. 
 
Een week later gaat Anne weer met de auto op pad. Nadine begint 
al te jammeren dat ze de auto in moet. Ze heeft een hekel aan de 
auto, omdat ze bij zichzelf de conclusie heeft getrokken dat deze 
zeer gevaarlijk kan zijn. In haar geval zelfs levensgevaarlijk. 
Ook nu gaat Anne even de auto uit, dit keer om post in de 
brievenbus te doen. Zodra haar moeder uit de auto stapt, begint 
Nadine direct te gillen. Ze krijst de hele buurt bij elkaar! Als door een 
wesp gestoken gaat Anne meteen weer zitten. Ze is verbluft… Ook 
bij Anne komen de gebeurtenissen van de vorige week weer hevig 
terug en ze pikt een traantje weg. Ze baalt ervan dat ze zo stom 
heeft kunnen doen. 
 
Wat er gebeurt zodra Anne weer uit de hete auto stapt, is dat bij 
Nadine de wond van de emotionele beschadiging open gaat. 
Onbewust komt direct het gevoel omhoog dat de eerdere situatie 
zich gaat herhalen. Ze is doodsbang dat ze weer zo’n rotgevoel en 
vreselijke dorst krijgt terwijl ze niet weet waar haar moeder is. En 
dat ze weer meegenomen zal worden door een onbekende man die 
de agent voor haar was. De enige manier om als baby van vier 
maanden haar paniek te uiten en het gevaar duidelijk te maken is 
door vreselijk hard te krijsen. Dit is haar overlevingsstrategie. En die 
werkt: haar moeder is meteen teruggekomen. 
 
Bij Nadine is door de traumatische ervaring van de week ervoor de 
overtuiging ontstaan: ‘het is levensgevaarlijk als ik in mijn eentje 
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word achtergelaten in de auto’. Ook heeft ze ervaren dat haar 
gedrag dat erop volgde haar hielp. Ze weet nu: ik moet dan gaan 
gillen om te overleven. Ik moet te allen tijde proberen te 
voorkomen dat ik alleen in de auto achterblijf!’ 
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Jij bent niet de schepper van je gedachten, 

je gedachten zijn de schepper van jou. 
Erik van Zuydam 

 

6 Hoe werken belemmerende overtuigingen? 
 
Belemmerende overtuigingen zijn boodschappen die ooit zijn 
begonnen als ondersteunende overtuigingen; boodschappen die je 
ondersteunden. Hun intentie is altijd zuiver en goed. Ze willen 
ervoor zorgen dat we in onveilige situaties het gedrag vertonen 
waardoor we in veiligheid blijven of weer in veiligheid komen. Dat 
weten ze nog uit de tijd dat ze zijn ontstaan als ondersteunende 
overtuigingen en ze daadwerkelijk en reëel zorgden voor onze 
veiligheid. 
 
Trigger 
We kunnen terechtkomen in een situatie die lijkt op een eerdere 
onveilige situatie, vaak uit onze jeugd. Die situatie triggert de eerder 
ontstane overtuiging om weer actief te worden. Veel 
ondersteunende overtuigingen ontstaan rond je 4e levensjaar, maar 
ze kunnen ook eerder of later zijn ontstaan. 
 
Als Robert aan Nadine vraagt om even te blijven zitten in de auto, is 
dat voor haar een trigger die lijkt op het moment dat ze door haar 
moeder werd achtergelaten in de auto op die hete zomerdag. Deze 
trigger activeert haar overtuiging ‘het is levensgevaarlijk als ik in 
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mijn eentje word achtergelaten in de auto’. De kracht van deze 
overtuiging is in de loop van haar leven wel afgenomen. Want toen 
ze het had aangedurfd om over haar angst te vertellen tegen haar 
ouders, had haar moeder – met schaamrood op de wangen – 
verteld over de gebeurtenis van vroeger. Zo had Nadine meer 
inzicht gekregen in de reden van haar angst. En ook vriendinnen en 
Robert had ze erover verteld, waardoor de lading er wat vanaf was 
gegaan. Maar helemaal weg is haar paniekreactie op haar 28e nog 
steeds niet. Haar overtuiging wordt steeds geactiveerd zodra ze 
wordt getriggerd... 
 
Subpersoon 
Die eerder ontstane overtuiging wordt ons dwingend toegeroepen 
door een subpersoon. Dit heel kleine deel van een mens, ook wel ik, 
deelpersoonlijkheid, deel of aspect genoemd, heeft een eigen 
gevoel, kan zelfstandig nadenken en heeft eigen kennis. Zelfs kennis 
waartoe wij, vanuit ons bewuste, geen toegang hebben! Dankzij die 
kennis kan een subpersoon erop letten of je wordt bedreigd. Een 
subpersoon houdt voortdurend voor je in de gaten of zich een 
trigger voordoet. Ontstaat de trigger, dan stuurt je subpersoon jou 
de boodschap (overtuiging) dat je in actie moet komen om je 
veiligheid te bewaren. 
 
En we hebben niet slechts één subpersoon. Als gevolg van de 
diverse onveilige situaties waarin we in onze jeugd terechtkomen 
hebben we diverse subpersonen die ons regelmatig overtuigingen 
toeroepen. Al deze subpersonen vormen gezamenlijk een groot deel 
van onze persoonlijkheid. Zie de bijlagen voor een uitgebreide lijst 
met veelvoorkomende subpersonen en overtuigingen. 
 
Al je subpersonen waken continu over je. Gebeurt er iets in jouw 
buurt dat een van je subpersonen herinnert aan eerder gevaar? Dan 
geeft die subpersoon je op dwingende wijze een boodschap, de 
belemmerende overtuiging. Het vervelende is dat de drang om 
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ernaar te luisteren en ons gedrag erop aan te passen enorm sterk is, 
we hebben daarin weinig vrije keuze. En precies daar zit het 
(grootste) probleem. 
 
In groep vijf van de basisschool moet Robert een spreekbeurt geven. 
Hij weet direct het onderwerp: kikkers. Weken voor de grote dag 
begint hij te bedenken wat hij gaat zeggen. Ondanks zijn goede 
voorbereiding is hij een week van tevoren al bloednerveus. Hij kan 
maar moeilijk slapen en loopt op de dag van zijn spreekbeurt met 
een bonzend hart naar voren. 

 
 
Het verhaal dat hij thuis zo goed heeft geoefend zegt hij heel snel op 
en hij vergeet de helft. Een aantal kinderen raken minder 
geïnteresseerd en beginnen in hun schrift te tekenen terwijl hij praat. 
Nu wordt hij helemaal onzeker, is hij saai? 
Als hij klaar is en niet op alle vragen antwoord weet, voelt hij zich 
rood worden. Tot overmaat van ramp lijken ze hem zelfs uit te 
lachen als de populairste jongen hem vraagt waarom hij geen 
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kikkerbilletjes heeft meegenomen. Direct een weerwoord geven kan 
hij niet. Na afloop baalt de kleine Robert van de beoordeling van zijn 
meester: net een voldoende. Hij weet zeker dat hij eigenlijk een goed 
of zeer goed had kunnen krijgen, want hij heeft genoeg tijd besteed 
aan het in elkaar zetten van zijn verhaal. Waarom was hij toch zo 
zenuwachtig en onzeker? 
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Onbehagen, vrees, spanning, stress, zorgen, 

- allemaal vormen van angst – 

worden veroorzaakt door een overmaat 

aan toekomst en een tekort aan aanwezigheid. 

Schuldgevoelens, spijt, wrok, grieven,  

treurigheid, bitterheid en 

elke vorm van niet kunnen vergeven 

worden veroorzaakt door een overmaat aan  

verleden en een tekort aan aanwezigheid. 
Eckhart Tolle 
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7 Van ondersteunend naar belemmerend 
 
De intentie van onze subpersonen is goed, maar het hoeft niet zo te 
zijn dat het effect van de overtuiging positief voor jou blijft. Komen 
we later in een vergelijkbare situatie terecht, dan kan deze 
overtuiging een averechts effect hebben op ons gedrag. De 
overtuiging die eerder zorgde voor veiligheid, belemmert ons nu. 
Het helpen wordt belemmeren; een belemmerende overtuiging is 
geboren... 
 
Het is weer een warme dag. Anne vraagt haar inmiddels vijfjarige 
dochter Nadine om in de auto te stappen. Nadine voelt al paniek 
zodra ze in de auto zit. Ze rijden naar het winkelcentrum. Zodra 
Anne daar uitstapt, zet Nadine een keel op. Anne begrijpt er niets 
van waarom haar dochter zo doet en spreekt haar direct boos toe: 
“Hé, hou daar eens mee op, anders gaan we niet naar de speeltuin 
maar direct terug naar huis!” Nadine begint te huilen. Ze wil haar 
moeder helemaal niet boos maken… 
 
Waar Nadine’s schreeuwen haar een paar jaar geleden hielp toen ze 
paniek voelde, wordt ze nu gestraft vanwege haar gedrag. Ze kon 
alleen niet anders dan luisteren naar haar subpersoon die zegt ‘je 
moet huilen als mama uit de auto stapt’… 
 
Diverse subpersonen 
Waar Robert zich bijvoorbeeld voor, tijdens en direct na zijn 
spreekbeurt niet van bewust was, was dat hij last had van zijn 
subpersoon Niet interessant genoeg. De overtuiging ‘ik ben niet 
interessant genoeg’ is ontstaan doordat hij aan tafel vaak van zijn 
vader te horen kreeg dat hij zijn mond moest houden. En hij had 
niet alleen last van die subpersoon, maar ook van de subpersonen 
Te weinig kennis (met als overtuiging ‘ik weet niet voldoende’), Niet 
goed genoeg (met als overtuiging ‘ik ben niet goed genoeg’) en Rare 
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(met als overtuiging’ ‘ik zie er raar uit’). Deze subpersonen 
belemmerden hem om zijn verhaal op een boeiende manier vol 
zelfvertrouwen te vertellen. Eigenlijk was het een vorm van ‘self-
fulfilling prophecy’. Oftewel, waar je bang voor bent, gebeurt ook 
echt. Had hij deze overtuigingen niet gehad, dan had hij 
waarschijnlijk een prachtige spreekbeurt gehouden die een ‘goed’ 
waard was geweest. 
 
Op de middelbare school heeft Robert in een heel andere situatie 
last van een andere subpersoon die hij ook heeft ontwikkeld. Hij wil 
dan net als op de lagere school aardig gevonden worden door 
iedereen, door nooit moeilijk te doen en niet uit de toon te vallen. 
Als zijn vrienden gaan roken, zit hij in een dilemma. Als hij niet met 
ze mee doet schelden ze hem uit voor watje. Maar rookt hij met ze 
mee, dan ruikt zijn vader dat aan zijn shirt en loopt dat uit op een 
flinke klap tegen zijn hoofd. Zijn subpersoon Pleaser die zegt ‘je 
moet door iedereen aardig gevonden worden’ zit hem in de weg, 
want daar kan hij nooit in slagen. Hij voelt zich er onzeker door. 
Voor wie moet hij kiezen? Aardig doen tegen beiden lukt dus niet. 
Een dilemma… 
 
Onbewust 
Nadine en Robert zijn zich er niet van bewust dat ze belemmerende 
overtuigingen hebben die veel situaties bemoeilijken in hun leven. 
Zorgden overtuigingen er in de vroege jaren van hun leven voor dat 
ze hen ondersteunden om zoveel mogelijk veiligheid te creëren, op 
een gegeven moment gaan ze knellen en geleidelijk over in 
belemmerende overtuigingen. 
 
Busreis 
Als je even naar het leven als geheel kijkt, dan kun je het zien als 
een reis die je aflegt met een bus. Bij de start van je leven vertrek je 
als chauffeur van jouw bus en weet je waar je naartoe wilt. Je 
behoeften zijn heel basaal, zoals drinken en aandacht. Maar 
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onderweg op je levensreis loop je wat butsen op en stappen er al 
snel allerlei subpersonen in. 
Zo wil er steeds eentje heel graag op de bijrijdersstoel zitten, lekker 
dicht bij je, om je aanwijzingen te geven en je zo te beïnvloeden 
welke weg je inslaat. Sommige kiezen ervoor om op de stoel achter 
je te gaan zitten, zodat ze lekker direct in je oor kunnen kwetteren. 
Anderen roepen van wat verder naar achteren, zo hard mogelijk om 
je een bepaalde richting op te laten sturen. Het is een ware 
kakofonie. 
Nemen ze de overhand, dan heb je zelf nog maar heel erg weinig te 
zeggen over de weg die jou het beste lijkt om te kiezen. Dan kan het 
al snel een slingerende route worden terwijl jij als chauffeur 
eigenlijk recht op je doel af wilt rijden. Al je subpersonen vechten 
om de bijrijdersstoel en andere stoelen vooraan in de bus. 
Het kan zelfs zo zijn dat je in een situatie terechtkomt waarin een 
subpersoon denkt dat je in levensgevaar bent en jou daarom snel 
van je bestuurdersstoel af sleurt en zelf de bus gaat besturen. Je 
hebt dan als chauffeur het nakijken. Je hebt niets meer te zeggen 
over de route. De subpersoon volgt zijn eigen route en deze kan 
zelfs totaal tegenovergesteld zijn aan de route die jij wilt nemen. 
Zodra het gevaar is geweken zal deze subpersoon wel weer bereid 
zijn om zijn plaats aan je af te staan. Versuft en vertwijfeld ga je 
weer zitten. 
 
Omdat je zo druk bent met de route en het gekakel van al die 
subpersonen die allemaal willen dat je hun route volgt, heb je geen 
ruimte en tijd om te zien welke subpersonen er eigenlijk allemaal in 
je bus zitten. Maar als je gaat afremmen, dan krijg je wat meer tijd 
om eens goed rond te kijken wie je in je bus hebt. En te luisteren 
naar wat die subpersonen in je bus allemaal tetteren. Je gaat dan je 
subpersonen leren kennen. Subpersonen die al jaren en jaren in je 
bus zitten. Je krijgt zelfs de ruimte om eens te gaan kennismaken. 
En geloof me, ze willen niets liever! Door ze te leren kennen zal er al 
wat dwingends in hun boodschappen naar jou verminderen. En een 
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goed gesprek doet helemaal wonderen! Heb je genoeg gesprekken 
gevoerd, dan kun je de regie als chauffeur van je eigen leven weer 
terugpakken. Hoe, dat leg ik je nog uit. 
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Door onze pogingen onszelf te beschermen tegen 

pijn, tegen angst, 

tegen ongemak, tegen mislukking, 

tegen de delen van het leven waarvan we zijn 

gaan geloven dat ze slecht, negatief, 

duister of gevaarlijk zijn, 

zijn we gestopt om werkelijk te leven. 
Jeff Foster 

 

8 Hoeveel overtuigingen heb je? 
 
Hoeveel belemmerende overtuigingen je hebt, hangt vooral af van 
je ouders en de opvoeding die je van ze krijgt. Wanneer je in een 
liefdevol, veilig gezin opgroeit, zul je er minder hebben dan wanneer 
je opgroeit in een veel minder stabiele, liefdevolle omgeving. 
Extremere gezinssituaties kunnen ertoe leiden dat een kind zeer 
veel trauma’s en daarmee overtuigingen krijgt. Denk bijvoorbeeld 
aan een gezin met een langdurig depressieve moeder of een 
agressieve vader, of ouders die in een vechtscheiding raken. En veel 
vrouwen krijgen in hun jeugd te maken met incest, aanranding en 
verkrachting. 
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Nadine is als 19-jarige verkracht door iemand met een grote zwarte 
baard. Deze hele nare gebeurtenis is zelfs levensbedreigend voor 
haar geweest. Daarom zijn mannen met een grote zwarte baard in 
haar ogen levensbedreigend. Ze blijft dus altijd opletten of ze 
iemand tegenkomt die voldoet aan deze beschrijving. Je begrijpt dat 
ze ook altijd is gevallen op jongens die blond haar hebben. Robert 
kwam met zijn blauwe ogen en bruin krullend haar en lieve gezicht 
dan ook niet bedreigend over. Wel had ze grote moeite met het 
opbouwen van vertrouwen om intiem te durven zijn en zichzelf 
letterlijk en figuurlijk bloot te geven bij het vrijen met Robert. Het 
gaat al beter, maar het is nog steeds wel een opgave. Dit geeft aan 
hoe extreem ingrijpend de ervaring van een verkrachting is. 
 

 
 
En Nadine heeft meegemaakt dat ze met een vriendin wat zat te 
drinken in een café waar toen een man met een grote zwarte baard 
binnenstapte. Deze ontmoeting was voor Nadine’s subpersoon 
Zwarte baard de trigger om haar te bewaken. Zwarte baard gaf 
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Nadine de boodschap: “Pas op, levensgevaar!”. Nadine had nog niet 
durven vertellen over de verkrachting en dus begreep haar vriendin 
niet waarom het zweet Nadine uitbrak… 
 
Telkens als omstandigheden in onze kinderjaren onze veiligheid in 
gevaar brengen, ontstaat er bij ons een overtuiging die ons helpt om 
te overleven. Hoe minder liefdevol je ouders zijn geweest, des te 
meer overtuigingen je zult ontwikkelen om in je jeugd veiligheid 
voor jezelf te blijven creëren. 
 
Toen Nadine’s moeder Anne klein was, leek het wel alsof het altijd 
zondag was, zo goed moest Anne gekleed gaan. Alleen dan kon ze 
zich op straat vertonen volgens haar moeder Dina. Anne is zich er 
helemaal niet van bewust dat dit vroeger zo belangrijk was en dat ze 
Nadine daarom nu aanleert dat ze er altijd tiptop uit moet zien. 
 
Roberts vader kon agressief worden als het hem niet zinde. 
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Roberts moeder stelde alles in het werk om haar man zo min 
mogelijk tegen de haren in te strijken en kon zeurende kinderen daar 
niet bij gebruiken. Dat merkte Robert al op zijn vierde jaar. Zolang 
hij lief was kreeg hij voldoende aandacht van zijn moeder en 
voorkwam hij dat zijn vader uit zijn slof schoot. 
Zo is bij Robert de ondersteunende overtuiging ontstaan dat hij meer 
voor elkaar krijgt en veiligheid voor zichzelf creëert als hij zich 
meegaand opstelt. Een Pleaser is geboren. 
 
Belemmerende overtuigingen van onze ouders 
We krijgen dus het merendeel van onze belemmerende 
overtuigingen van onze ouders overgedragen. En dit wordt vaak van 
generatie op generatie doorgegeven. Dus naarmate je ouders in een 
onveiliger omgeving zijn opgegroeid, krijg je van hen meer 
belemmerende overtuigingen mee. En omdat we veel van hun 
belemmerende overtuigingen krijgen, lukt het vaak dan ook niet om 
anders te zijn of dingen heel anders te doen dan onze eigen ouders. 
Ook al vinden veel mensen dit zó naar, dat ze te allen tijde proberen 
te voorkomen op dezelfde manier te handelen als hun ouders! 
 
“Ik word nooit zoals mijn ouders”, zei Robert op een dag tegen 
Nadine toen ze elkaar net hadden ontmoet. “Ik ga het heel anders 
doen dan mijn vader en wil totaal niet op die man lijken!” zei hij 
overtuigd. 
En ook al was Nadine opgegroeid in een warm nest, zij beaamde dat. 
Ze zei dat ook zij het absoluut anders ging doen dan haar ouders! 
Veel beter! 
 
Genen, cultuur en spiritualiteit 
Naast ouders en opvoeding spelen in het ontstaan van 
belemmerende overtuigingen ook genen, cultuur en spiritualiteit 
een rol. Zo ontwikkel je als vrouw in een omgeving waarin mannen 
hoger gewaardeerd worden eerder de overtuigingen dat je dienend 
moet zijn aan een man. 
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Ook de plek in een gezin is bepalend. Je merkt vaak duidelijk of 
iemand de oudste of jongste is. De oudste vormt vaker de 
overtuiging ‘ik ben de verantwoordelijke’. Ook moet het eerste kind 
de weg banen voor de manier waarop ouders met hun kinderen 
omgaan. En dat is een serieuze bezigheid voor deze kinderen. 
Ben je de jongste in een gezin, dan neem je het leven vaak iets 
minder serieus en maak je je wat minder druk over het leven en 
carrière maken. Als de benjamin van het gezin doe je je ding en trek 
je vaak als flierefluiter de wereld over met een houding van ‘het 
komt wel goed’. Als gevolg daarvan gaat verantwoordelijkheid 
nemen je vaak wat minder goed af. 
 
Ben je enig kind, dan ben je zowel de oudste als de jongste. Zonder 
broer of zus is het lastiger omgaan met 
verantwoordelijkheidsgevoel en kun je moeite hebben met het 
vinden van je identiteit. Je hebt weinig mogelijkheden om je te 
spiegelen ten opzichte van je broers en zussen, waardoor je minder 
goed doorkrijgt wie je nu eigenlijk bent. Wat wel fijn is, is dat je vaak 
veel aandacht krijgt van je ouders. 

 
Dat Nadine de oudste in het gezin was, is nu te merken doordat ze 
de regelaar is. Zij is altijd in de weer met het maken van actielijstjes, 
het bijhouden van verjaardagen en zelfs het helpen van haar 
schoonouders bij de administratie. Robert was duidelijk de jongste. 
Hij gaat vaak onbezorgd zijn gang en stapt in het weekend zo de 
deur uit om met zijn vrienden te gaan mountainbiken. Oh ja, 
moesten de boodschappen eigenlijk nog worden gedaan…? 
 
Prenataal 
Belemmerende overtuigingen kunnen zelfs ontstaan in de fase dat 
een kind in de buik van zijn moeder zit. Ergens tussen de 
bevruchting en de geboorte van het kind kan de moeder (en 
wellicht de vader) overtuigingen op het kind overdragen. 
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Gerenommeerde universiteiten onderschrijven dit idee en hebben 
daar consensus over bereikt. Zij spreken dan wel van 
ontwikkelstoornissen in plaats van belemmerende overtuigingen, 
maar dat is in mijn ogen min of meer hetzelfde. 
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Alle overtuigingen blijven aanwezig 
Zoals je eerder las, ontwikkelen we als kind of foetus overtuigingen 
zodra onze basisbehoeften in gevaar komen. Vanaf het moment dat 
we het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen, zijn we 
voor liefde, eten, drinken en veiligheid niet meer afhankelijk van 
onze ouders. Maar ook al zijn we dan in staat voor onszelf te zorgen, 
toch blijven alle overtuigingen die we voor of na onze geboorte 
hebben ontwikkeld, in ons aanwezig. 
 
Als jongvolwassene gebeurt het steeds vaker dat in bepaalde 
situaties een overtuiging in ons omhoog komt waar we ons door 
laten leiden, terwijl de overtuiging niet meer relevant is. De 
overtuiging ondersteunt ons dan niet meer, maar gaat ons 
belemmeren. We handelen dan op een manier die ons niet (meer) 
helpt. En we kunnen deze overtuiging niet negeren; de drang om 
ernaar te luisteren is enorm sterk. Zo werkt ons brein nu eenmaal. 
 
En hoe meer we in onveilige situaties hebben verkeerd en 
overtuigingen van onze ouders overgedragen hebben gekregen, hoe 
meer overtuigingen we als kind hebben ontwikkeld. Hoe groter dus 
ook de mate waarin we als volwassene last hebben van 
belemmerende overtuigingen. 
 
Een rondje geven in de studentenkroeg doet Robert maar weinig. 
Zijn subpersoon Geld tekort dwingt hem om verwoed te sparen, ook 
al is zijn angst irreëel, want hij kan heel goed rondkomen. De 
subpersoon Geld tekort is echter in conflict met zijn subpersoon 
Pleaser, die wil dat Robert aardig gevonden wordt. In dit geval wint 
echter de subpersoon Geld tekort. 
Een daghap eten zoals zijn huisgenoten vaak voorstellen, doet hij 
niet graag, want zelf koken is veel voordeliger. Zijn vrienden plagen 
hem steeds vaker. “Hé, vandaag bak je luxe hamburgers zeg, niet 
die van het huismerk. Sjonge, kan het er vanaf?” Gelukkig komt hij 
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er nog mee weg, omdat hij ze wel altijd helpt met een verhuizing of 
extra uitleg voor een tentamen bedrijfskunde. Maar zijn beste  
 

 
 
vriend Mark vertelt op een avond eerlijk dat Roberts vreselijke 
zuinigheid hem erg dwars zit. Hoeveel is vriendschap Robert waard 
is als hij nooit eens een gebaar maakt door zijn beste vriend een 
rondje te geven? 
 
Als we de belemmerende overtuigingen niet meer zouden hebben, 
dan zou de kans groter zijn dat we vrij kunnen handelen, wat leidt 
tot veel effectiever gedrag. Dus je zou zeggen: dan zorg je er wel 
voor dat je iets doet om van je belemmerende overtuigingen af te 
komen. 
Toch doen we er vaak niets aan in de eerste jaren dat we zelfstandig 
leven. Want we zijn in deze fase te druk met het ontwikkelen van 
onze identiteit, nu in relatie tot collega’s, vrienden en andere 
relaties. Zolang we nog vrijgezel zijn en op werkvlak zoekend, zijn 
we vooral veel naar buiten gericht en kijken we niet erg naar onszelf. 
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Totdat ik vrede heb in mezelf 

kan ik niet in vrede naar jou kijken. 

Byron Katie 

 

 

9 Relaties 
 
Nu vraag je je misschien af: wanneer ga je dan wél werk maken van 
het loslaten van je belemmerende overtuigingen? Voor veel mensen 
kan een liefdesrelatie een mooie aanzet zijn. 
 
Waarom deze partner? 
Als we kijken hoe mannen en vrouwen in het algemeen in elkaar 
zitten, dan kunnen we generalistisch het volgende zeggen over hun 
(deels onbewuste) partnerkeuze. 
 
Mannen zijn gemiddeld genomen visueel ingesteld en worden 
daarom vaak aangetrokken tot vrouwen met bepaalde fysieke 
kenmerken, zoals een aantrekkelijk en knap uiterlijk, jonge leeftijd, 
een smalle taille en brede heupen. Ze zijn vaak jonger dan de man. 
Daarnaast vallen mannen vaak voor bepaalde kwaliteiten zoals 
zorgzaamheid en eerlijkheid. Deze, voor een deel onbewuste, 
‘selectie’ heeft een biologische reden: de kans is groot dat deze 
vrouwen gezond en fit zijn, en geschikt voor het moederschap. 
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Vrouwen kiezen vaak (deels onbewust) voor een iets oudere man 
dan zijzelf, maar wel een gezonde man die stabiel is en een goed 
inkomen of vermogen heeft waarmee hij goed voor het gezin kan 
zorgen. 
In het algemeen geldt daarnaast nog dat mensen vaak een voorkeur 
hebben voor hetzelfde ras, opleidingsniveau en een vergelijkbare 
achtergrond. 
 
Dat een partnerkeuze zo werkt, was je misschien wel (deels) bekend, 
al zal je je er weinig van bewust zijn dat dit gebeurt als je iemand 
ontmoet. Maar waarschijnlijk wist je nog niet dat er nog twee 
belangrijke beweegredenen zijn om voor iemand te kiezen. 
 
De eerste beweegreden is dat je kijkt naar wat je van iemand kunt 
leren op persoonlijk vlak. Het gaat dan om de mooie kwaliteiten die 
in het hoger onbewuste zitten. Denk aan allerlei kernkwaliteiten 
zoals eerlijkheid, kunstzinnigheid of altruïsme. Dit is hoofdzakelijk 
een onbewust proces. 
 
Daarnaast stel je jezelf bij een ontmoeting onbewust de vraag ‘gaat 
hij of zij mij helpen bij het zichtbaar maken en oplossen van mijn 
belemmerende overtuigingen? Gaat deze persoon op mijn rode 
knoppen drukken en mij daardoor veel leren?’ Daarover krijg je 
direct onbewust veel informatie, op basis waarvan je bepaalt of 
deze persoon geschikt is als partner voor jou. Ook dit constateer je 
helemaal onbewust. 
Magisch toch, dat dit zo werkt? 
 
Verliefdheid 
In de beginperiode van een liefdesrelatie gebeurt het nog weinig dat 
belemmerende overtuigingen zichtbaar worden. Zeker niet als we 
hevig verliefd zijn, wat gemiddeld genomen zo’n halfjaar duurt. In 
die periode kijken partners door een roze bril; ze zien alleen de 
mooie kanten van elkaar. 
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Maar als de verliefdheid overgaat en er ‘van elkaar houden’ voor in 
de plaats komt, start een cruciale fase voor partners. Dan gaan ze 
elkaar een spiegel voorhouden en op elkaars rode knoppen drukken, 
waardoor belemmerende overtuigingen zichtbaar worden. Want 
wanneer iemand ‘op de rode knop van iemand drukt’, dan zal er bij 
deze persoon een emotie ontstaan, zoals boosheid, verdriet of 
irritatie. Op dat moment wordt pijnlijk duidelijk dat we 
overtuigingen hebben die ons in de weg zitten. Overtuigingen die 
ons als kind hielpen, kunnen ons als (jong)volwassene gaan 
belemmeren. 
 
De eerste keer dat ze teleurgesteld was in Robert weet Nadine nog 
heel goed. Dat was toen ze lekker uit eten gingen om te vieren dat 
ze een halfjaar bij elkaar waren. Nadine had die dag vrij genomen 
om speciaal voor het etentje een sexy jurkje te kopen. Want ze 
moest Robert met haar uiterlijk blijven verleiden, zo zei haar 
subpersoon Innerlijke criticus haar. In de winkel had ze nog staan 
twijfelen, was het jurkje niet een beetje te kort? Maar de 
verkoopster had haar overtuigd dat het helemaal perfect was.  
Wat was het haar tegengevallen toen Robert was thuisgekomen… 
Ze had zich al omgekleed, hem horen aankomen en direct de deur 
open gedaan. Hij had haar een kus gegeven en was zo de kamer in 
gelopen. Haar verrassing was hem totaal niet opgevallen… 
 
Direct had ze gedacht ‘zie je wel, je bent niet verleidelijk genoeg’ en 
zich heel onzeker gevoeld. Zou ze Robert er iets over zeggen? Nee, 
dat zou overkomen als bedelen. Maar eenmaal aan tafel had ze toch 
haar hart moeten luchten. “Vind je mijn nieuwe jurkje niet leuk?” 
“Oh heb je een nieuw jurkje aan, sorry, niet gezien, maar hij staat je 
mooi hoor!”, had Robert luchtig gezegd. Ze had er geen groot punt 
van willen maken, maar vergeten was ze het niet meer. Eigenlijk was 
ze gewoon nijdig. Robert had stevig op Nadine’s rode knop gedrukt 
door geen opmerking te maken over haar jurkje. 
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Ik denk dat wanneer je je volledig bewust zou zijn van dit proces, je 
waarschijnlijk niet bij volle bewustzijn voor iemand zou kiezen die 
veel op je rode knoppen gaat drukken. Want dan zou je weten dat je 
flink aan de slag moet met je belemmerende overtuigingen en dat 
zou hard werken betekenen! 
 
Toch is leren, groeien en heel worden wel de bedoeling van het 
leven. Dan is het een enorme aanwinst voor je ontwikkeling als je 
een partner hebt die je regelmatig een spiegel voorhoudt, zodat je 
je eigen gedrag gaat inzien! Vaak niet makkelijk, maar wel heel 
effectief! Je ziet: verliefdheid heeft een duidelijke functie. Als ze niet 
zou bestaan, zouden mensen die veel op elkaars knoppen gaan 
drukken niet tot elkaar aangetrokken worden. 
 
Nadine en Robert hadden elkaar leren kennen via het werk. Als 
teamleider procesmanagement bij telecombedrijf CallConnect wilde 
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Robert een verbetertraject in gang zetten. Hij had daarvoor een 
gesprek gehad met Nadine, consultant performance improvement 
bij accountantskantoor GCWP. Robert was direct verkocht. Niet 
alleen voor het verbetertraject… Heel aantrekkelijk had hij haar 
gedrevenheid in haar werk gevonden. En zij was meteen 
gecharmeerd geweest van zijn zelfverzekerde uitstraling. Nog 
diezelfde week waren ze uit eten gegaan, een maand daarna gaan 
kerstshoppen in Londen en twee maanden daarna stapelverliefd 
gaan samenwonen. De eerste zomervakantie samen, in een luxe 
vakantiehuis aan de Franse Rivièra, was heerlijk geweest. 
 
Wel was het Nadine gaan opvallen dat Robert niet erg over zijn 
gevoel kon praten. Heel vervelend vond ze dat. Op de laatste dag 
van de zomervakantie had ze ’s avonds bij een glaasje wijn weer een 
poging gewaagd: “Robert, ben je gelukkig met mij? En met je leven 
in het algemeen?” Hij had haar wat vreemd aangekeken: “Ja, mijn 
leven bevalt me prima, hoezo?” “Nou, ik wil gewoon eens een goed 
gesprek met je hebben, ik wil je nog beter leren kennen en weten 
wat er achter die stoere verschijning allemaal leeft.” Na een korte 
stilte had Robert gezegd: “Je kent me toch al goed? Dat ik blij ben 
met jou mag je duidelijk zijn, ik neem je geregeld mee uit eten en gaf 
je laatst nog een mooie ring.” Nadine was over die reactie duidelijk 
teleurgesteld geweest: “Robert, het gaat me toch niet om cadeaus!” 
Hij had niets meer durven zeggen, wat Nadine ook nog kwaad had 
gemaakt. Daar gaan we weer, had ze gedacht, sinds ze hem kende 
was het nog steeds niet gelukt gewoon eens een gesprek over 
gevoelens te hebben. Ze was vertwijfeld gaan slapen. Dat Nadine 
tegen Roberts subpersoon Rationalist opliep die hem zei ‘voelen is 
veel te pijnlijk’, wist ze nog niet.  
Robert had nog lang wakker gelegen, verbaasd en verontwaardigd. 
Hij verwende haar toch vaak met leuke dingen? Waarom vroeg ze 
dan of hij blij is met haar? Twijfelde ze aan zijn liefde? Dat lag dan 
toch zeker aan haar, dat was toch niet zijn schuld? Hij kon er toch 
ook niets aan doen dat hij niet kon verwoorden wat hij voelt… 
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Waarom kon hij dat eigenlijk niet? Ook Robert had nog niet door dat 
zijn subpersoon Rationalist hem in de weg zat… 
 
Robert had op zijn beurt gemerkt dat Nadine erg onzeker was over 
haar uiterlijk. Toen ze elkaar net hadden leren kennen was hem al 
opgevallen dat ze er altijd helemaal verzorgd en goed gekleed uitzag. 
Hij wist nog niet dat ze zo twijfelde aan haar uiterlijk. Dat drong tot 
hem door toen ze voor het eerst gingen vrijen en ze zich moeilijk 
durfde te laten zien. Hij had gezegd dat hij haar prachtig vond. Maar 
het was hem toen en ook volgende keren zoals in de afgelopen 
zomervakantie maar matig gelukt haar op haar gemak te stellen. 
Jammer, want hij zou juist meer genieten als ze zich zou kunnen 
laten gaan. Spannende experimenten zouden er al helemaal niet in 
zitten voor hem, dat realiseerde hij zich ook. Er iets over zeggen leek 
hem te gevoelig liggen, dat zou ze waarschijnlijk als afkeuring 
opvatten. Hij baalde er wel van... Dat de oorzaak van Nadine’s 
onzekerheid in haar seksleven haar subpersoon Innerlijke criticus 
was die haar zei ‘je moet er altijd tiptip uitzien’, had Robert nog niet 
in de gaten. 
 
Niet verliefd 
Het is uit onderzoek gebleken dat relaties van stellen die minder of 
niet verliefd zijn, gemiddeld langer duren. Dat komt vooral omdat 
dat hele spel van elkaar zoeken op basis van de mogelijkheid om op 
elkaars rode knoppen drukken, dan niet of veel minder speelt. 
Stellen die niet verliefd zijn, zullen dan ook veel minder op elkaars 
rode knoppen drukken. Daardoor zullen ze ook veel minder met 
zichzelf worden geconfronteerd, wat maakt dat ze minder grote 
stappen in hun persoonlijke ontwikkeling zetten dan iemand die 
veel wordt geconfronteerd in zijn of haar relatie. 
 
Geen last van belemmerende overtuigingen 
Er zijn genoeg momenten op de dag dat we nauwelijks last hebben 
van onze belemmerende overtuigingen. Bijvoorbeeld als we slapen 
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of mediteren. We hebben dus de mogelijkheid om eraan te 
‘ontsnappen’! En zoals je las heb je nog geen last van je 
overtuigingen als je verliefd bent. Alleen zijn onze belemmerende 
overtuigingen dan niet weg. 
 
Overdracht 
Als gevolg van belemmerende overtuigingen ontstaat in veel relaties 
overdracht. De meeste mensen zijn zich hiervan niet bewust, terwijl 
het een heel bepalend verschijnsel is in het leven. Daarom behandel 
ik dit onderwerp apart.  
 
Gedrag van persoon A kan dusdanig effect hebben op het gedrag 
van persoon B, dat persoon B geraakt wordt en emoties ervaart, 
soms zelfs heftige emoties. Persoon B ervaart dan overdracht.  
 
De term overdracht is ontstaan in de wereld van psychologische 
hulpverleners om er het vaak voorkomende gedrag van een cliënt 
richting een hulpverlener mee aan te duiden. Overdracht ontstaat 
regelmatig tussen een cliënt en zijn of haar hulpverlener en is heel 
normaal. Maar ook in andere soorten relaties treedt het gedrag 
vaak op en er bestaat geen andere term voor. Daarom gebruiken  
we de term overdracht bij alle vormen van intermenselijk contact.    
 
We kennen twee soorten overdracht: positieve en negatieve 
overdracht. 
 
Positieve overdracht 
Positieve overdracht werkt als een magneet: door het gedrag 
voortkomend uit overdracht trekken liefdespartners naar elkaar toe. 
Van positieve overdracht is sprake als je je fijn voelt door het gedrag 
van je partner, omdat deze een behoefte bij je invult. Deze werking 
kan dermate sterk zijn dat je er afhankelijk van wordt. Je bent dan 
voor een deel afhankelijk van je partner om je fijn te voelen. Deze 
positieve overdracht komt voort uit overtuigingen. 
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Robert vindt Nadine’s moedergevoel dat ze toont heerlijk, want hij 
heeft dat vroeger heel erg gemist bij zijn ouders en vooral bij zijn 
moeder. Als gevolg daarvan heeft hij nu de overtuiging dat hij 
zonder Nadine’s warmte niet gelukkig kan zijn. Hij is als een 
hulpvrager die Nadine het signaal uitzendt dat hij erg behoefte heeft 
aan haar warmte. Zodra Nadine zijn signaal oppikt en hem die 
warmte geeft, ervaart hij overdracht. In dit geval positieve 
overdracht: het trekt hem sterk naar Nadine toe. Ze is als een 
magneet voor hem. Hij wil en kan dit aspect van Nadine niet missen. 
   
Hoewel overdracht bij alle relaties voorkomt, is het iets dat de 
relatie minder sterk en stabiel maakt. Dit lijkt op het eerste gezicht 
niet zo te zijn, omdat de aantrekkingskracht in een relatie juist 
sterker wordt door positieve overdracht. 
Het gedrag dat door overdracht ontstaat, wordt in intieme relaties 
echter een gewenning, een gewoonte. Op termijn kan dit gedrag 
zelfs als een voorwaarde, een verplichting gaan voelen, wat de 
relatie minder flexibel en vrij maakt. 
 
Daarnaast ontstaat er een afhankelijkheid van elkaar, waardoor 
beiden minder zelfstandig kunnen opereren binnen een relatie. Een 
afhankelijkheid in de zin van ‘als het slecht gaat met jou, gaat het 
ook slecht met mij. Als jij omvalt, val ik ook om en daarom is het 
voor mij angstig te ervaren dat het met jou slecht gaat’. Er ontstaat 
een situatie dat je van elkaar afhankelijk bent geworden voor je 
eigen geluk. Je snapt dat een relatie er niet stabieler op wordt met 
zo’n afhankelijkheid. 
 
Ook kan overdracht gebaseerd zijn op voorwaardelijke aspecten in 
een relatie. ‘Ik voel me prettig bij jou en ben daarom lief voor jou, 
mits jij ook iets aan mij geeft’. Ook dit maakt je relatie minder 
stabiel. 
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Negatieve overdracht 
Robert heeft regelmatig meegemaakt dat hij duidelijk zijn behoefte 
aan Nadine’s warmte liet blijken, maar dat ze heel koel werd op het 
moment dat ze merkte dat hij eigenlijk seks wilde. Hij trekt dit niet, 
want hij voelde zich vroeger heel verdrietig en eenzaam als hij van 
zijn ouders geen warmte kreeg. Zijn subpersoon Niet goed die toen is 
ontstaan, zegt hem nu weer ‘zie je wel, je bent niet goed genoeg’. 
Hij voelt zich weer afgewezen, nu door Nadine, en hij wordt er 
agressief van. Robert ervaart op dat moment negatieve overdracht. 
Want met zijn gedrag bereikt hij het tegenovergestelde van wat hij 
wil: hij krijgt geen warmte, maar beweegt van Nadine weg. Maar 
zijn pijn is te groot om zijn gedrag te veranderen naar iets positiefs.  
 
Bij negatieve overdracht reageren partners op elkaar doordat ze bij 
elkaar op ‘hun rode knoppen drukken’. Je drukt bij iemand op een 
rode knop als er door bepaald gedrag van de een, een emotie 
ontstaat bij de ander, zoals boosheid, angst of verdriet. 
Vaak geven partners elkaar de schuld van deze emotie die de ander 
bij jou lijkt te veroorzaken. Maar dat is onterecht, want zo’n emotie 
komt voort uit jouw eigen belemmerende overtuiging. Het enige 
wat je partner doet, is deze sluimerende belemmerende overtuiging 
wakker schudden; je wordt getriggerd door je partner. Jij hebt de 
belemmerende overtuiging en de ontstane emotie, dus jij bent daar 
zelf verantwoordelijk voor. Het is dus niet terecht als je de schuld bij 
de ander neerlegt.  
Elkaar de schuld geven is iets wat mensen in een liefdesrelaties 
maar al te vaak doen. En elke keer is er één te veel. 
 
Robert heeft veel woorden nodig om Nadine te zeggen dat zij schuld 
heeft aan zijn rotgevoel. Want hij vindt het moeilijk om haar te 
confronteren als gevolg van zijn subpersoon Pleaser, die hem zegt ‘je 
moet door iedereen aardig gevonden worden’. De kern van Roberts 
betoog komt op het volgende neer: omdat jij dat tegen mij zegt raak 
ik geïrriteerd, en daarom ben jij schuldig dat ik me zo voel. JIJ moet 
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je gedrag aanpassen, zodat IK me niet zo rot voel. JIJ bent ervoor 
verantwoordelijk dat ik me wel of niet goed voel! Robert heeft niet in 
de gaten dat zijn irritatie zijn eigen emotie is als gevolg van zijn 
belemmerende overtuiging ‘je bent niet goed genoeg’. En dat hij 
Nadine dus onterecht de schuld van zijn irritatie geeft.   
 
Zo houden ze elkaar aardig bezig! En dat geldt voor heel veel 
liefdesrelaties… 
 
Eigenlijk is negatieve overdracht een prachtig signaal voor je om te 
ervaren welke belemmerende overtuigingen je hebt. Ze worden 
hierdoor feilloos zichtbaar! Dit kun je als een prachtige leerschool 
ervaren en je mag je partner er zelfs dankbaar voor zijn. Al is dit 
laatste voor veel mensen nog een paar bruggen te ver. 
 
Ouder-kindrelaties 
Overdracht binnen ouder-kindrelaties is van andere orde. Deze 
overdracht kan leiden tot positieve overdracht; het kind ervaart 
bijvoorbeeld extra veiligheid, geborgenheid, begrenzing of 
stimulans. Maar vaak is er sprake van negatieve overdracht. Als 
Roberts vader agressief is, wordt Robert heel angstig. Hij zorgt 
ervoor dat hij uit de buurt blijft van zijn vader. In zijn latere leven 
voelt Robert zich zeer waarschijnlijk snel onveilig bij dominante en 
agressieve mannen, zeker als die op zijn vader lijken. Want die 
triggeren de heftige angst die zijn vader opriep. Op het moment dat 
Robert hierdoor reageert zoals hij bij zijn vader deed, namelijk 
vluchten, is sprake van negatieve overdracht. Het is zaak dat Robert 
de belemmerende overtuiging ‘ik moet vluchten voor dominante 
mannen’ gaat oplossen, zodat hij in dit soort situaties niet meer in 
zijn oude gedrag schiet.      
 
Als Nadine haar beste vriendin Sandra ophaalt om te gaan winkelen, 
schrikt Nadine als Sandra de deur open doet. Oh nee, moet ze zo 
over straat met Sandra? Zo wil ze echt niet gezien worden! Nadine 
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floept er dan ook direct uit: “Wat heb je nóu aangetrokken? Wil je 
voor schut staan als we onze vriendinnengroep tegenkomen?!” 
Sandra verschiet van kleur. “Is het zo erg?” Sandra weet wel dat ze 
een oude spijkerbroek aan heeft en niet een hippe jurk zoals Nadine. 
Maar zou ze er dan echt zo vreselijk uitzien?  
 
Waar Sandra en Nadine zich niet van bewust zijn, is dat Nadine’s 
angst niet een reële angst is, maar dat er sprake is van negatieve 
overdracht. Nadine heeft van haar moeder geleerd dat ze alleen 
heel netjes gekleed de straat op kan. Nu speelt de subpersoon weer 
op die haar zegt ‘je moet er altijd tiptip uitzien’. Dat het heel erg is 
als je er niet altijd tiptip uitziet draagt Nadine onbewust over op 
Sandra, waardoor Sandra gaat twijfelen aan zichzelf. Sandra ervaart 
negatieve overdracht. Terwijl Sandra er voor deze gelegenheid 
prima uitziet...  
 
Andere relaties 
Overdracht kan ook in andere relaties voorkomen, zoals tussen 
collega’s en tussen vrienden. Als je merkt dat je in een relatie te 
maken hebt met overdracht, dan is het belangrijk belemmerende 
overtuigingen te onderzoeken en op te lossen om je gedrag te 
kunnen veranderen. 
 
Projectie 
Veel mensen kennen de term projectie. Projectie is een vorm van 
overdracht. Als je projecteert, dicht je een andere persoon 
eigenschappen toe die hij helemaal niet heeft, maar alles te maken 
hebben met jezelf.  
 
Als je zelf bijvoorbeeld moeite hebt om mensen te vertrouwen, dan 
vertrouw je een ander al snel niet, terwijl er geen signalen zijn dat 
de persoon onbetrouwbaar zou zijn. Je projecteert je eigen moeite 
om mensen te vertrouwen op de ander, je dicht hem de eigenschap 
onbetrouwbaarheid toe. 



 
 

56 

 
Ook is sprake van projectie als je ziet dat iemand op een bankje zit 
en je er al bij voorbaat van uitgaat dat die persoon lui is, omdat je 
zelf vindt dat je lui bent als je even niets doet. En Robert en Nadine 
hebben er soms ook last van. 
 
“Dat was een heerlijk ijsje. Nadine, reken jij even af?” Nadine kijkt 
verbaasd naar Robert: “Volgens mij ben jij aan de beurt om af te 
rekenen.” Robert kijkt nors: “Sjongejonge, jij kunt toch ook wel eens 
trakteren? Wat zit jij op je geld zeg.” Nadine begrijpt er niets meer 
van. Ze had vorig weekend toch nog het drankje op het terras 
afgerekend?  
 
Nadine en Robert zijn zich er niet van bewust dat Roberts 
subpersoon Geld tekort opspeelt en dat hij er al direct vanuit gaat 
dat Nadine te zuinig is. Robert projecteert zijn eigen zuinigheid op 
Nadine, die in werkelijkheid helemaal geen zuinig type is. 
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Strijd brengt ons alleen maar dieper in juist 

datgene waaraan we proberen te ontsnappen. 

Dit is iets heel wezenlijks wat je  

over egobewustzijn moet weten: 

hoe harder we eruit proberen te komen, 

hoe dieper we onszelf ingraven. 
Adyashanti 
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10 Weerstand tegen verandering 
 
Het zit zowel Nadine als Robert niet lekker dat ze geconfronteerd 
worden met hun mindere kanten. En het is natuurlijk heel menselijk 
dat we dit erg irritant vinden. Vaak leggen we de schuld dan ook nog 
bij de ander, omdat deze jou dat rotgevoel geeft! 
 
“Natuurlijk kun je die afspraak van vanavond met je moeder 
afzeggen. Nadine, maak je toch niet zo druk om wat een ander van 
je vindt. Je kunt ’s ochtends je bed haast niet uit komen van de 
moeheid, neem eens wat meer tijd voor jezelf. Ga in bad liggen, 
neem een maskertje, ga van mijn part nog een van die 
psychologietijdschriften lezen.” “Ja, ik ben moe. En nee, afzeggen 
kan ik nu echt niet meer maken, zo kort voor onze afspraak. 
Trouwens, ‘een ander’? Je hebt het wel over mijn moeder. En dat 
toontje bij het woord psychologietijdschriften kan ook wel wat 
anders”, geeft Nadine terug. Robert zucht… 
 
We ontkennen vaak dat we last hebben van onze ‘tekortkomingen’. 
Het komt ons niet uit. We willen er niet aan. We hebben weerstand 
tegen veranderingen in ons leven en zeker tegen het veranderen 
van onszelf. Een Engelse lerares van mijn opleiding Psychosynthese 
zei: “Only a wet baby wants to change”, waarmee ze bedoelde dat 
mensen liever niet willen veranderen. Alleen baby’s met een natte 
luier willen graag verandering (een schone luier). Daarnaast willen 
mensen niet veranderen omdat ze vinden dat het goed gaat. Dat is 
vaak geen onwil, maar komt doordat onze negatieve aspecten in 
onze schaduw zitten. We kunnen daardoor onze ‘fouten’ niet zien, 
de bekende blinde vlek. En je gaat ten slotte ook niet sleutelen aan 
een auto die voor je gevoel prima loopt! 
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Angst 
Tegelijk hebben we ook een drang om nieuwe ervaringen op te 
doen en hiervan te groeien en onszelf erdoor te ontwikkelen. Maar 
de weerstand tegen verandering voelen we vaak heel sterk. Deze 
weerstand heeft vooral te maken met het creëren van veiligheid. 
We willen ons veilig blijven voelen, en veranderingen tasten die 
veiligheidsgevoelens aan. We hebben angst om dingen los te laten 
en dingen op een andere manier te gaan doen. Dit uit zich in 
weerstand: niet willen veranderen. 
 
Het voelen van weerstand heeft ook zeker een goede, nuttige kant. 
Het is er niet voor niets. Want het kan zijn dat je het werken aan 
persoonlijke verandering op dat moment niet aan kunt. Je angst is 
dan terecht, het is een overlevingsmechanisme. Zou je de angst 
negeren, dan zou je over je grenzen heen gaan, wat niet goed voor 
je is. Of je kunt het wel enigszins aan, maar niet in de mate die op 
dat moment van je wordt gevraagd. Je weerstand zorgt er dan voor 
dat je niet te veel verandert in één keer. Heel gezond dus. 
 
De zomervakantie lijk alweer lang geleden, Nadine en Robert zijn er 
weer vol tegenaan gegaan op hun werk. Allebei denken ze nog wel 
eens aan het gesprek op die laatste vakantiedag, maar het ebt toch 
wat naar de achtergrond weg. Bovendien maken hun lange 
werkdagen ook dat het er tussen de lakens niet vaak van komt, 
zeker geen uitgebreide vrijpartijen. Door de drukte op hun werk 
zouden ze te veel stress ervaren als ze daarnaast met zichzelf aan de 
slag zouden moeten. Maar is deze weerstand terecht? Houden ze 
niet een verandering tegen die hun relatie eigenlijk heel erg goed 
zou kunnen doen en misschien zelfs wel noodzakelijk is om gelukkig 
samen te kunnen leven? 
 
Noodzaak 
Hoewel we weerstand tegen verandering hebben, kan er een 
noodzaak zijn om wel te veranderen. De vraag is nu, hoe groot is die 
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noodzaak? Die kan aanzienlijk zijn als er veel van de verandering 
afhangt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een slechte 
beoordeling krijgt op je werk en te horen krijgt dat er bij het 
uitblijven van verbetering ontslag volgt. Of als je relatie op springen 
staat, doordat je partner je van alles verwijt, ‘als jij niet verandert 
dan…’. Je kunt je ook ellendig voelen als je uit je vriendenkring 
dreigt te vallen, omdat ze iets niet prettig aan je vinden, nee, sterker 
nog, onacceptabel vinden. Je krijgt bijvoorbeeld het verwijt dat je 
nooit tijd voor ze hebt. Dit zijn allemaal situaties om je eens achter 
de oren te krabben en je af te vragen of het er niet eens van moet 
gaan komen. De noodzaak wordt te groot. 
 
Noodzaak versus weerstand 
Eigenlijk spreken we hier van twee tegengestelde krachten. 
Noodzaak versus weerstand. De kracht ‘noodzaak’ drukt tegen 
‘verandering’ aan met de wens dat er iets gaat veranderen; dat jij 
gaat veranderen. Maar ‘weerstand’ houdt je tegen. Deze zorgt 
ervoor dat je niet verandert. Weerstand wil alles bij het oude laten 
onder het mom van ‘het gaat toch goed?’ en ‘het is wel zo veilig zo’. 
 
Welke kracht is nu het grootste? Welke kracht gaat winnen? Er zijn 
drie mogelijke situaties: 
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1. De noodzaak om te veranderen is kleiner dan de weerstand 
 

       verandering 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De noodzaak om te veranderen is (veel) kleiner dan de weerstand. 
Je zult voorlopig niet in beweging komen. Wat er nodig is, is dat 
ofwel de noodzaak tot verandering groeit, ofwel dat de weerstand 
afneemt, of natuurlijk dat beide gebeuren. 
De noodzaak om te veranderen kan in de loop van de tijd toenemen. 
Bijvoorbeeld als mensen in je directe omgeving je steeds het signaal 
geven dat je niet optimaal functioneert. Je krijgt bijvoorbeeld steeds 
de opmerking dat je het bij jezelf zou kunnen zoeken in plaats van te 
wijzen naar de ander. Ai, dat doet pijn. 
 
“Robert, je zei laatst dat ik me niet zo druk moet maken over wat 
anderen van me vinden. Maar wanneer ga jij dan eens vaker nee 
zeggen op je werk? Het is nu alweer de derde avond deze week dat 
je zit door te werken…” Robert voelt direct dat Nadine een punt 
heeft. Hij voelt de pijn in zijn schouders van het urenlang stram 
zitten achter zijn laptop. Maar volgende week heeft hij zijn 
beoordeling. Het zou hem wel heel goed uitkomen als hij zijn 
manager morgenochtend het rapport kan opleveren! “Nadine, nog 
even, ik ben zo klaar, dan kruip ik bij je in bed.” 

weerstand noodzaak 
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2. De noodzaak om te veranderen is gelijk aan de weerstand 

 
           verandering 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De noodzaak om te veranderen is gelijk aan de weerstand. Je 
balanceert op het punt van wel of niet veranderen. Het is een 
spannende tijd voor je. Je denkt er regelmatig aan, je bent zoekende 
en je voelt dat je dit aspect echt wilt veranderen. Maar ja, hoe doe 
je dat? En niet onbelangrijk, doe je het alleen of zoek je hulp? En 
hulp van wie? Ga je naar een coach, een psycholoog of zelfs naar 
een psychiater?  Tenslotte heerst er in onze maatschappij best nog 
een taboe op hulp zoeken bij je persoonlijke ontwikkeling! 
 
De pijn in zijn schouders houdt wel erg lang aan. Robert laat het 
toch maar eens nakijken bij een fysiotherapeut. Die fronst als hij 
hoort over Roberts werkweek. “Kijk, ik vind het natuurlijk prima om 
je elke week te masseren en daarbij je schouders los te maken. Maar 
ik weet niet of er niet op een dieper niveau in je lichaam schade 
ontstaat als gevolg van je werkdruk.” Woorden die wel bij Robert 
binnenkomen. 
 
  

noodzaak weerstand 
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3. De noodzaak om te veranderen is groter dan de weerstand 
 

     verandering 
 
 

 
aak 
 
 
 
 
 
 
 

Het kan jaren duren voordat je echt bereid bent om te veranderen. 
Maar dat moment bereik je als je maar vaak genoeg van je partner 
of kind het signaal krijgt dat je niet optimaal functioneert. Als de 
noodzaak om te veranderen uiteindelijk sterker is geworden dan de 
weerstand ertegen, dan besluit je na veel vijven en zessen om aan 
jezelf te gaan werken. 
Bijvoorbeeld door een coach in de hand te nemen en aan de slag te 
gaan, ook al vind je dat misschien wel ontzettend eng! Gelukkig zul 
je al snel gaan ontdekken dat het aanpakken van je belemmerende 
overtuigingen een belangrijke eerste stap is op weg naar een betere 
relatie. Met jezelf en met je partner. Naarmate je een meer vrije, 
zelfstandige positie kunt innemen met meer verantwoordelijkheid, 
krijg je minder behoefte aan overdracht in de relatie met je partner. 
 
Het vaste avondje tennissen met zijn zus Monique moet Robert 
eerder afbreken. Te veel pijn in zijn schouders. De woorden van de 
fysiotherapeut over te veel werken kwamen weer omhoog. Net als 
het heikele onderwerp van praten over zijn gevoel met Nadine. In de 
kantine besluit Robert Monique erover te vertellen. “Ik begrijp wel 

weerstand noodzaak 
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wat Nadine bedoelt, ik herken dat wel in je”, zegt ze. “En ik adviseer 
je daar wat aan te doen.” Monique vertelt dat ze zelf veel heeft 
gehad aan stilteretraites. Doordat ze er geen afleiding van het 
dagelijks leven had, was ze erg geconfronteerd met zichzelf, haar 
eigen belemmerende overtuigingen. Maar dat lijkt Robert te heftig 
voor hemzelf. “Dan roep je de hulp in van een coach”. “Pff, dat roept 
Nadine ook al. Ze zit altijd met haar neus in van die tijdschriften over 
psychologie. Laatst had ze het erover dat ik haar zo vaak het gevoel 
geef dat ze geen avondje weg kan omdat ik haar nodig heb. 
Overdracht of zoiets, daar had ze het over. Nou, dat klonk wel zo 
ingewikkeld, zo erg is het met mij toch helemaal niet joh, een 
coach… Dat vind ik echt te ver gaan.” “Te vér? Wat wil je dan, dat je 
relatie eraan gaat?” Hij schrikt enorm van deze woorden van zijn zus. 
Nee, hij wil het absoluut niet zover laten komen dat Nadine en hij uit 
elkaar zouden gaan. Hij wil niets liever dan oud worden met 
Nadine… Zou hij dan toch echt iets aan zichzelf moeten doen door 
naar een coach te gaan? Hij realiseert zich nu hoe belangrijk het is 
om naar een coach te gaan. 
Thuisgekomen vertelt hij Nadine erover, die hier positief op reageert 
en zegt zelf ook met een coach iets aan haar probleem te willen 
doen, want ze wil haar carrière niet op het spel zetten. En het lijkt 
haar heel moeilijk om met een coach te praten over haar 
onzekerheid in het liefdesspel. Maar ze realiseert zich dat Robert 
door haar gedrag op den duur wel eens een andere dame zou 
kunnen tegenkomen die hem in bed zou weten te boeien. Bovendien 
merkt ze dat ze vaak geen zin heeft ’s avonds, omdat ze dan te moe 
is van haar werk. Kennelijk luistert ze te weinig naar haar lichaam. 
Waarom doet ze dat nou niet? Ze wil dat echt leren. Maar hoe komt 
ze aan een coach in wie ze vertrouwen heeft? 
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In het voorgaande gaan we ervan uit dat de noodzaak tot 
veranderen zich rustig en gestaag opbouwt. Maar de noodzaak kan 
ook onverwacht ontstaan, zoals in onderstaand voorbeeld.   
 
Nadine was een week geleden naar de uitvaart van haar oom Frans 
geweest. Haar geliefde oom met wie ze altijd zo goed had kunnen 
praten over hun hobby duiken. Ze had gesproken tijdens de uitvaart 
en dat was prima gegaan. Maar eenmaal thuis waren de sluizen 
opengegaan en de hele week daarna waren de tranen blijven komen. 
Ze wist niet wat ze meemaakte, zo emotioneel kende ze zichzelf 
helemaal niet… Ze was totaal overdonderd en vroeg zich af wanneer 
de tranen zouden stoppen, ze kon er op elk moment van de dag door 
overvallen worden. Zo kon het toch niet doorgaan? Ze wist dat ze bij 
haar ouders was opgegroeid zonder emoties te tonen. Die mochten 
er niet zijn. Zouden door het overlijden van haar oom ook andere 
emoties zijn losgekomen? Emoties van vroeger die ze had 
weggestopt? Ze wist dat ze er iets mee moest, maar wat...?  
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Als je er voor wegrent, 

kan angst uitgroeien 

tot een schijnbaar monster. 

Maar wanneer je je 180 graden omdraait 

en de angst met open vizier tegemoet treedt, 

wordt het monster plots heel verlegen. 

Erik van Zuydam 
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11 Wat bepaalt ons gedrag? 
 
Nadine spreekt bij yoga iemand die heel opgetogen vertelt over een 
fijn en effectief verlopen coachingstraject bij mij. Dat wekt 
vertrouwen, ze besluit mij te bellen. Diezelfde week voeren we een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek. Hierin luister ik naar de dingen 
waar ze tegenaan loopt en inventariseer ik uitgebreid haar 
gewenste persoonlijke verandering. 
 
Wat jij al in dit boek hebt gelezen, leg ik Nadine beknopt uit. Ook 
vertel ik over de eerste sessies van een coachingstraject: die 
bestaan bij mij altijd uit het onderzoeken van subpersonen en 
belemmerende overtuigingen. Nadine vraagt: “Kunnen 
belemmerende overtuigingen niet gewoon in de loop van je leven 
minder sterk worden of verdwijnen?” Er bestaat inderdaad een kans 
dat ze slijten doordat je belangrijke inzichten over jezelf krijgt. 
Bijvoorbeeld doordat je een dagboek bijhoudt, goede gesprekken 
voert met vrienden of familie, of kiest voor therapievormen zoals er 
een aantal staan beschreven in bijlage 7. Vooral de iets minder 
‘heftige’ belemmerende overtuigingen kunnen hierdoor afnemen. 
De kans dat ze helemaal verdwijnen is echter klein. En als het al lukt, 
duurt zo’n traject veel langer dan wanneer je de hulp inroept van 
een coach of therapeut die helemaal thuis is in het oplossen van 
belemmerende overtuigingen, bijvoorbeeld met de methode Voice 
Dialogue, die ik je uitleg in hoofdstuk 14 en 15. 
 
Een paar dagen later komt ook Robert bij mij voor een 
kennismaking. Ook hem leg ik mijn werkwijze en het verloop van 
een coachingstraject uit. Robert stelt me dan de vraag: zijn er niet 
veel andere zaken van invloed op mijn gedrag? Waarom is het 
aanpakken van belemmerende overtuigingen zo belangrijk? Ik leg 
hem het volgende uit. 
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Invloeden op menselijk gedrag 
In het onderstaande schema zie je de belangrijkste aspecten die 
invloed hebben op het menselijk gedrag: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Afbeelding: stuurmechanisme van gedrag 
 
Ego 
Grof gezegd zou je kunnen zeggen dat het ego uit twee delen 
bestaat: 
 

• Ego-stevigheid 
Je ego geeft stevigheid aan je leven, die een heel belangrijke, 
functionele invloed heeft op je gedrag. Want heb je een 
goed ontwikkelde stevigheid, dan heb je voldoende 
fundering om je niet snel opzij te laten duwen door anderen 
en met alle winden mee te waaien. Je bent niet meer zo 

Gevoel Lichaam 

Gedrag Ego Ziel 

Verstand 

Bewustzijn Zingeving 

Intuïtie 
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sterk afhankelijk van je omgeving om je goed of veilig te 
voelen en kunt prima je eigen pad volgen. 

 
Robert weet te vertellen dat Nadine het zo fijn vindt dat Robert zo 
stevig op de aarde staat. Dat heeft ze net nodig, zo’n stevige man 
naast haar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Afbeelding: ego 
 

• Ego-belemmerende overtuigingen 
In het egogebied zitten ook je belemmerende overtuigingen, 
die je volgens je ego niet voor niets ooit hebt gecreëerd: ze 
waren belangrijk voor je veiligheid. Daarom wil je ego niet 
dat je je belemmerende overtuigingen loslaat.  
 
Je kent misschien wel de uitdrukking ‘een groot ego hebben’. 
Je leeft dan vanuit relatief veel belemmerende 
overtuigingen, die er voor zorgen dat je jezelf groter en 
beter waant dan anderen. Maar een klein ego kan net zo 
goed. Je waant je dan kleiner, zwakker of slechter dan 
anderen. 
In dit boek lees je ook dat belemmerende overtuigingen in 
het lager onbewuste zitten, en beide is waar. Het zijn 
andere benamingen voor dezelfde gebieden. 

 
 
 
 
 

Belemmerende 
overtuigingen 

Stevigheid 
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De ego-gedachte is: 

“Ik ben klein, vergankelijk, kwetsbaar, 

gemankeerd, incapabel”. 

De mate waarin je in die leugen gelooft 

bepaalt de hinder die je ondervindt 

wanneer je tot vrije expressie wilt komen. 

De mens die niet meer in die gedachte 

gelooft is ego-loos, vrij. 
Simone van Arkel 

 
 
Verstand 
In de westerse wereld leren we vooral te luisteren naar ons 
verstand (ook mind of ratio genoemd). Daarom bepaalt ons 
verstand, na belemmerende overtuigingen, in belangrijke mate ons 
gedrag; het is behoorlijk overgewaardeerd. En je verstand wil van 
alles van jou. Het zegt je bijvoorbeeld dat je hard moet werken, 
omdat je baas dat van je vraagt en dat je dan veel bereikt. En het 
gebeurt vaak dat je verstand daarbij nauwelijks rekening houdt met 
de vraag of dat wel goed voor je gezondheid is. Zelfs lichamelijke 
klachten, mits niet zwaar genoeg, worden vaak genegeerd. Dit 
laatste gebeurt over het algemeen bij mannen wat vaker dan bij 
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vrouwen. Vrouwen hebben normaal gesproken wat meer contact 
met hun gevoel. 
Meestal is verstand goede vriendjes met je belemmerende 
overtuigingen. Ze werken goed samen.   
 
Nadine vertelt dat ze vaak ’s nachts wakker wordt. Een te vol hoofd, 
denkt ze. “Ik lig dan te piekeren hoe ik alles op mijn actielijstje ga 
halen.” 

 
 

Problemen zijn een product van het denken, 

niet van de realiteit. 
Erik van Zuydam 

 
 

 
Lichaam 
In tegenstelling tot je verstand weet je lichaam wel heel duidelijk 
wat goed is voor je gezondheid. Want je lichaam kan prima voelen 
en geeft je allerlei signalen. Je krijgt bijvoorbeeld nekpijn, je ooglid 
gaat trillen of je slaapt niet goed meer, omdat je veel te hard werkt. 
Je lichaam liegt nooit. Daarom is het heel belangrijk ernaar te 
luisteren. Maar je lichaam kan overschreeuwd worden door je 
verstand: “Ga door met hard werken, want dat is goed voor je 
carrière! Dan kun je straks dat grote huis kopen en word je heel 
populair bij je vrienden! Ga door, ga door, ga door!” Doe je dat 
inderdaad en negeer je je lichamelijke vermoeidheidssignalen, dan 
ga je over je eigen grenzen heen. Je gedrag kan dan uiteindelijk 
leiden tot ernstige klachten zoals een burn-out. Negeer je 
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lichamelijke sensaties daarom zeker niet. Of het nu gaat om pijn, 
vermoeidheid of erger, als je ziek bent geworden. 
 
Robert herkent direct wat ik zeg. “Dat ben ik”, concludeert hij. “Ik zit 
veel in mijn verstand en merk ook echt dat ik veel bereik door hard 
te werken. Maar ik heb ook inderdaad vaak pijn in mijn schouders, 
waarvoor ik naar een fysiotherapeut ben gegaan. Hij vertelde dat ik 
beter naar mijn lichaam moet luisteren, zodat het kan genezen. Dat 
betekent dat ik minder hard moet gaan werken. En dat ga ik ook 
echt doen! Stom dat ik dat verband niet eerder inzag.” 
 

Gevoel 
Ook je gevoel bepaalt je gedrag. Dit bestaat uit zowel je diepere 
gevoelens als je meer vluchtige emoties, die een wisselwerking op 
elkaar hebben. Ben je bijvoorbeeld hevig verliefd op iemand, dan 
kun je de hele wereld aan en de hele dag doorwerken, ook al heb je 
weinig geslapen. Maar ook al ‘weet’ je gevoel veel beter dan je 
verstand wat goed voor je is, het heeft het toch niet altijd bij het 
rechte eind. In je verliefdheid bepaalt je roze bril je gedrag. Je doet 
alles voor die persoon en ziet bijvoorbeeld niet dat zijn of haar 
persoonlijkheid misschien helemaal niet zo bij je past. 
 
“Ik weet nog goed hoe bijzonder ik het vond dat Nadine zo zorgzaam 
voor me was. Heerlijk vond ik haar warmte. Ik voelde me heel veilig 
en kon me goed ontspannen bij haar. Ik merkte dat ik ietsje minder 
vaak tot ’s avonds laat doorwerkte, zodat ik de tijd had om lekker 
met haar te kunnen knuffelen. Maar haar liefdevolle houding maakt 
dat ze werkelijk altijd maar voor alles en iedereen klaarstaat. Dat 
ben ik inmiddels wel een beetje zat”, vertrouwt Robert me toe. 
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Waarom krijgen we onze emoties niet onder controle? 

Waarom blijven ongewenste gevoelens opkomen? 

Simpelweg omdat de tegendelen  

niet zonder elkaar kunnen. 

Als er vreugde is, 

moet er ook droefenis zijn. 

Als er mooi is  

moet er ook lelijk zijn. 

Als er succes is, 

moet er ook mislukking zijn. 

Als er goedkeuring is, 

moet er ook afwijzing zijn. 

Als er kracht is  

moet er ook zwakte zijn. 

De tegendelen houden elkaar in balans, 

en zolang we ons niet verzetten tegen dit evenwicht, 

is er geen probleem. 

Nin Sheng 
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Intuïtie 
Met je intuïtie, ook wel zesde zintuig genoemd, kun je een gevoel of 
beeld bij iemand of een situatie waarnemen zonder hier al 
voorkennis over te hebben of erover na te denken. Deze ingeving is 
een diep innerlijk weten over een situatie of persoon op dat 
moment. Deze pure, directe waarneming kan je helpen bij het 
kiezen van een richting in je leven die op dat moment goed voor je 
is of bij het werkelijk zien van de behoefte van anderen. Intuïtief 
waarnemen en erop leren vertrouwen kun je ontwikkelen. 
 
“Oh daar maak ik vaak gebruik van”, zegt Nadine. “Ik krijg vaak een 
ingeving als ik in een gesprek met een potentiële klant merk dat ik 
me weinig heb ingelezen. Dan ken ik hun vakgebied en 
marktontwikkelingen niet goed, maar weet ik van binnen vaak wat 
het juiste is om te zeggen. Het probleem waarvoor ze een oplossing 
zoeken voel ik dan toch erg goed aan, waarmee ik precies het 
aanbod naar voren schuif waarmee ze geholpen zijn.” 
 
Ziel 
Je ziel wil het beste voor je en wil vooral dat je veel ervaringen in 
het leven opdoet om van te leren en persoonlijk te groeien, zodat je 
transformeert naar een hoger bewustzijn. Zou je zelfs voor volledige 
overgave kiezen, wat sommige mensen doen, dan laat je je ziel 
leidend zijn in de keuzes die je in je leven maakt. Je ziel heeft dan 
een grote invloed op je gedrag. 
 
Robert is heel benieuwd: “Ik ben erg van het plannen maken, actie, 
doen. Ik hoop dat het me in de komende jaren lukt zo stil te worden 
in mijzelf dat ik echt mijn ziel kan horen spreken. Ik wil gaan 
onderzoeken wat goed voor mij werkt. Mediteren? Naar bepaalde 
muziek luisteren? In de natuur zijn? Het wordt een hele 
ontdekkingstocht... En dan nog kijken of ik bereid ben ook echt op te 
volgen wat mijn ziel wil, want ik heb gehoord dat dit nog geeneens 
zo makkelijk is.” 
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Zingeving 
Op het moment van je geboorte heb je besloten wat je in dit leven 
wilt neerzetten in de wereld. Dit is je zingeving. Wat kun jij doen om 
deze aarde en samenleving te ondersteunen? Welk steentje kun jij 
bijdragen aan een betere samenleving? Je zingeving geeft richting 
aan je leven en verandert niet als je ouder wordt. 
In het voorgaande schema zie je zingeving als enige met alleen een 
pijl richting gedrag. Dat komt omdat het gedrag je zingeving niet kan 
beïnvloeden. Wel kan het gebeuren dat je zingeving in de loop van 
de jaren duidelijker wordt, waardoor het lijkt alsof gedrag van 
invloed is op zingeving. 
 
Nadine: “Laatst was ik bij het Zeedierenfonds, een van onze klanten. 
Ik merkte al dat ik ondanks mijn weer te korte nacht en lange 
reistijd ’s avonds nog veel energie had. Ik viel bij yoga niet eens in 
slaap, ik bruiste. Ik vroeg me af hoe dat kwam. Toen ben ik gaan 
nadenken. Ik ontdekte dat ik bij organisaties die zich inzetten voor 
de mens en de natuur veel blijer word dan bij financiële instellingen 
of ICT-bedrijven. Ik heb me een paar weken later in ieder geval 
aangemeld als collectant voor het Zeedierenfonds.” 
 
Voor meer informatie, zie hoofdstuk 17 Zingeving. 
 
Bewustzijn 
Bewustzijn is iets wat elk mens heeft, alleen hebben sommige 
mensen er meer contact mee dan anderen. Het veld van bewustzijn 
staat volledig los van de andere onderdelen van een mens en is de 
meest zuivere plek waar je aanwezig kunt zijn. Het is vrij van goed 
en fout. Vanuit deze plek kun je heel helder naar jezelf kijken 
inclusief alle onderdelen zoals je lichaam en je gevoel. 
 
Wat bewustzijn precies is, daar zijn de geleerden het nog niet 
helemaal over eens. Het lijkt verder te gaan dan alleen het deel wat 
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er in ons aanwezig is. Dat betekent dat de informatie uit meer 
bronnen kan worden gehaald dan alleen uit jezelf. 
 
Het lijkt er zelfs op dat veel gedachten ontstaan in het bewustzijn en 
niet in het verstand. En dat we ons van deze gedachten vaak pas 
bewust worden nadat ze zijn ontstaan. Het idee dat we alle 
gedachten zelf bepalen en dat ze ontstaan uit onze wil, is 
achterhaald. 
 
Je bewustzijn is belangrijk om de innerlijke roep van je ziel te horen 
en je zingeving te onderzoeken. Je kunt je bewustzijn ontwikkelen 
door bijvoorbeeld boeken te lezen over spiritualiteit, te mediteren 
of yoga te beoefenen. Je gaat dan stappen zetten die jij nodig acht 
om persoonlijk te groeien. Je kiest bijvoorbeeld voor het opdoen 
van ervaringen om van te leren en gaat wellicht bijdragen aan de 
samenleving vanuit jouw zingeving. Een rijk leven ligt dan in het 
verschiet! 
 
Robert vertelt me dat hij in de loop van de tijd heeft gemerkt dat 
yoga een goede invloed op Nadine heeft. “Ik vroeg me af of het ook 
iets voor mij kan zijn. Maar geen enkele man doet toch aan yoga? 
Nadine zei dat ik me daar niets van moest aantrekken. Haha, ik zeg 
juist altijd tegen haar dat ze zich niet druk moet maken om de 
mening van anderen. In ieder geval: ik heb dus toch maar een 
proefles gevolgd. Jeetje, wat een bijzondere ervaring… Er kwamen 
ineens tranen omhoog toen de docent een visualisatieoefening deed 
waarbij we teruggingen naar onze kindertijd. ’s Avonds heb ik hard 
liggen huilen in bed, Nadine wist niet wat ze meemaakte! Ik 
schaamde me, maar ze was zo ontroerd en blij dat ze begon mee te 
huilen. De dag erna hebben we vrij genomen en zijn we een dag 
naar de sauna gegaan. Ik had nog nooit spontaan een dag vrij 
genomen en naar de sauna waren we allebei nog nooit geweest.  
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En wat denk je? Nadine had niet eens erg veel moeite om naakt te 
zijn. We hebben genoten…”  
 
‘Strijd’ tussen ziel en ego 
Je ziel wil dat je veel ervaringen in het leven opdoet om van te leren 
en daardoor persoonlijk te groeien. Maar je ego is behoorlijk star en 
wil niet dat je als persoon verandert. ‘Alles bij het oude laten, het 
gaat toch prima!’ is het credo van het ego. Want ‘je hebt je 
belemmerende overtuigingen niet voor niets gecreëerd’, zo denkt je 
ego, ‘ze waren belangrijk voor je veiligheid’. 
Zou je nu gaan veranderen door ze los te laten, dan oordeelt je ego 
dat je in gevaar komt! Niet doen dus, zegt het ego. Maar dit is in 
strijd met je wens om je te ontwikkelen; de wens van je ziel. 
 
Je zou dus kunnen zeggen dat er een voortdurende ‘strijd’ gaande is 
tussen je ziel en je ego. Al legt normaal gesproken je ziel het zwaar 
af tegenover je ego. Je ego heeft zo’n sterke invloed op je gedrag, 
dat de krachten die uit je ziel komen helemaal in de schaduw komen 
te staan en niet hoorbaar zijn. 
Door aan de ene kant belemmerende overtuigingen los te laten en 
aan de andere kant te leren luisteren naar je ziel, zal je ziel meer ‘te 
zeggen’ krijgen in jouw leven; meer ‘te zeggen’ krijgen over jouw 
gedrag. Je gaat langzamerhand meer je ziel volgen. 
 
Wat ook helpt is als je je stevigheid ontwikkelt. Dan heb je 
voldoende fundering om je niet snel opzij te laten duwen door 
anderen. Je bent niet meer zo sterk afhankelijk van je omgeving om 
je goed of veilig te voelen. Je stevigheid maakt dan dat je ‘het 
aankunt’ om meer te luisteren naar je ziel, die erop aandringt dat je 
je belemmerende overtuigingen aanpakt. Je bent dan juist wel goed 
in staat te veranderen en jezelf echt neer te zetten in deze wereld. 
 
Nadine vertelt dat ze laatst na de yoga bij het thee drinken diep 
ontroerd raakte van een verhaal van iemand: “De vrouw naast me 
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vertelde dat ze door haar psychologieopleiding heeft geleerd goed 
voor zichzelf te zorgen. En dat ze daardoor ook hulp kan vragen aan 
anderen als ze die nodig heeft. En dat ze nu voelt dat ze voor 
anderen kan zorgen zonder liefde of dankbaarheid terug te 
verwachten. Ze accepteert zichzelf helemaal zoals ze is en is niet 
meer afhankelijk van de goedkeuring van anderen om zich goed te 
voelen. Dat raakte me zo! Dat wil ik ook bereiken.” 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Afbeelding: ‘Strijd’ tussen ego en ziel; wie krijgt het voor het zeggen? 

  

         Ego 
 
Belemmerende 
overtuigingen 

 
 

Ziel 
 

Gedrag 
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Ware vrijheid vind je niet 

door het huidige moment te ontvluchten, 

maar door onverschrokken 

in haar verborgen diepten te duiken. 

Misschien dat we daarbinnen 

alle rust, liefde en acceptatie vinden 

die we altijd ‘daarbuiten’ hebben gezocht.  
Jeff Foster 

 

12 Belemmerende overtuigingen onderzoeken 
 
Het is Robert duidelijk waarom het zo belangrijk is aan de slag te 
gaan met zijn belemmerende overtuigingen: “Als het toch eens echt 
zou lukken om mijn overtuigingen op te sporen en los te laten, wow, 
wat zou er allemaal kunnen veranderen in mijn leven… Ik vind het 
spannend, maar ik ga ervoor!” En aan het einde van het 
kennismakingsgesprek met Nadine besluit ook zij een 
coachingstraject met mij te willen starten. 
 
Robert 
Robert en ik gaan in de eerste sessies op zoek naar de 
belemmerende overtuigingen waarvan hij nu het meest last heeft. 
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We komen erachter dat hij heel moeilijk bij zijn gevoel kan komen 
vanwege zijn subpersoon Rationalist. Die vertelt hem keer op keer 
dat ‘voelen veel te pijnlijk is’. Want als Robert vroeger bijvoorbeeld 
huilde, dan liet zijn vader duidelijk merken dat hij dit niet wilde zien. 
Hij werd er zelfs agressief door, zeker als hij dronken was. Door 
vooral te denken in plaats van te voelen zou Robert heel veilig door 
het leven kunnen komen. Hij heeft zo in de loop van de tijd een 
schild om zich heen gevormd. Bovendien heeft hij ervaren dat 
rationele types in onze maatschappij in het algemeen meer 
gewaardeerd worden dan gevoelstypes. 
Als rationeel type heeft Robert onbewust juist een gevoelstype als 
vriendin gekozen om van haar te kunnen leren meer vanuit zijn 
gevoel te leven. Ook bewondert hij haar inlevingsvermogen, 
waarmee ze als consultant zulke sterke adviesvaardigheden heeft. 
Dit zou hij als teamleider ook meer willen ontwikkelen, zodat hij zijn 
mensen goed kan begeleiden. Maar na hun hevige verliefdheid is 
Nadine sterk op Roberts ‘rode knop’ gaan drukken.  
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Dat gebeurt bijvoorbeeld als zij in een pittige gezamenlijke discussie 
begint te huilen. Robert kan niet met deze emotie omgaan. Dat kan 
Nadine niet in hem waarderen, waardoor Robert op zijn beurt 
afkeuring voor haar voelt. 
Een andere belemmerende overtuiging van Robert blijkt ‘ik moet 
alles perfect doen’. De subpersoon Perfectionist legt hem deze 
overtuiging dwingend op. Want Roberts vader had door allerlei 
redenen eigenlijk een hekel aan Robert, waardoor hij ervan langs 
kreeg als hij ook maar iets niet goed deed. Robert doet nu nog 
steeds zijn uiterste best om geen fouten te maken en niet 
afgekeurd te worden. “The story of my life…”, verzucht hij. 
 
Ook gaat hij altijd maar door op zijn werk, omdat hij zijn manager 
en collega’s altijd van dienst is. Want zijn subpersoon Pleaser legt 
hem op ‘je moet door iedereen aardig gevonden worden’. Een 
overtuiging die hem vroeger thuis in de situatie met zijn ouders 
hielp om veiligheid te creëren, maar waardoor hij nu nogal eens 
over zijn eigen grenzen van zijn energie gaat… 
 
Daarnaast heeft hij op zijn werk last van subpersoon Innerlijke 
criticus die hem zegt ‘je doet het niet goed’. Want Robert kreeg aan 
tafel vaak van zijn vader te horen dat hij zijn mond moest houden, 
omdat zijn vader wat te zeggen had. Ook krijgt hij de boodschap 
van subpersoon Dommerd ‘ik weet niet voldoende’ en van Raar ‘ik 
zie er raar uit’. Hij wordt er enorm onzeker van tijdens presentaties 
die hij op zijn werk geeft. 
 
En al werkt hij hard en heeft hij een goed salaris, toch kan hij 
zichzelf maar heel moeilijk toestaan geld uit te geven. Het lukt hem 
nog net om Nadine af en toe te verwennen, maar voor zichzelf iets 
moois kopen, nee… ‘Geld tekort!’, roept zijn subpersoon... Robert 
kan zich de situatie niet herinneren waarin deze is ontstaan. Hij 
vermoedt dat het een belemmerende overtuiging van zijn moeder 
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is die ze onbewust op hem heeft overgedragen. Hij kan zich wel 
goed herinneren dat ze altijd erg lette op de huishoudelijke 
uitgaven. 
 
“Oef, dat is nogal wat, de moed zinkt me toch wel een beetje in de 
schoenen als ik zie hoeveel belemmerende overtuigingen ik heb”, 
verzucht Robert. “Maar realiseer je dat je op het punt bent 
aangekomen dat de noodzaak om te veranderen groter is geworden 
dan je weerstand ertegen. Dus je motivatie om dingen te 
veranderen in jezelf is nu groot. En ik kan je wel schetsen wat er 
allemaal voor je gaat veranderen als je de uitdaging aangaat om 
deze belemmerende overtuigingen los te laten”, antwoord ik. “Door 
los te laten dat ‘voelen veel te pijnlijk is’ en meer vanuit je gevoel te 
leven, kun je verwachten dat je relatie verbetert met Nadine als 
gevoelstype. Ook werkt het je relatie in de hand als je de 
overtuigingen loslaat dat je door iedereen aardig gevonden moet 
worden en je het niet goed doet. Want dan zul je minder vaak tot 
laat doorwerken. Bovendien is de kans groot dat je op je werk de 
mensen in je team beter kunt begeleiden als je meer vanuit je 
gevoel handelt. En als je loslaat dat je geen geld mag uitgeven, zul 
je ook wat meer gaan genieten van je harde werken en het geld dat 
je ermee verdient.” Robert heeft aandachtig zitten luisteren. Zijn 
twijfel is omgebogen: “Dankjewel, ik zie nu wel in dat ik het traject 
wil aangaan om de veranderingen te realiseren die je hebt 
geschetst. Het resultaat lijkt me heel fijn.” 
 
Nadine 
In het traject met Nadine ontdekken we dat haar moeder het erg 
belangrijk vond dat haar dochter er altijd tiptop uit zag. Als gevolg 
daarvan heeft ze last van haar subpersoon Innerlijke criticus. Als 
Robert over korte rokjes begint, reageert Nadine als door een wesp 
gestoken. Hij drukt op haar ‘rode knop’: Nadine wordt enorm 
onzeker van Roberts suggestie dat collega Sabine er beter uit zou 
zien dan zij en daardoor beter is dan Nadine. Robert vindt dit 
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helemaal niet, maar Nadine kan niet echt horen wat hij bedoelt 
vanwege haar belemmerende overtuiging, waar ze ook in haar 
seksleven last van heeft. 
 
Haar subpersoon Perfectionist zegt haar dat ze het altijd beter moet 
doen. Ze besteedt dan ook veel meer tijd aan het luisteren naar 
haar klanten en het opstellen van een verbeteradvies dan haar 
collega’s. Het is haar manager ook opgevallen. Nadine heeft al te 
horen gekregen dat ze beter moet letten op de balans tussen de 
kwaliteit van haar werk en de tijdsbesteding, anders is ze te duur… 
 
Daarnaast heeft Nadine veel last van de subpersoon Pleaser, die 
zegt dat ze altijd hulpvaardig en zorgzaam moet zijn. Doordat ze te 
veel klaarstaat voor anderen, komt ze te weinig toe aan haar 
hobby’s: psychologieboeken lezen en yoga beoefenen. De balans 
tussen inspanning en ontspanning is in gevaar, haar subpersoon 
maakt dat ze uitgeput raakt. 
 
Ook Nadine’s subpersoon Alleen zijn is gevaarlijk maakt dat ze 
weinig rust heeft. Want Robert werkt regelmatig een avond door op 
zijn werk of gaat een weekenddag mountainbiken met zijn vrienden. 
Nadine moet er niet aan denken dat ze dan alleen thuis is, dus puilt 
haar agenda uit van de afspraken. Eten bij haar ouders, haar 
schoonouders helpen met de administratie, een vriendin opbeuren 
die het moeilijk heeft en als ze geluk heeft af en toe naar yoga. Ook 
daardoor voelt ze zich vaak vermoeid. 
Deze overtuiging is vooral ingegeven door haar ervaring, gekoppeld 
aan de subpersoon Alleen achtergelaten worden in de auto is 
gevaarlijk!. Dat ze niet meer het kleine meisje is dat in de bloedhete 
auto in gevaar kwam, maar prima voor zichzelf kan zorgen maakt 
niet uit. Ook nu nog wordt ze panisch zodra Robert of iemand 
anders uitstapt en ze alleen in de auto blijft zitten… 
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Bovendien dwingt Nadine’s subpersoon Verantwoordelijke 
ouderfiguur haar ertoe om het huishouden vooral zelf op zich te 
nemen. “Koken, schoonmaken, wassen, strijken, verjaardagen 
bijhouden, ik doe bijna alles. Dat is toch iets dat vrouwen horen te 
doen? Maar ja, daardoor merk ik wel dat ik heel weinig toekom aan 
lezen en yoga, daar baal ik wel van.”  
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Als we de impuls om  
 

onbehaaglijke gevoelens te vermijden, 
  

ombuigen tot een openheid om ze te ontmoeten, 
  

en met een nieuwsgierige blik  
 

diepgaand te exploreren, 
  

dan kunnen we in het hart van die gevoelens  
 

datgene vinden 
  

wat we hoopten te bereiken  
 

door ze te vermijden. 
   

(vrij naar) Rupert Spira 
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13 Onze bewuste en onbewuste gebieden  
 
Subpersonen bevinden zich in het lager onbewuste van de mens. 
Volgens de psychosynthese (zie bijlage 8 Bronnen) kent een mens 
een aantal bewuste en onbewuste gebieden: 

1. Bewustzijn 
2. Middelste onbewuste 
3. Lager onbewuste 
4. Hoger onbewuste 

 
1. Bewustzijn 
Het bewustzijn wemelt van gewaarwordingen, beelden, gedachten, 
emoties, gevoelens, verlangens en impulsen. We kunnen deze 
allemaal observeren en op grond daarvan al dan niet handelen. 
Het ene moment ben je bijvoorbeeld aan het relaxen met je vriend 
of vriendin en ben je op je gevoelens gericht. Dan gaat de telefoon. 
Het is iemand van je werk en je richt je tot je gedachtes, waardoor 
je zinnig kunt converseren over je werk. 
 
2. Middelste onbewuste 
Het middelste onbewuste is de verblijfplaats van alle 
gemoedstoestanden die we gemakkelijk in ons bewustzijn kunnen 
oproepen. In ons goed toegankelijke middelste onbewuste 
bewaren we bijvoorbeeld allerlei informatie en kennis die niet altijd 
relevant is. We kunnen simpele rekensommetjes maken, maar 
willen we dat echt in ons bewustzijn hebben terwijl we vrijen? We 
weten hoe we een cake moeten bakken, maar willen we daaraan 
denken terwijl we dit lezen? 
 
Als je later op de dag een belangrijke afspraak hebt met een vriend, 
dan kun je de gedachte over het feit dat je die afspraak hebt veilig 
tot een later tijdstip in je middelste onbewuste laten. Is het een erg 
belangrijke afspraak, dan zal deze je natuurlijk in de loop van de dag 
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vaak te binnen schieten en je misschien afleiden van wat je aan 
het doen bent. 
 
3. Lager onbewuste 
Het lager onbewuste bestaat uit instincten en lichamelijke 
functies waarover we (normaal gesproken) geen bewuste 
controle hebben. Ook vertegenwoordigt het lager onbewuste ons 
persoonlijke psychische verleden. Lang vergeten, verdrongen 
traumatische gebeurtenissen en complexen zijn er bijvoorbeeld in 
opgeslagen. En hier bevinden zich ook de subpersonen en 
daarmee de belemmerende overtuigingen. Uit het lager 
onbewuste ontstaat gedrag zoals onze fundamentele driften, 
‘primitieve neigingen’, fobieën, obsessies en dwangneigingen.  
 
Als je bijvoorbeeld kort geleden een reis door Turkije hebt 
gemaakt, zullen al je ervaringen van je reis je veranderd hebben 
en je huidige ervaring ‘kleuren’. Er kunnen je dingen zijn 
overkomen die je uit je bewustzijn hebt verdreven omdat ze te 
onaangenaam zijn om je te herinneren (dit staat gelijk aan 
verdrongen materiaal). Hoewel je er misschien voor gekozen hebt 
deze incidenten ‘bewust te vergeten’, hebben ze toch effect op je. 
Als je bijvoorbeeld achternagezeten bent door een groep 
grommende honden, denk je misschien liever niet terug aan hun 
felle ogen en blinkende tanden. Het effect ervan bestaat echter 
nog steeds en verklaart je angstige reactie op een lief, klein 
poedeltje… 
 
En telkens als je in Turkije naar de wc ging, merkte je dat je je een 
beetje misselijk voelde. Het kan natuurlijk zijn dat je last had van 
een bacterie. Maar het kan ook zijn dat het misselijke gevoel 
kwam door de ouderlijke stem die je in je onbewuste nog steeds 
een standje gaf. Want je had je handen niet gewassen zoals je als 
kind altijd was opgedragen. Je bent erop geconditioneerd te 
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geloven dat je dit moest doen en je stout bent als je je handen 
niet wast. 
 
Dit zijn maar twee voorbeelden van de talloze zaken die we in ons 
lagere onbewuste met ons meedragen en die ons op elk 
willekeurig moment kunnen beïnvloeden. Probeer zelf eens zulke 
voorbeelden te vinden, maar wees niet verbaasd als dat je moeite 
kost. 
 
Als we ons lager onbewuste verkennen, bevordert dat onze groei. 
Want hoe meer ‘oudere’ of verdrongen aspecten we leren 
integreren, des te vollediger we worden. We gaan dan letterlijk 
ons bewustzijn vergroten. Als we eerder verdrongen energieën 
loslaten, voelen we ons gezonder, krijgen we meer energie en 
ervaren we meer vrijheid in ons leven. 
 
4. Hoger onbewuste  
Het hoger onbewuste vertegenwoordigt onze evolutionaire 
toekomst. In dit gebied ontvangen we al onze inspiratie, illuminatie 
en zingeving. Ware inspiratie, bijvoorbeeld op artistiek of 
wetenschappelijk gebied, kan ons op zeer grootse of zeer simpele 
manieren bereiken. Het is de bron van ons 'innerlijke genie'. 
Daarom is het voor ons, na het loslaten van belemmerende 
overtuigingen, misschien wel het voornaamste gebied om te 
verkennen. We kunnen dan vanuit een helderder inzicht en met 
meer succes onze toekomst tegemoet gaan.  
 
Wellicht het duidelijkste voorbeeld van contact maken met je hoger 
onbewuste is het moment dat inzichten en 'flitsen van inspiratie' 
zich in je bewustzijn aandienen. Je kunt bijvoorbeeld plotseling de 
oplossing ingegeven krijgen voor een probleem waarover je 
dagenlang hebt lopen piekeren. Of je weet ineens wat je met je 
leven wilt nadat je je maandenlang onzeker en stuurloos hebt 
gevoeld.  
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Hoe meer je in vrede bent met jezelf, 

hoe minder behoefte je hebt 

om andere mensen te veranderen. 
Erik van Zuydam 

 

14 Voice Dialogue 
 
Nu Robert en Nadine zich bewust zijn geworden van hun 
belemmerende overtuigingen, zijn ze op het moment gekomen dat 
ze deze kunnen gaan loslaten. Ze kunnen ervoor kiezen dit te doen 
met zelfonderzoek, bezinning, of met methodes uit de Oosterse 
psychologie zoals meditatie en mindfulness. Maar het is best lastig 
om in je eentje contact te maken met het lager onbewuste, de 
diepere laag van ons onbewuste waar de belemmerende 
overtuigingen zich bevinden. En om deze vervolgens los te laten.  
 
Wil je het sneller en grondiger aanpakken, dan adviseer ik je een 
coach of therapeut te zoeken die gebruik kan maken van effectieve 
methodes uit de Westerse psychologie zoals The Work van Byron 
Katie, Emotional Freedom Technique (EFT), Rationeel-Emotieve 
Therapie (RET), Eye Movement Desensitization and Reprocessing 
(EMDR) en Voice Dialogue, de methode die ik gebruik. Zie bijlage 7 
voor een uitleg over deze methodes.  
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Wat is Voice Dialogue? 
Voice Dialogue ervaar ik als de meest effectieve methode om 
cliënten te ondersteunen hun belemmerende overtuigingen los te 
laten. Daarom kies ik altijd voor deze methode. Heel kort gezegd is 
het een methode om je subpersoon te leren kennen en je bewust te 
worden wanneer en waarom hij je een overtuiging dwingend oplegt. 
Je ziet daardoor dat deze in het hier en nu niet meer klopt en je 
daardoor in de weg zit. Je zult waarschijnlijk tot de conclusie komen 
dat je dit in je verdere leven niet meer wilt en je de overtuiging wilt 
loslaten.  
 
Voice Dialogue-sessie 
Voor de inzet van de methode Voice Dialogue maak ik altijd een 
afspraak met een cliënt van ongeveer 1,5 uur. Aan het begin van 
deze sessie bepalen we welke overtuiging de cliënt wil gaan loslaten.  
 
Stel dat de cliënt ervoor kiest om de belemmerende overtuiging ‘je 
moet lief gevonden worden’ los te laten. Dit is een boodschap die 
wordt  gegeven door de subpersoon Pleaser. Die legt de cliënt deze 
belemmerende overtuiging dwingend op als deze getriggerd wordt, 
bijvoorbeeld omdat de cliënt een ontmoeting heeft met een naaste 
collega die lijkt op zijn strenge vader. Hij kon er toen maar beter 
voor zorgen dat hij zo lief mogelijk deed zodat hij zich toen relatief 
veilig kon blijven voelen. En dat gedrag herhaalt zich nog steeds… 
 
In een Voice Dialogue-sessie gaat de cliënt dan met de Pleaser in 
gesprek om te ontdekken wat de subpersoon hem te zeggen heeft. 
Dit gesprek gebeurt zittend op twee stoelen. Op de ene stoel zit de 
cliënt zelf en op de andere zit zijn subpersoon. Dat kan natuurlijk 
niet tegelijk, want de cliënt vertegenwoordigt beiden. Daarom zit hij 
om en om op de ene en de andere stoel. Hoe dit precies werkt en 
hoe het gesprek met een subpersoon kan verlopen, lees je in het 
volgende hoofdstuk ‘Voorbeeld van een Voice Dialogue-sessie’.  
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Enerzijds kan er door het gesprek waardering ontstaan voor het feit 
dat de subpersoon de cliënt in zijn jeugd jaren heeft geholpen. Aan 
de andere kant komt de cliënt te weten wanneer de subpersonen 
hem een overtuiging dwingend oplegt en de cliënt als gevolg 
daarvan zijn gedrag verplicht aanpast aan de wens van deze 
subpersoon. Terwijl dat lieve gedrag in het hier en nu dus niet meer 
nodig is. Want de cliënt is niet afhankelijk van deze collega om zich 
veilig te kunnen voelen. 
 
De cliënt en de subpersoon praten daar net zolang met elkaar over 
totdat er een bevredigende oplossing is ontstaan voor beiden. 
Meestal zal het zo zijn dat de subpersoon het inzicht krijgt dat hij of 
zij niet meer nodig is en jou mag loslaten. Maar het is ook mogelijk 
dat deze subpersoon met je gaat samenwerken door geen 
belemmerende overtuigingen meer aan je door te geven, maar 
ondersteunende boodschappen. Deze vernieuwde subpersoon 
komt jou ten goede en ondersteunt je in je proces naar persoonlijke 
vrijheid.       
 
Bijvoorbeeld: de Pleaser uit het vorige voorbeeld zou nu als 
boodschap kunnen hebben ‘wanneer je iemand tegenkomt, mag je 
helemaal jezelf zijn.’ Dit ondersteunt jou om jezelf te kunnen zijn als 
je iemand tegenkomt.        
 
Het resultaat van een Voice Dialogue-sessie is dat je je niet meer 
laat belemmeren door de boodschap die de subpersoon je al die 
jaren heeft gegeven. Je hebt de overtuiging losgelaten! 
 
Graag onderstreep ik nog even dat het niet nodig is om de situatie 
uit je jeugd, waarin de overtuiging ooit is ontstaan, helemaal te 
herbeleven, zoals veel therapeuten doen. De cliënt blijft in het hier 
en nu. 
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’s Nachts 
Als je een Voice Dialogue-sessie hebt gehad, wordt het leerproces 
van je lagere onbewuste ’s nachts voortgezet. We slapen niet alleen 
om fysiek uit te rusten, maar ook om te verwerken en onze psyche 
te resetten. Dit geldt zeker nadat we een Voice Dialogue-sessie 
hebben gedaan. In onze dromen leren we veel van wat we overdag 
hebben meegemaakt en zetten we verdere stapjes in onze 
persoonlijke ontwikkeling. Daarom is voldoende slaap ook zo 
belangrijk. 
 
Snelheid 
Er is een maximale snelheid om belemmerende overtuigingen los te 
laten: de snelheid die je zelf aan kunt. Het proces sneller laten 
verlopen dan je aankunt gaat niet. Is er op een bepaald moment te 
veel om te verwerken, dan ontstaat er weerstand. Dit kan zich 
lichamelijk uiten. Je hoofd raakt bijvoorbeeld vol (je stapelt 
informatie in jezelf in plaats van deze te verwerken). Je hebt niet 
meer zo veel ruimte voor nieuwe indrukken, ze komen niet meer zo 
binnen. Misschien word je prikkelbaar. Uiteraard kan de coach het 
ook inschatten en bij je herkennen als het te veel voor je is. Mijn 
ervaring is dat gemiddeld één Voice Dialogue-sessie per drie weken 
het beste werkt. 
 
Bewust gedrag 
Je gedrag verandert niet automatisch op het moment dat je met 
een Voice Dialogue-sessie een belemmerende overtuiging hebt 
losgelaten. Wel is het relatief gemakkelijk geworden je gedrag aan 
te passen als je geen belemmerende overtuiging meer van je 
subpersoon krijgt. De angel is eruit, zo kun je het zien.  
 
De eerste dag is het belangrijkste. Hier maak je de grootste stappen 
om je gedragsverandering te bereiken. Had je bijvoorbeeld de 
belemmerende overtuiging ‘je moet aardig gevonden worden’, dan 
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zul je nog steeds de neiging hebben tegen iedereen aardig te zijn. 
Let er dan bewust op dat je niet meer in je oude gedrag blijft zitten, 
maar dat je het vervangt met nieuw productief gedrag. Gedrag dat 
werkelijk bij de situatie past. Dus als het een streng iemand is, dan 
past het waarschijnlijk om een beetje gereserveerd afstand te 
bewaren. Kom je je beste vriend of vriendin tegen, dan ben je 
hoogstwaarschijnlijk heel aardig. En nu niet meer omdat de 
subpersoon dat wil, maar omdat je daar zelf bewust voor kiest.          
 
Dat Nadine en Robert hun belemmerende overtuigingen met Voice 
Dialogue hebben kunnen loslaten, merken ze zelf en bij elkaar in het 
gedrag. Nadine krijgt niet meer de boodschap dat ze minder is dan 
een ander en Robert mag van zichzelf zijn gevoel uiten. Ze moeten 
de eerste dagen nog wel heel erg opletten dat ze het nieuwe gedrag 
veel oefenen, omdat ze steeds de neiging hebben in hun oude 
gedrag te stappen. Maar na wat vallen en opstaan lukt het aardig.  
Ze zijn heel blij dat hun gedrag effectiever is geworden en dat ze 
bewust hun gedrag kunnen bepalen. Ze hebben nu een keuze hoe ze 
zich voelen. Het heeft hun relatie sterk verbeterd. 
 
Wanneer Robert alle twintig belemmerende overtuigingen heeft 
losgelaten en Nadine alle veertien, zijn we klaar met de 
coachingstrajecten. Robert straalt tijdens het eindgesprek: “Wat ben 
ik blij dat ik nu al mijn belemmerende overtuigingen heb losgelaten! 
Enorm bedankt! En hoewel ik graag tot ziens tegen je zeg, denk ik 
dat ik gewoon nooit meer hoef te komen!” Ik ben heel blij voor hem. 
Wel leg ik hem uit dat het best zou kunnen dat hij na bepaalde tijd 
weer eens bij mij aanklopt. Want als je voor het eerst je 
belemmerende overtuigingen gaat verkennen, worden er ongeveer 
tien tot twintig zichtbaar waarvan je op dat moment het meest last 
hebt. Ben je erin geslaagd deze los te laten, dan heb je een tijd een 
heerlijk vrij gevoel en veel vrijheid om te doen wat je wilt. Op een 
gegeven moment merk je echter dat de volgende belemmerende 
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overtuigingen zich aandienen en kun je weer aan de slag om deze op 
te lossen. 
 
Nadine en Robert willen weten of ze uiteindelijk in hun leven echt al 
hun belemmerende overtuigingen kunnen hebben opgelost. Maar 
dat is een erg ambitieus plan: zou je echt volledig vrij zijn van 
boodschappen, dan bereik je zeer waarschijnlijk een staat van 
verlichting. Dan is het helemaal stil in jezelf en maak je je zoals de 
Dalai Lama nooit meer druk om zaken zoals het afwerken van 
actielijstjes voordat je van jezelf mag ontspannen. En dan ben je 
helemaal niet bezig met de vraag of iedereen je wel aardig vindt. 
 
Maar ook als je een paar belemmerende overtuigingen hebt 
losgelaten, wordt het leven al een stuk gemakkelijker en leuker. 
Zeker als het net degene waren die je bijvoorbeeld belemmerden 
om een leuke partner te vinden. Of die je weerhielden om promotie 
te krijgen of een carrièreswitch te maken naar een baan die echt bij 
je past! 
 
Veilig en krachtig 
Ik wijk met mijn aanpak van de Voice Dialogue iets af van de manier 
waarop de grondleggers Hal en Sidra Stone (zie bijlage 8 Bronnen) 
de methode hebben beschreven en uitdragen. Zij zeggen dat een 
cliënt niet zelf met de subpersonen mag praten, maar dat dit altijd 
via een coach of therapeut moet gebeuren. 
Ik heb onderzocht hoe het zou zijn als de cliënt zelf met zijn 
subpersonen gaat praten. Zo ben ik erachter gekomen dat deze 
methode krachtig, diep en veilig is. Een cliënt weet heel goed wat hij 
wil zeggen en waar hij met zichzelf naartoe wil. Daarom geeft zo’n 
sessie een heel effectief resultaat. 
Ook zal een cliënt op deze manier zichzelf nooit te zwaar belasten in 
een sessie, waardoor deze werkwijze heel veilig is. En daarmee is 
het een methode die ook anderen dan coaches en therapeuten 
prima kunnen leren en toepassen in hun privéomgeving.  
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Jouw gevoelens en emoties worden 

  
niet veroorzaakt door een ander. 

  
Niemand heeft de macht om jou ongelukkig, boos, 

  
overstuur of beledigd te laten voelen. 

  
Het zijn Pavlov-achtige reacties van je eigen mind. 

  
Emotionele vrijheid ontstaat niet door de gedragingen 

  
van mensen om je heen proberen te veranderen, 

  
maar door je diepgaand bewust te worden 

  
van je eigen reactieve patronen. 

 
Erik van Zuydam 
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15 Voorbeeld van een Voice Dialogue-sessie 
 
Hoe een Voice Dialogue-sessie in mijn praktijk verloopt, geef ik weer 
met de volgende sessie die ik met Robert deed. 
 
Robert wil graag in gesprek gaan met zijn subpersoon Rationalist die 
hem zegt ‘voelen is veel te pijnlijk’. Ik vraag hem twee stoelen neer 
te zetten in de ruimte: eentje voor hemzelf en eentje voor zijn 
subpersoon. Robert gaat op zijn ‘eigen’ stoel zitten. Robert sluit zijn 
ogen en ik leid hem door een korte ontspanningsoefening met als 
doel om helemaal in het hier en nu te komen. Hij komt dan in een 
staat waarin hij helemaal zichzelf kan en mag zijn, en waarbij er 
bijna geen belemmerende overtuigingen actief zijn. 
 
Als we daarmee klaar zijn, vraag ik Robert om zijn subpersoon op de 
andere stoel aan te kijken en hem welkom te heten door de 
volgende openingszin tegen de subpersoon te zeggen: “Hallo 
subpersoon Rationalist, de boodschap die jij mij steeds geeft is: 
voelen is veel te pijnlijk.”. Met deze zin wordt de subpersoon 
opgeroepen en geankerd in de andere stoel. Het ankeren is nodig 
om ervoor te zorgen dat Robert steeds als vanzelf Rationalist wordt 
vanaf het moment dat hij op de stoel van zijn subpersoon gaat zitten. 
Robert denkt en voelt dan als zijn subpersoon, en luistert naar de 
boodschappen die bij hem omhoog komen (dit lijkt op de 
boodschappen die omhoog komen wanneer je een geleide meditatie 
of een hypnosesessie doet). Het is hierbij belangrijk dat hij niet als 
Robert denkt, want dan zou hij de zachte stemmetjes van de 
subpersoon overrulen, met als gevolg dat Robert de subpersoon dan 
niet ‘hoort’.  
 
Robert gaat op de stoel van zijn subpersoon zitten. Roberts 
subpersoon antwoordt nu: “Ja, dat klopt. Het is essentieel dat je 
rationeel bent!”. Hierna stopt Rationalist met praten. 
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Robert gaat weer op zijn eigen stoel zitten. Er komt een vraag in 
hem op die hij zijn subpersoon voorlegt terwijl hij hem aankijkt: 
“Waarom is het zo belangrijk dat ik rationeel ben?”  
Hij gaat op de stoel van zijn subpersoon zitten. Rationalist zegt nu: 
“Ik wil je beschermen, want het kan gevaarlijk zijn om te voelen en 
over je gevoelens te praten. Denk maar aan vroeger, toen je vader 
zo ontzettend kwaad werd als je huilde.” 
 
Robert gaat weer op de andere stoel zitten en kijkt zijn subpersoon 
aan: “Ja, maar dat was vroeger. Mensen om mij heen zoals Nadine 
zijn niet zoals mijn vader. Ze zijn helemaal niet agressief en 
respecteren mij. Je paniek is niet nodig, ik wil graag mijn gevoelens 
toelaten en leren praten over mijn gevoel en emoties.” 
 
Nadat Robert weer in de stoel van Rationalist is gaan zitten, 
antwoordt Rationalist: “Ja, dat denk jij maar. Het is echt veel te 
gevaarlijk om je gevoel te voelen. Voordat je het weet, word je weer 
beschadigd.” 
 
Het is duidelijk dat Rationalist en Robert het op dit punt niet eens 
zijn. Robert besluit op aanraden van mij de vraag te stellen: “wat 
vind je van mij?” Rationalist antwoordt: “Jij bent een mooi mens, en 
een flierefluiter. Je zit te veel ‘in de lucht’, je zweeft overal heen. Je 
bent een soort kern met veel lucht eromheen.”  
 
Robert is wel een beetje verbaasd dat hij deze boodschap van 
subpersoon Rationalist moet horen. Maar hij kan niet ontkennen dat 
Rationalist gelijk heeft. Hij weet dat hij te weinig focus heeft, vooral 
in zijn werk, maar ook als hij privézaken wil regelen. Hij wordt snel 
afgeleid en regelmatig duurt een activiteit veel langer dan nodig. En 
soms komt het dan helemaal niet af. Zelfs Nadine heeft er wel eens 
wat van gezegd. Maar wat kan hij eraan doen? Daarom zegt hij:  
“Dank je wel voor deze informatie, Rationalist. Ik wil je nog iets 
vragen: heb je nog een tip voor mij hoe ik dat kan veranderen?” “Ja, 
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die heb ik wel” antwoordt Rationalist. “Wees meer compact. Laat 
niet alle energie overal heen gaan. Hou het bij jezelf.”  
 
Nou, hier kan Robert wel wat mee. De term energie kent ‘ie wel. 
Daar had hij het ook wel met Nadine en zijn coach Richard over. De 
energie gaat daar naartoe, waar je je aandacht aan geeft. En hij 
begrijpt dat je als mens maar een beperkte hoeveelheid energie hebt 
en dat je er dus zuinig op moet zijn. Ook kan hij energie voelen, 
bijvoorbeeld als hij in de yogaruimte komt. Die energie die daar 
hangt, voelt altijd heel goed.         
 
Nu ze kennis hebben gemaakt, gaat het gesprek langzamerhand 
over in de volgende fase van de Voice Dialogue. Robert komt op het 
punt dat hij zijn subpersoon vertelt dat hij toch wel heel veel last 
heeft van de boodschap ‘voelen is veel te pijnlijk’ die hij steeds van 
de subpersoon krijgt. Hij zegt tegen Rationalist: “Beste subpersoon, 
ik wil je vertellen dat ik veel last heb van je boodschap ‘voelen is veel 
te pijnlijk’ die jij me steeds geeft. Zou je dat willen verminderen?” 
 
De subpersoon Rationalist reageert geschrokken. Dit gesprek gaat 
nu helemaal de verkeerde kant op! Dat is niet de bedoeling! Het is 
niet de bedoeling dat ze het over hem gaan hebben en over zijn 
functioneren. En daarbij is de subpersoon ervan overtuigd dat 
Robert echt niet zonder de boodschap kan! Dus Rationalist zegt: 
“Nee dat kan echt niet! Het is veel te gevaarlijk voor jou als ik die 
boodschap niet geef.” Dan is het stil...  
 
Robert antwoordt: ”Maar weet je, Rationalist, ik heb veel last van je 
boodschap. Zo heb ik een paar keer ruzie met Nadine gehad, omdat 
ze boos werd dat ze niet met mij over gevoel kan praten.”       
 
“Ja, dat kan wel zo zijn, maar het is echt essentieel dat ik je de 
boodschap blijf geven. Het is voor jou veel te gevaarlijk om je gevoel 
te voelen”, reageert Rationalist.   
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Ze praten zo nog een paar keer met elkaar, maar het is Robert 
duidelijk dat ze het niet met elkaar eens zijn en dat hun meningen 
behoorlijk uit elkaar liggen. Hoe nu verder? Hij weet het niet. Hij kijkt 
een beetje wanhopig naar mij, zijn coach die deze sessie begeleidt.    
 
Ik help Robert door het volgende voor te stellen. ”Waarom zeg je 
niet: beste subpersoon, ik snap je punt, en het was zeker waar toen 
ik nog thuis woonde en afhankelijk was van mijn ouders. Maar weet 
dat het al heel lang geleden is! Weet dat ik volwassen ben, 
samenwoon met Nadine en nu niet meer afhankelijk van mijn ouders 
ben. Ik kan prima op mijn eigen benen staan! Ik ben allang niet meer 
kwetsbaar en kan heel goed voor mezelf zorgen.”  
 
Nu komt er een kentering in het gesprek. Rationalist twijfelt. Hij 
snapt heel goed wat Robert bedoelt, al had hij zich dat nooit 
gerealiseerd. “Ah ja, ik snap je. Maar hoe oud ben je dan nu?”, 
vraagt Rationalist aan Robert. Bij het horen van Roberts leeftijd is 
Rationalist toch wel behoorlijk verbaasd. Geen kind meer, dat had 
hij niet verwacht! 
       
Ze vervolgen het gesprek, totdat Robert aan de subpersoon besluit 
te vragen om te stoppen met het geven van de boodschap. Hier 
reageert Rationalist niet meteen positief op, wat gebruikelijk is bij 
subpersonen. Want ze willen niet ineens overbodig geworden zijn en 
afscheid nemen van degene die ze altijd hebben beschermd. 
Maar na uitwisseling van verschillende argumenten van Robert 
gelooft Rationalist hem. De subpersoon besluit dat het geven van de 
boodschap niet meer nodig is. Hij zal deze boodschap (deze 
belemmerende overtuiging) niet meer aan Robert geven. Hij besluit 
zich met enige weemoed terug te trekken.   
 
Na nog wat afsluitende communicatie, is de sessie klaar en schuift 
Robert weer bij mij aan. Hij heeft de overtuiging losgelaten!  
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De overtuiging is dan ook in principe blijvend weg en komt normaal 
gesproken niet meer terug.  
 
Op deze manier kan Robert meer Voice Dialogue-sessies gaan doen 
om belemmerende overtuigingen los te laten. Belemmerende 
overtuigingen die hem erg in de weg zitten op zijn werk of in zijn 
relatie. Ook kunnen deze sessies helpen om bewuster 
loopbaankeuzes te kunnen maken, meer balans en creativiteit te 
bereiken, af te vallen, te stoppen met verslavingen zoals roken of je 
persoonlijk te ontwikkelen. 
 
Een Voice Dialogue-sessie is ingrijpend en kost je lichaam energie 
om te verwerken. Er komen bijvoorbeeld afvalstoffen vrij. Om 
ervoor te zorgen dat je ze niet vasthoudt maar dat je lichaam ze kan 
afvoeren, is het belangrijk de 24 uur erna veel (kraan)water op 
kamertemperatuur te drinken. Ook vraag ik Robert erop te letten 
zichzelf  die dag niet extra te belasten door het heel rustig aan te 
doen en varkensvlees, koffie, alcohol, sigaretten, chocola en andere 
vervuilende zaken te mijden. 
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Nadine 
Als Nadine bij mij komt, zegt ze graag met haar subpersoon 
Innerlijke criticus te willen praten. In de Voice Dialogue-sessie stelt 
ze deze subpersoon de vraag waarom hij haar zegt dat ze er altijd 
tiptop uit moet zien. Is ze van zichzelf niet mooi genoeg? En waarom 
kan ze zich naakt al helemaal niet laten zien? “Je kunt er nóg beter 
uitzien als je meer tijd en aandacht besteedt aan je kleding en je 
uiterlijke verzorging. Dit is heel belangrijk. Stel je voor dat je wordt 
afgekeurd om je uiterlijk!”, zegt haar subpersoon.  
 

 
 
Nadine bedankt haar subpersoon voor de bezorgdheid en zegt dat ze 
toch wel haar best zal blijven doen om er goed uit te zien. Maar dat 
de angst van Innerlijke criticus wel wat overdreven is. Ze mag er zijn!  
 
En net zoals bij Robert gaat ook deze sessie tussen Nadine en haar 
subpersoon nog even door. Net zolang totdat Nadine op het punt is 
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gekomen dat ze haar subpersoon ervan kan overtuigen dat zij 
voldoende veilig is in deze situatie. En dat ze deze boodschap 
daarom niet meer nodig heeft. Ze heeft haar belemmerende 
overtuiging losgelaten. 
 
Na een Voice Dialogue-sessie heb je normaal gesproken je 
belemmerende overtuiging losgelaten. Je kunt dit merken doordat 
je de boodschap niet meer krijgt. Hierdoor kun je vanaf dat moment 
vrij kiezen om ander gedrag in te zetten. Een gevolg daarvan is, is 
dat je energie toeneemt, want leven met een belemmerende 
overtuiging is best vermoeiend en kost heel veel energie! 
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Laat jezelf los 
en je zult volkomen jezelf zijn. 

Catharina van Siena 

 

16 Belemmerende overtuigingen en beroepskeuze 
 
Bij de keuze van een beroep spelen er grofweg twee krachten. 
Enerzijds zijn dit je ziel en je ik, omdat je je innerlijke kwaliteiten wilt 
ontwikkelen. Aan de andere kant spelen de belemmerende 
overtuigingen een grote rol. 
Onbewust kun je de drang hebben gevoeld om met je persoonlijke 
vaardigheden je belangrijkste belemmerende overtuigingen te 
compenseren. Door deze kwaliteiten in te zetten en te ontwikkelen 
wil je eigenlijk aan de wereld laten zien dat het heus niet klopt wat 
die belemmerende overtuigingen allemaal beweren! Je wilt ze 
compenseren. 
 
Er zijn mensen met een minderwaardigheidscomplex die er alles 
aan doen om de wereld te bewijzen dat ze niet minder zijn. Ze 
zullen laten zien dat ze de mogelijkheid hebben om een grote 
belangrijke man of vrouw te worden. Een baan als topsporter, 
manager of politicus ligt hier voor de hand. Ook zal er een meer dan 
gemiddeld verlangen bestaan om ook privé succesvol te zijn. Een 
goed salaris zal de mogelijkheid scheppen om een groot huis en een 
dure auto aan te schaffen. Op deze manier kan het niemand 
ontgaan dat ze succesvol zijn! Mensen die hiernaar streven kunnen 
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er hun hele leven over doen om te bewijzen dat ze iemand 
voorstellen. En dat gaat net zolang door totdat ze erachter komen 
waar ze mee bezig zijn… 
 
Ik stel Nadine de vraag waarom zij denkt dat ze heeft gekozen voor 
het beroep van consultant performance improvement. Er verschijnt 
een denkrimpel. “Pff, jeetje, eh, nou, omdat ik economie heb 
gestudeerd en de vacature zag. Maar dat is het dus niet? Ik heb 
geen idee…” Ik vertel mijn vermoeden dat haar keuze is 
voortgekomen uit de belemmerende overtuiging van haar 
subpersoon Perfectionist die haar zegt dat ze het altijd beter moet 
doen voor haar klanten. Ook is de kans groot dat ze haar 
subpersoon ‘Niet gehoord’ haar drijft om advieswerk te doen en 
trainingen aan klanten te geven, want dan wordt ze gehoord. En 
dan is er nog haar subpersoon Innerlijke criticus, waardoor ze altijd 
tiptop gekleed naar klanten gaat, wat verwacht wordt in haar 
functie. 
 
Het is nu niet mijn doel om van elk beroep uit te leggen vanuit 
welke belemmerende overtuigingen het zou kunnen worden 
gekozen. Daarom belicht ik een paar veelvoorkomende beroepen: 
 
Mensen die leraar of trainer zijn geworden, kunnen zijn opgegroeid 
in een omgeving waarin weinig naar ze geluisterd werd. Nu willen ze 
als volwassene gehoord worden. Of ze hebben de overtuiging van 
vroeger dat ze te weinig wisten, waardoor ze nu vooral graag hun 
kennis willen laten horen en overdragen. 
 
Accountmanagers en verkopers kunnen mensen zijn die zichzelf 
graag willen laten horen vanuit de overtuiging ‘ik mag er niet zijn’. 
Of ze denken in tekorten, omdat ze vroeger te weinig zorg of eten 
hebben gehad. Dat compenseren ze door veel bezig te zijn met geld 
verdienen, orders binnenhalen en/of aanzien verwerven met 
bijvoorbeeld een dure leaseauto. 
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Wat me opvalt is dat mensen met de drang om beroepsmatig 
creatief bezig te zijn vaak een autoriteitsissue hebben. Ze hebben 
bijvoorbeeld de overtuiging ‘ik wil volledig vrij zijn’.  
 
Veel verpleegkundigen en anderen in de zorg hebben als 
overtuiging ‘de wereld heeft te weinig zorg, ik ga dat oplossen’. Dit 
komt vaak voort uit het feit dat ze als kind zelf te weinig zorg 
hebben gehad. 
 
Technici hebben zich vaak afgesloten van hun gevoel en hebben de 
overtuiging dat ze het ingewikkeld vinden om met mensen te 
werken. Daardoor zoeken ze niet graag de interactie met mensen 
en richten ze zich op techniek. Iets waar ze vaak heel goed in zijn. 
 
Topsporter of tobsporter? 
Belemmerende overtuigingen kunnen ook een belangrijke rol spelen 
in topsport. Sporters moeten een enorme hoeveelheid energie, tijd 
en geld investeren om aan de top te komen en blijven. Soms drijft 
hun innerlijke drang ze om zich zo sterk mogelijk te ontwikkelen. 
Maar het komt ook geregeld voor dat alleen gewone intrinsieke 
motivatie niet voldoende is om dit leven vol te houden. Dan is er 
een veel grotere kracht die hen tot ongekende hoogten drijft: 
belemmerende overtuigingen…. 
Ze hebben bijvoorbeeld een belemmerende overtuiging dat ze niet 
goed genoeg zijn. Daarom willen ze koste wat kost bewijzen dat ze 
de beste zijn. Ze hebben er werkelijk alles voor over om de top te 
bereiken, ook al gaat dat ten koste van zaken die belangrijk zijn in 
het leven. Denk aan relaties, gezondheid, rust, ontspanning, 
vakanties, kinderen, leuk werk en persoonlijke ontwikkeling. 
 
Andere belemmerende overtuigingen waarvan ik me kan 
voorstellen dat ze topsporters tot ongekende hoogten opstuwen, 
zijn een variatie op de hier al genoemde ‘ik ben niet goed genoeg’. 
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Bijvoorbeeld Pusher: ‘verder, meer!’, Innerlijke criticus: ‘je doet het 
toch niet goed’, Waardeloze: ‘ik ben waardeloos’, Slappeling: ‘ik ben 
slap’, Mislukkeling: ‘ik ben een mislukkeling’, Loser: ‘ik ben een 
loser’, Middelmatige: ‘ik ben middelmatig’, Minderwaardige: ‘ik mag 
er niet zijn’ en Incompetente: ‘ik ben incompetent’. Ik besef dat dit 
een behoorlijk confronterende lijst met belemmerende 
overtuigingen is. 

 
 
Robert vertelt me dat hij als dertienjarige al tenniste in de landelijke 
competitie. “Ik speelde tegen mensen die ik nu op televisie zie. Wat 
voelde ik me groots als ik een wedstrijd won, zeker tegen iemand die 
boven me op de ranking stond! Eindelijk voelde ik me wat 
voorstellen. Nu ik met jou mijn belemmerende overtuigingen 
onderzoek, zie ik pas in dat ik zo ver in de top ben gekomen vanwege 
de overtuiging ‘ik ben waardeloos’ van mijn subpersoon Waardeloze, 
die is ontstaan door mijn vaders gedrag. En nu begrijp ik ook 
waarom ik na de noodgedwongen beëindiging van topsport door 
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mijn aanhoudende knieblessure in zo’n enorm zwart gat ben beland. 
Weer was ik die Waardeloze. Sjonge, wel confronterend zeg…” 
 
Andere toppresteerders 
Eigenlijk kan het bovenstaande gelden voor allerlei mensen die de 
top bereiken. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen in raden van 
bestuur van grote bedrijven, hoogleraren en politici. Zij moeten 
zoveel van zichzelf inleveren, dat dit alleen maar kan wanneer ze 
zichzelf vreselijk veel ontzeggen. 
 
Ook artiesten kunnen er mee te maken hebben. Het zijn vaak 
perfectionisten: in de enorme concurrentie van goede talenten van 
anderen, doen ze er alles voor om op de grootste podia te kunnen 
staan. Dit gaat altijd ten koste van iets anders in hun leven. Vaak is 
het een combinatie van een enorme passie voor het beroep en 
bijvoorbeeld het instrument, en hun belemmerende overtuigingen 
zoals ‘ik word niet gehoord’, ‘ik word niet gezien’ of ‘ik mag er niet 
zijn’. 
 
Coaching 
Relatief veel mensen aan de top krijgen coaching, maar nu ontstaat 
er iets interessants. Wat gebeurt er nu wanneer een toppoliticus die 
tachtig uur per week werkt bij mij in coaching komt en aangeeft dat 
hij een gelukkiger leven wil? Normaal gesproken zou ik met hem 
aan de slag gaan om zijn belemmerende overtuigingen te 
inventariseren en ervoor te zorgen dat hij ze kan loslaten. 
Maar wat denk je dat er dan gebeurt? Als hij (een deel van) zijn 
overtuigingen heeft losgelaten, gaat hij meer luisteren naar zichzelf 
en doen wat goed voor hem is. Hierdoor is de kans groot dat hij zijn 
enorme drive verliest die nou juist nodig is om op de top van zijn 
kunnen te presteren. Dus zijn carrièrekansen nemen waarschijnlijk 
af. Tsja, wat te doen? 
In zo’n situatie leg ik het ‘probleem’ van tevoren open en eerlijk aan 
een cliënt voor, zodat hij of zij zelf een afgewogen keuze kan maken. 
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Zo heb ik eens een fractievoorzitter gecoacht van een grote partij in 
een provincie. Hij werkte zich een slag in de rondte, zoals politici dat 
betamen te doen. Zijn coachvraag was dat hij meer van het leven 
wilde genieten. 
We zijn het coachtraject in gegaan en na ongeveer acht maanden 
was hij klaar. En inderdaad, hij kon het daarna niet meer opbrengen 
om nog zoveel uren te maken voor zijn partij en de provinciale 
politiek. Hij besloot om zijn fractievoorzitterschap voor de volgende 
verkiezingen, die al over een jaar zouden zijn, los te laten en iemand 
anders een kans te geven. Hij ging van zijn vrije tijd genieten en kon 
eindelijk gaan doen waar hij al zo’n tijd naar verlangde. En de 
verkiezingen erop is hij zelfs helemaal uit de politiek gestapt… 
Ik spreek hem regelmatig en hij is nog steeds heel tevreden. Zelfs zo 
tevreden dat hij sommige vrienden adviseert om contact met me op 
te nemen voor een coachingstraject. 
 
Verandering van beroep 
Ontdek jij dat je vanuit een belemmerende overtuiging een beroep 
hebt gekozen, dan kun je na het oplossen van die overtuiging ineens 
merken dat het beroep eigenlijk niet meer zo bij je past. Dat kan op 
dat moment vervelend voor je zijn. Maar maak je bewust een keuze 
voor een beroep dat veel beter bij je past, dan zul je op termijn 
waarschijnlijk gelukkiger worden. 
 
Als Robert dit hoort, zegt hij: “We hebben al belemmerende 
overtuigingen ontdekt waardoor ik zo ontzettend hard werk. En ik 
vind het niet fijn dat Nadine me zo vaak vraagt wanneer ik eens niet 
overwerk. Yoga helpt me wel om meer rust in te bouwen en dichter 
bij mijn gevoel te komen, maar ik word me er ook van bewust dat ik 
grote stappen wil gaan zetten in mijn werk. Ik wil het echt anders. Of 
dat een functie met minder verantwoordelijkheden is of echt een 
ander beroep, dat weet ik nog niet, dat wil ik verder met jou 
uitzoeken.”  
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Onderzoek of het zo is 
Ik wil je vragen nooit automatisch aan te nemen dat een topsporter, 
artiest, politicus of manager dat wel zal zijn geworden omdat hij last 
heeft van zijn belemmerende overtuigingen. Het is belangrijk dit 
eerst grondig te onderzoeken. Want het kan natuurlijk best zo zijn 
dat iemand echt een natuurtalent is en dat alles is komen 
aanwaaien. Dan bereikt iemand de top terwijl hij tegelijk een heel 
ontspannen leven heeft, waarin hij luistert naar zijn of haar eigen 
behoeftes. 
 
Nieuwetijdskinderen 
Mijn neef Rick is echt een nieuwetijdskind en redelijk vrij van 
belemmerende overtuigingen. Als behoorlijk succesvolle dj van het 
hardstyle duo Bass Modulators reist hij de hele wereld over. En 
tegelijk heeft hij een ontspannen leven waarin hij bijna nooit de 
behoefte voelt om boos te worden. Wanneer ik hem vraag naar zijn 
belemmerende overtuigingen, passie en succes, komt hij met het 
volgende antwoord. 
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Rick: “Dat ik alles positief benader en ervan uitga dat het altijd goed 
komt, is naar mijn idee een van de belangrijkste redenen van mijn 
succes. Door die houding lijken dingen vaker en sneller te lukken en 
op mijn pad te komen, mensen gunnen mij meer. Het trekt positieve 
mensen (met weinig belemmerende overtuigingen) aan, die zelf ook 
vaak weer positieve ontwikkelingen met zich meebrengen. 
 
Ook focus ik mij altijd alleen op wat ik wil bereiken en niet op wat er 
fout kan gaan. Daarmee zeg ik niet dat ik met oogkleppen op loop, 
maar ik los liever iets op als het fout gaat dan dat ik van tevoren alle 
mogelijke scenario’s probeer te voorkomen en daar dus veel 
energie en tijd aan kwijt ben. In de praktijk gaat het namelijk zelden 
echt fout. Terwijl veel mensen bij voorbaat al niet beginnen aan iets 
dat ze willen, omdat ze denken dat ze er niet goed in kunnen 
worden of er geen talent voor hebben.  
 
Soms zeggen mensen dat ik gewoon zoveel talent heb dat ik het 
maar makkelijk heb en het mij allemaal komt aanwaaien. Niks is 
minder waar… Ook bij mij zijn er jaren van oefenen, vallen en 
opstaan in gaan zitten. Ik heb mijzelf alles moeten aanleren, omdat 
er in het begin niemand was die mij aan de hand kon nemen en de 
weg kon wijzen.  
 
Veel belangrijker dan talent, verleden of omgeving zijn denk ik 
motivatie, vertrouwen, passie en discipline. Dat zijn succesfactoren, 
in ieder geval wel voor mij. 
 
Onvoorwaardelijke passie is een hele belangrijke drijfveer voor 
zowel mijn manier van leven als mijn carrière. Alles wat ik nu doe, 
maakt mij gelukkig en zou ik ook blijven doen als ik er geen geld of 
roem voor zou krijgen. 
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Dat de kans op succes klein is of het nog lang kan gaan duren voor 
het succes zich ontplooit, is voor veel mensen waarschijnlijk een 
reden om hier niet aan te beginnen of ermee te stoppen. Maar ik wil 
graag geloven in dromen die vaak voor veel andere mensen helemaal 
niet realistisch lijken.  
 
Ik beoog kleinere stappen, doelen en overwinningen, en probeer 
altijd weer een nieuwe kans te creëren, hoe klein die ook is. Wanneer 
je dan volhoudt, is dat naar mijn idee juist het moment waarop het 
succes begint. Van (goedbedoelde) adviezen trek ik mij nooit veel aan 
als ik het gevoel heb dat ze niet in overeenstemming zijn met mijn 
doelen of dromen. Er is er maar één die weet wat goed voor me is en 
dat ben ik zelf!” 
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Iedereen zal zeggen 

de waarheid te willen ontdekken, 

totdat men zich realiseert dat 

de waarheid hen zal beroven 

van alle diep gekoesterde overtuigingen,  

dromen, hoop en houvast. 

Ben je bereid om een waarheid te ontdekken 

die het hele beeld 

dat je hebt van jezelf en het leven 

totaal overhoop gooit? 

Voor iemand die hier werkelijk klaar voor is, 

zal dit onvoorstelbaar bevrijdend zijn. 
Adyashanti 
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17 Zingeving 
 
Als we los gaan komen van onze belemmerende overtuigingen, 
ontstaat er ruimte voor andere ‘krachten’ om ons te leiden. Denk 
dan bijvoorbeeld aan bewustzijn, ziel en zingeving. In hoofdstuk 11 
‘Wat bepaalt ons gedrag?’ heb je hier al het een en ander over 
kunnen lezen. Omdat zingeving zo’n belangrijke rol heeft bij velen 
van ons, wil ik hier iets meer over zeggen en de vraag 
beantwoorden: wat is zingeving en in welke mate bepaalt het ons 
gedrag? 
 
Wanneer je je beroep niet (meer) vanuit belemmerende 
overtuigingen hebt gekozen, zou het zomaar kunnen zijn dat je je 
werk doet vanuit een behoefte aan zingeving. Je wilt dan bijdragen 
aan de samenleving, je van nut voelen voor mens, dier of milieu. 
Naarmate je vrijer bent van belemmerende overtuigingen heb je 
meer ruimte in jezelf om je zingeving te horen en de kracht om 
ernaar te handelen. 
 
Dit is niet alleen op het gebied van werk te merken, maar ook in 
bredere zin bij de algehele invulling van je leven. Bij veel mensen 
neemt gaandeweg in het leven de behoefte toe om naar hun 
zingeving te gaan luisteren. Dit lukt pas wanneer we onze 
belemmerende overtuigingen voldoende hebben losgelaten, zodat 
er ruimte ontstaat om naar onze zingeving te luisteren. 
Omdat mensen bang zijn hun leven te veranderen, schuiven velen 
hun zingevingvragen voor zich uit. Vragen zoals ‘is dit nu alles?’ en 
‘wat heeft mijn leven eigenlijk voor zin?’ leiden wel tot een 
onderhuidse onrust, maar actie ondernemen doen ze niet. Jammer, 
want het is een gemiste kans om levensgeluk te vinden. 
 
Soms gebeurt het al vroeg in een leven dat iemand merkt dat zijn 
zingeving gehoord wil worden. Ik heb dit zelf mogen ervaren… 
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Op mijn 24e had ik een hele goede baan. Zo vloog ik businessclass 
door heel Europa om software die ik met 2 collega’s had 
geschreven, te implementeren bij interne klanten van een groot 
Amerikaans bedrijf. Ik had een mooi appartement in Milaan en liet 
mijn vriendin regelmatig overkomen om bijvoorbeeld lekker 
weekendjes te gaan skiën. Het leek een super leven, maar ik was 
niet echt gelukkig. Pas later kwam ik erachter dat ik geen contact 
met mijn zingeving had. Het begon aan me te knagen... 
 
Rond mijn 25e voelde ik: het leven dat ik nu heb is niet wat ik voel 
als zinvol. Ik heb toen besloten een baan in Nederland te zoeken. Ik 
ging werken als ICT’er bij een softwarehuis. Daar maakte ik snel 
carrière en ik schoof al snel op van een puur technisch beroep naar 
een meer mensgericht beroep, de kant die ik gevoelsmatig op 
moest. Ik werd functioneel ontwerper van grote ICT-systemen en ik 
werd veel uitgezonden naar banken. Daar interviewde ik 
verschillende mensen om te onderzoeken wat het nieuwe systeem 
moest doen; wat ze nodig hadden. Dat legde ik vervolgens vast in 
een ontwerp, zodat het kon worden ‘gebouwd’. 
 
Rond mijn 27e ging mijn relatie uit. Ik voelde wel dat ik in die 
gebeurtenis een belangrijke rol had. “Dat samenwonen, dat zou ik 
eigenlijk eens moeten leren”, dacht ik. Ik vond niet dat ik er goed in 
was. Daarnaast gaf mijn zus Anja mij diverse keren het signaal dat ze 
zag dat ik aan het worstelen was. 
Ik was me er totaal niet van bewust, maar uiteindelijk heb ik naar 
haar geluisterd. Wat ze zei bleek te kloppen. 
 
Ik ben toen een traject voor persoonlijke ontwikkeling ingegaan, dat 
een halfjaar duurde. Als resultaat van dit traject kon ik voor het 
eerst in mijn leven echt voelen! En huilen. Ik had mezelf zo 
afgesloten voor de pijn die ik vroeger voelde, dat ik dat tot die tijd 
niet had willen toelaten. 
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Op mijn 30e ben ik naast mijn werk een bachelorstudie tot 
psychosynthesetherapeut gaan volgen. Niet met de bedoeling om er 
mijn beroep van te maken, maar omdat ik zo geïnteresseerd was in 
het psychologische reilen en zeilen van de mens. En vooral van 
mezelf natuurlijk… 
 
Een paar jaar na afronding van mijn studie hoorde mijn manager 
erover en werd ik uitgenodigd om bij de afdeling 
verandermanagement te komen werken. Ik werkte toen bij een 
groot ICT-bedrijf. Daardoor kreeg ik op mijn 40e de functie van 
verandermanager, een functie die zich volledig richt op de mens. 
 
Ik ging bij klanten medewerkers begeleiden in 
veranderingstrajecten, zoals reorganisaties. In die functie gaf ik 
onder andere trainingen, workshops en coaching. 
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Uiteindelijk ben ik op mijn 46e als zelfstandig coach en trainer 
begonnen en kon ik me helemaal richten op mijn passie en 
zingeving: mensen helpen met hun persoonlijke ontwikkeling. 
 
En last but not least, een onderdeel van mijn passie en zingeving is 
het schrijven van dit boek. Ik doe dat met erg veel plezier. Iets wat 
ik van tevoren nooit had kunnen bevroeden… 
 
Midlifecrisis 
Zingevingvragen vooruit schuiven is uitstelgedrag, waardoor de 
spanning zich innerlijk kan opbouwen. Er bestaat zelfs een risico dat 
mensen op termijn psychisch of lichamelijk vastlopen, wat zich uit in 
bijvoorbeeld depressie, overspannenheid op het werk en/of 
relatieproblemen. Meestal is de midlifecrisis tussen het 35e en 50e 
levensjaar. Een midlifecrisis duurt ongeveer 3 tot 10 jaar bij mannen 
en 1 tot 5 jaar bij vrouwen. 
 
Dat de midlifecrisis bestaat is nooit wetenschappelijk aangetoond. 
Maar we herkennen deze vaak bij onszelf of bij mensen om ons 
heen die er middenin zitten. Bekend zijn de rigoureuze beslissingen 
van mannen die ineens hun relatie beëindigen en kiezen voor een 
veel jongere partner. Of ze kopen een motor. Of allebei. Op deze 
manier willen ze hun belemmeringen van zich afschudden. Ze willen 
een ander leven met meer vrijheid. 
 
Stel je je in de midlifecrisis uiteindelijk wel echt open, dan kom je in 
een fase waarin je je bewust wilt worden van jezelf en hoe je leeft. 
Veel mensen starten een traject van persoonlijke ontwikkeling om 
meer bij zichzelf te komen. Relatief veel vrouwen beginnen 
bijvoorbeeld een studie in psychologie of coaching. Dit ervaar ik zelf 
aan den lijve bij de hogeschool waar ik coaching en psychologie geef. 
Anderen gaan bijvoorbeeld in retraite, beoefenen Biodanza, lopen 
de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella of gaan naar een 
coach om zichzelf beter te leren kennen. 
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Roberts zus Monique had hem aangespoord aan de slag te gaan met 
een coach. Ze was blij geweest dat haar broer de stap had gezet en 
een coachingstraject was gestart. Ze had hem er enthousiast over 
gehoord en belde me nu zelf: ze had ook behoefte aan begeleiding. 
In het kennismakingsgesprek kreeg ik een mooi verhaal van haar te 
horen: “Een aantal stilteretraites hadden me wel al veel inzichten 
gebracht, maar ik voelde dat ik meer nodig had om verder te komen. 
Na het lezen van Paulo Coelho’s ‘De pelgrimstocht naar Santiago’ 
voelde ik een jaar geleden dat ik die tocht zelf wilde gaan lopen! 
1600 kilometer… Ik berekende direct dat ik nog drie maanden aan 
vakantiedagen over had van voorgaande jaren en met de dagen van 
dit jaar vierenhalve maand zou kunnen opnemen. Maar vanwege 
mijn drukke baan dacht ik dat mijn manager er nooit toestemming 
voor zou geven. In november besprak ik het toch maar met hem. 
Wat denk je? Hij kon mijn verzoek niet weigeren, omdat hij een 
halfjaar daarvoor zelf een sabbatical had opgenomen! Dus ging ik 
de grote tocht voorbereiden. Zo kocht ik bij een buitensportzaak 
goede wandelschoenen, een rugzak en kaarten. En bij Het Huis van 
Sint Jacob in Utrecht het pelgrimspaspoort, de stempelkaart voor 
overnachtingen. Op 1 april vertrok ik met de TGV naar Zuid-Frankrijk. 
Nog diezelfde dag stond ik in Le Puy-en-Vélay. Het werd een 
indrukwekkende tocht. Ik ontmoette veel mensen, ook veel 
geestelijken zoals een rabbijn en een priester uit Ierland die in Parijs 
met drugsverslaafden had gewerkt. Ik vond het heerlijk om met 
zoveel mensen te praten. Ook ontdekte ik hoe heerlijk ik het vond 
om alleen te zijn. In drie maanden deed ik veel inzichten op. En wat 
voelde het bijzonder om met mijn volle stempelkaart de Compostella 
te ontvangen, de officiële verklaring dat ik de tocht had volbracht… 
Weer terug had ik nog een maand nodig om bij te komen en daarna 
op mijn werk nog twee maanden om weer een beetje in het ritme te 
komen. Nu werk ik alweer een halfjaar en merk ik dat ik niet weet 
hoe ik met mijn opgedane ervaring en inzichten stappen kan zetten 
om mijn leven echt te krijgen zoals ik het wil.” 
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Wezenlijk veranderen 
Het is goed dat Monique deze stap zet. Want zij heeft zich via de 
stilteretraites en de wandeltocht naar Santiago de Compostella wel 
beter leren kennen, maar het lukt haar niet om de onvrede of 
onrust echt op te lossen. Dit gebeurt vaak bij mensen in de 
midlifecrisis en de oorzaak hiervan is dat er nog geen wezenlijke 
verandering in henzelf heeft plaatsgevonden: belemmerende 
overtuigingen zitten in de weg. In het coachingstraject met Monique 
gaan we onderzoeken welke er in haar onbewuste op dit moment 
prominent aanwezig zijn en deze loslaten. Het is een belangrijke 
voorwaarde om een stap verder te komen in haar persoonlijke 
ontwikkeling en te kunnen groeien. 
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Tree voor tree 
Ook jij kunt zo steeds een trede verder komen op de ladder van 
persoonlijke groei. Begin bijvoorbeeld met het lezen van een boek 
over de psychologie van de mens, een cursus yoga of mindfulness, 
ga mediteren en voer inzichtgevende gesprekken met je partner en 
vrienden. Je kunt ook denken aan een traject voor persoonlijke 
verandering bij een coach of therapeut. Elk pad is anders. Zoek naar 
een weg die bij jou past en heb geduld. Sla geen treden over: je kunt 
steeds maar één trede op de ladder van persoonlijke groei nemen. 
Op elke trede blijf je een tijdje staan om je ontwikkeling te 
verwerken voordat je de volgende trede op kunt stappen. 
 
Begin je niet op de eerste trede of sla je treden over door een te 
grote verandering in te gaan, dan kan dit vervelende gevolgen 
hebben. Het gebeurt bijvoorbeeld dat mensen midden in een crisis 
in hun relatie of op hun werk ineens besluiten drie maanden in een 
klooster in Tibet te gaan mediteren. Doordat ze bijvoorbeeld de 
‘eerste vier treden’ van hun persoonlijke traject niet hebben 
gelopen, zijn ze te weinig gefundeerd of geaard om zo’n grote stap 
te nemen. Hierdoor kunnen ze de vele veranderingen in hun leven 
mentaal niet aan. Ze komen werkelijk los van hun wezen en kunnen 
zelfs psychisch van het pad af raken… 
 
Op latere leeftijd 
Het hoeft niet zo te zijn dat je je innerlijke roep tot zingeving en 
persoonlijke groei vrij jong of halverwege je leven voelt. Ook op 
latere leeftijd kun je er gehoor aan gaan geven, want je bent nooit 
te oud om te leren. Zo heb ik mensen van 65 jaar mogen begeleiden 
in hun bewustwordingsproces. 
 
De ouders van Nadine zijn na hun pensioneren op zoek gegaan naar 
antwoorden op de vraag wie ze zijn en wat ze willen doen in deze 
wereld. Ik kan me nog goed herinneren dat Nadine me dit vertelde in 
het coachingstraject: “Mijn moeder belde me gisteravond. In tranen! 
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Ik schrok eerst, want ze had een paar jaar geleden ontdekt dat mijn 
vader aan het daten was geslagen op Tinder. Mijn vader! Hij had 
direct beloofd ermee te stoppen. Gelukkig was het vertrouwen bij 
mijn moeder in de jaren redelijk hersteld. Zeker toen hij na zijn 
pensioneren had voorgesteld om samen met mijn moeder een cursus 
mindfulness te gaan doen. Daarna is hij meer op spiritueel gebied 
gaan ontdekken en erover gaan lezen. En nu was mijn moeders 
emotie dus van blijdschap: mijn vader had haar verteld dat hij iets 
goeds met zijn leven wil gaan doen. Hij wil zijn ervaring als controller 
in de laatste jaren van zijn werkende leven inzetten voor een goed 
doel. Mijn moeder, verpleegkundige, wilde altijd nog eens in een 
ziekenhuis in Azië of Zuid-Amerika gaan helpen, dus zij was direct 
enthousiast. Ze gaan het plan nu samen uitwerken! Ik moest even 
slikken, maar ben heel blij dat ze hiervoor kiezen.” 
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Je vindt geen vrede 

door de omstandigheden 

van je leven te veranderen, 

maar door te beseffen 

wie je ten diepste bent. 
Eckhart Tolle 

 

18 Leven als kans voor groei 
 
Ik wil dit boek afsluiten door te stellen dat we allemaal al perfect 
zijn zoals we zijn. Dat lijkt waarschijnlijk tegenstrijdig met de 
strekking van dit boek, maar dat is het niet.  
 
Ga jezelf maar eens na. Wat heb jij laten liggen in je leven waardoor 
je niet verder bent in je persoonlijke ontwikkeling? Ik denk dat je 
waarschijnlijk niet echt een belangrijk ding kunt noemen. Dus dat 
betekent dat je waarschijnlijk alles uit het leven hebt gehaald wat er 
in zit om te worden wie je nu bent. Je bent perfect zoals je bent!  
Een mens met veel belemmerende overtuigingen. En wees daar 
maar blij om. Had je ze niet gehad, dan had je het waarschijnlijk niet 
overleefd!  
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En ja, je had misschien eerder naar een coach of therapeut kunnen 
gaan om belemmerende overtuigingen los te laten en daardoor 
belangrijke stappen te zetten in je groei en persoonlijke 
ontwikkeling. Maar waarschijnlijk was het je tijd nog niet. Alles komt 
op een moment dat we eraan toe zijn; alles en iedereen heeft een 
eigen ritme.  
 
Betekent dit dan dat je maar achterover kunt gaan leunen om 
verder niets meer aan je ontwikkeling doen? Nee, dat is niet de 
bedoeling. Want dan ga je tegen je eigen natuurlijke behoeftes in. 
Een mens heeft van nature de drang om zich te ontwikkelen.   
 
Het leven biedt daarvoor kansen op allerlei momenten. Je 
persoonlijke leertraject begint in feite al zodra je als foetus 
bewustzijn krijgt. Mijns inziens is deze allereerste levensfase voor de 
geboorte een wezenlijke in ons leven, omdat er dan al trauma’s 
kunnen ontstaan waardoor we overtuigingen ontwikkelen. 
Overtuigingen die ons later kunnen gaan belemmeren. 
 
Zodra je geboren wordt loop je de treden van het leven verder op. 
Het hangt van onszelf en onze keuzes af of we onze tijd op aarde 
benutten om persoonlijk te groeien. Door alles wat we leren en 
ontwikkelen, neemt onze wijsheid toe. Lees bijvoorbeeld boeken 
zoals hetgeen je nu in je hand hebt, volg een cursus yoga of 
mindfulness, of maak stiltewandelingen. Je zorgt er zo voor dat je 
geleidelijk in contact komt met jezelf en de zaken die je blokkeren. 
Deze blokkades kun je op een gegeven moment ook gaan loslaten, 
bijvoorbeeld met hulp van een coach. 
 
Misschien heb je nu de indruk gekregen dat iedereen wel op een 
moment in zijn leven de behoefte krijgt om te werken aan 
persoonlijke ontwikkeling. Maar dat hoeft helemaal niet bij 
iedereen te ontstaan. Veel mensen voelen zich best gelukkig met 
een relatie die wel oké is, een baan waaraan ze geen grote hekel 
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hebben en een inkomen waarvan ze kunnen rondkomen. En 
misschien vinden zij het helemaal niet moeilijk om uit zichzelf te 
zeggen wat ze dwars zit en anders willen. 
 
Positieve kanten van belemmerende overtuigingen 
Bovendien hebben belemmerende overtuigingen ook een positief 
element. Heb je de subpersoon Pleaser, dan heb je als voordeel dat 
je weinig ruzie hebt en makkelijk vrienden maakt. Mensen vinden je 
erg prettig in de omgang. 
 
Zoals je eerder las, had Robert zich van zijn gevoel afgesloten. 
Daardoor had Nadine een heel stabiele man, wat ze erg prettig vond. 
Robert kreeg vanwege zijn subpersoon Perfectionist bovendien vaak 
complimenten, omdat hij zijn werk zo goed deed. 
Nadine was als Pleaser heel hartelijk en stond altijd klaar voor een 
ander, waardoor ze veel vriendinnen had en collega’s graag met 
haar omgingen. Ook haar klanten liepen met haar weg, want ze 
voorzag hen proactief van advies; haar subpersoon Niet gehoord 
wilde dat ze gehoord werd! 
 
Flow 
De mate waarin belemmerende overtuigingen in je voordeel werken 
zal zeker niet zo groot zijn als de last die je van ze hebt. Doe je niets 
aan je belemmerende overtuigingen, dan zul je er dus met name 
last van blijven houden. 
 
Als je daarentegen jezelf verandert door op zoek te gaan naar 
overtuigingen die je belemmeren en deze los te laten, kom je eerder 
in een flow. Je gaat bijvoorbeeld meer vrijheid ervaren. De kans is 
dan veel groter dat je je bestemming vindt en het werkelijke 
geluksgevoel bereikt. 
 
In de tijd dat Nadine bezig was met het oplossen van belemmerende 
overtuigingen, merkte ze hoe dat veranderingsproces nog best wat 
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vroeg. Ze vertelde me toen: “Ik wil me bewust worden van 
momenten waarop ik direct ja zeg als iemand om hulp vraagt. En 
dan ook bewust ja of nee zeggen. Maar dat is lastig! Ik zeg direct 
weer ja. Tien minuten daarna sla ik mezelf voor m’n hoofd. Zo ook 
afgelopen weekend weer… Een vriendin belde me met de vraag of ik 
binnenkort een avond op haar kinderen wil passen. Ik zei natuurlijk 
weer ja. Maar ik heb haar tien minuten later teruggebeld en niet 
eens gezegd dat het niet in mijn agenda paste, maar eerlijk verteld 
dat ik rust voor mezelf nodig heb. Toen zei ze dat ik niet zo egoïstisch 
moet zijn! Ik was zo verbaasd dat ik niets meer kon uitbrengen. Zal 
ik dan toch maar gewoon altijd klaar staan voor anderen, want dan 
krijg ik niet zo’n gedoe…” 
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Ik heb haar toen aangeraden toch echt bij haar gevoel te blijven. Als 
haar lichaam zegt dat ze rust nodig heeft, zegt ze geen ja tegen een 
ander maar tegen haar eigen behoefte. “Dat heb ik gedaan!”, zegt 
Nadine opgetogen. “Ik dacht: als m’n vriendin het niet accepteert, 
moet ik haar dan eigenlijk als vriendin zien? Het in de ogen zien van 
die waarheid vond ik wel heel erg moeilijk en emotioneel, ik was 
best een tijd verdrietig, alsof ik in een rouwproces zat. Yoga hielp me 
erg om rustiger te worden van binnen. En prompt had ik na de 
yogales op een gegeven moment een heel leuk gesprek met iemand. 
 
Een paar dagen daarna ging ik met die dame lunchen en het klikte 
enorm. Wat een ander type dan die andere vriendin… We ontdekten 
dat we zoveel raakvlakken hebben en zo hetzelfde denken over het 
leven, ongelooflijk. We keken ineens op ons horloge, waren er drie 
uren voorbij! Ik begin te merken dat ik verander. Mijn omgeving 
merkt dat ook. En het is prima, het is zoals het is, en ik voel me op 
weg naar de beste versie van mezelf.” 
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19 “Imagine”  
 
John Lennon fantaseerde in zijn prachtige nummer Imagine al eens 
over een betere wereld waarin geen grenzen meer bestaan. Zo 
fantaseer ik graag over een betere wereld waarin mensen leven die 
geen of weinig belemmerende overtuigingen hebben!  
 
Stel je nu zelf eens voor dat iedereen net zoals Robert en Nadine 
zou werken aan het loslaten van zijn of haar belemmerende 
overtuigingen. Dat er over een tijdje een wereld ontstaat waarin 
steeds meer mensen vrij worden om hun leven zelf vorm te geven 
zoals zij dat willen; dat ze volledig los zijn van hun belemmerende 
overtuigingen.  
 
In zo’n vrije samenleving is er geen voedingsbodem meer voor strijd, 
oorlogen en terrorisme, omdat de prioriteit van mensen daar 
helemaal niet meer ligt. Ze willen niet bezig zijn met macht, eigen 
bezit, het behouden van zoveel mogelijk land, het aanhouden van 
rigide grenzen, het misbruiken van het geloof zoals IS dat 
bijvoorbeeld doet, het mishandelen van dieren, het onderdrukken 
van mensen en vooral het verkrijgen van zoveel mogelijk materie.  
 
Wat ze wel willen is ‘werken’ aan hun zingeving, zichzelf en anderen 
gelukkig maken, zo goed mogelijk voor de aarde zorgen en luisteren 
naar wat hun ziel ze allemaal voor moois vertelt. Politici werken dan 
vanuit liefde voor de gemeenschap en niet vanuit het gevoel dat ze 
veel invloed willen, zoals nu vaak het geval is. En topsporters 
presteren op een lager niveau, omdat de competitiedrang nihil is. Ze 
willen goed zijn in hun sport puur vanuit hun innerlijke verlangen, 
niet vanuit de belemmerende overtuiging dat ze bijvoorbeeld niet 
goed genoeg zijn.  
 
Dus volgens mij zou de wereld er een stuk mooier uitzien! 
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Een stapje in de creatie van deze wereld kun JIJ nu zetten. Want 
zoals de hoogbewuste Mahatma Gandhi zei: "Wees zelf de 
verandering die je in de wereld wilt zien!"  
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Nawoord 
Door prof. dr. Gideon Benavraham 

 
Aan belemmerende overtuigingen voorbij! 
 
De beklemmende stilte van de ‘monologue intérieur’ binnen het 
onbewuste - het geheugen van de ervaring - wacht op bevrijding, op 
opname in de bruisende activiteit van de ‘Voice Dialogue’. De goede 
verstaander herkent in deze openingszin ogenblikkelijk de 
klemmende innerlijke eenzaamheid, vol verlangen naar een warm 
welkom in het leven, dat maar niet lijkt te kunnen ontstaan. Als het 
nu eens waar is? Als dat warme welkom zich niet kán aandienen 
omdat er zoveel is gebeurd voor we tot een positief zelfbewustzijn 
konden komen? Anders gezegd: als onze levensontwikkeling op 
verschillende punten is verstoord vanwege een epigenetische 
erfelijke belasting en een foetale programmering op momenten 
tijdens de zwangerschap als gevolg van angst, stress, spanningen bij 
de moeder, of frequente ruzie binnen het gezin? 
 
In mijn veertigjarige professionele praktijk ben ik ze nauwelijks 
tegengekomen, de ouders die zonder spanningen leefden en in 
volledige vrijheid en vreugde, geheel in de lijn van de generaties 
vóór hen, hun kinderen verwachtten. Mijn prangende vraag die ik 
veronderstellenderwijs deel met collega-medici, -therapeuten en -
coaches, bleef: “Waarom is dat zo?” Moeizaam zocht ik naar de 
oplossing in de verzuchting ‘ach, je kunt mensen maar tot op zekere 
hoogte helpen.’ Wat een verlegenheidsoplossing! 
 
Een nawoord plaatst de schrijver, het boek en zijn inhoud in de 
context die het boek beoogt. De schrijver van het nawoord moet 
dan ook stevig op ontdekkingsreis naar deze context. Ik vond deze 
in het begrip nurture, de kunstmatige uitloper van nature; nature 
als het krachtenveld rondom ons dat zijn onafwendbare gang met 
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ons gaat, met nurture als het cultuurpakket van sociaal-emotionele 
regelgeving waaraan we allen moeten voldoen. 
 
Kijk, hier is de context van het boek te vinden: een cultuur die 
permanent slachtoffers maakt vanwege de maatschappelijke orde 
van productie, prestatie en consumptie. Een cultuur van eisen 
waaraan alle deelnemers aan deze samenleving moeten voldoen en 
dat ze helaas zo dikwijls niet kunnen. 
Het resultaat is dan ook: overlopende wachtkamers van de 
hulpverleners in reguliere en complementaire instanties, die met 
steeds grotere creativiteit het beest weer bij een nieuwe naam 
noemen met diagnoses zoals burn-out en depressieve klachten. De 
sociopolitieke samenleving is een instelling die eisen stelt, geen 
liefde en compassie kent, en leidt tot verzakelijking van de 
hulpverlening, in welke benarde positie we ons ook bevinden. Door 
deze verzakelijking worden velen die in nood verkeren in handen 
gedreven van goedwillende hulpverleners die gezamenlijk worstelen 
met de vraag: hoe geven we verantwoorde en adequate 
ondersteuning die bij zorgvrager en zorgaanbieder liefde en 
compassie opwekt? 
Hieruit wijst het boek van Richard een gedegen weg, vol 
probleemoplossend vermogen. 
 
Terugkeer naar de eerste woorden van mijn korte vertoog toont ons 
de conclusie: de mens in onze cultuur kampt met een immens 
tekort aan vermogen om op een emotieve wijze volwassen te zijn, 
te beschikken over een positieve levenshouding, een positief 
zelfbeeld en verheugd te zijn over het welkom dat het leven te 
bieden heeft. Leg deze laatste woorden even over de 
openingszinnen heen. We ontdekken dan op grote schaal een mens 
die lijdt aan een gebrek aan bevestiging er te mogen zijn zoals hij/zij 
is. Verbeelding blijkt nu de leidende factor: ik ben niet welkom, ik 
mag er niet zijn, ik deug waarschijnlijk niet, want anders zouden ze 
wel van me houden. Conclusie: we verbeelden ons dat het bestaan 
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ons niet accepteert. We voelen ons schuldig, omdat we er zijn, een 
existentiële schuld dus. 
Op een heldere wijze wijst Richard Buijtenhek in zijn boek de weg 
uit deze negatief-energetische verbeelding; de monologue intérieur 
opent zich systematisch voor de Voice Dialogue die zegt: “Welkom, 
ook jij die je dagelijks verbeeldt er niet te mogen zijn en niet te 
kunnen voldoen aan de eisen van de productie, prestatie en 
consumptiemaatschappij”.  
 
Het boek opent de poort, maar we moeten zelf tot actie komen 
door de kettingen waarmee we aan het onbewuste zijn opgehangen, 
te verbreken. Maar hoe? 
 
Helaas, ook nu weer ontwaren we veel voetangels en klemmen. 
Gelukkig heeft de auteur deskundig inzicht in het probleem van de 
bevrijding uit de gevangenschap van het verleden dat ons een zo 
kinderlijk, negatief zelfbeeld heeft bezorgd. 
Wie heeft ons dat bezorgd? Van wie zijn we het slachtoffer? Ouders, 
familie, cultuur? 
We mogen er geen misverstand over laten bestaan: niemand anders 
dan ikzelf ben verantwoordelijk voor hetgeen ik van mijn leven 
maak. 
De weg van het boek is een “way out” waarop we tot zelfinzicht en 
een vernieuwde zelfkennis kunnen komen. Als we na het lezen van 
het boek dat zien, heeft de schrijver zijn prachtig doel bereikt. Maar 
zijn we er dan? Nee, dan begint het pas. Daarom sluit ik mijn 
nawoord af met een statement: welkom, ook in de strijd van de 
‘education permanente’, het eeuwige leren! 
 
Prof. dr. Gideon Benavraham 
Onderzoekspraktijk Complementaire Geneeskunde Amsterdam en 
Breda 

  



 
 

131 

Dankbetuiging 
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Over de auteur 
 
Richard Buijtenhek (Haarlem, 25 februari 
1959) is sinds 2001 actief als coach en 
trainer. Hij ondersteunt directieleden, 
managers, professionals en anderen bij het 
bereiken van effectiever gedrag door ze te 
helpen hun belemmerende overtuigingen 
los te laten en ze te ondersteunen bij het 
transformeren naar een hoger bewustzijn. 
Dit stelt veel mensen in staat hun zingeving 
te vinden en te volgen, meer naar hun ziel 
te luisteren en meer in flow te komen. 
 
Voordat Richard zelf vanuit zijn zingeving ging werken, had hij een 
carrière in de zakelijke dienstverlening. Hij was ICT-consultant, 
functioneel ontwerper, projectmanager, fieldmanager en 
verandermanager bij onder andere Atos-consulting (KPMG-
consulting). Hij werkte als interim professional bij veel bedrijven en 
afdelingen in diverse branches. Hierdoor werd hij een specialist in 
het analyseren, ordenen en efficiënter maken van bedrijfsprocessen. 
Naast zijn werk voltooide hij de studies Informatica en 
Psychosynthese (hbo toegepaste holistische psychologie). Ook 
volgde hij - eenmaal werkzaam als coach en trainer - de opleidingen 
Toegepaste Spirituele Psychologie (ITSP), Neuro Linguïstisch 
Programmeren (BGL) en Train-the-trainer (IAS). Daarnaast is hij 
opgeleid als Speaking Circles Facilitator. 
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Bijlage 1 In tien stappen naar vrijheid 
 
Wil je je belemmerende overtuigingen loslaten, dan doorloop je 
normaal gesproken de volgende fases:  
 

1. Er is iets aan de hand: je loopt vaak tegen dezelfde dingen 
aan in je relatie met je partner of kind, in je werk of elders. 

2. Je voelt de noodzaak om iets aan je gedrag te doen. 
3. Zodra de noodzaak groter is geworden dan de weerstand 

om te veranderen, onderneem je stappen. Je gaat 
bijvoorbeeld naar een coach of therapeut. 

4. Met je coach of therapeut onderzoek je welke 
belemmerende overtuigingen je hebt. 

5. Voice Dialogue is een effectieve methode om te praten met 
je subpersonen. 

6. Heb je je subpersonen goed leren kennen en geconcludeerd 
dat je je belemmerende overtuiging niet meer nodig hebt, 
dan kun je deze loslaten. 

7. Heb je je belemmerende overtuiging losgelaten, dan merk 
je dat je gedrag op dat punt anders, effectiever wordt. 

8. Ga je meer belemmerende overtuigingen loslaten, dan zul je 
dichter bij jezelf komen en vaker gevoelens van geluk en ‘in 
flow zijn’ hebben. 

9. Uiteindelijk groeit je bewustzijn dermate dat je je 
zielsopdracht gaat zien en daarnaar kunt gaan leven. 

10. Je zult meer ruimte hebben om naar je zingeving te kunnen 
luisteren. 
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Bijlage 2 Begrippenlijst 
 
Belemmerende overtuiging 
Sterke boodschap aan jezelf op het moment dat je door iets wordt 
getriggerd. Dat gebeurt wanneer je een gebeurtenis meemaakt die 
een gevaar voor je lijkt te zijn. Deze gebeurtenis wordt beoordeeld 
door een subpersoon, die je bewaakt. En als de subpersoon de 
situatie beoordeelt als gevaarlijk, dan geeft de subpersoon zijn 
boodschap af, met als bedoeling dat het veilig voor je blijft. 
Anders gezegd, de subpersoon beoordeelt de gevaren waaraan je 
wordt blootgesteld. Deze subpersoon houdt steeds in de gaten of je 
in situaties terechtkomt die lijken op momenten, meestal uit je 
jeugd, die op de een of andere manier gevaarlijk voor je waren. Je 
moest toen te allen tijde voorkomen dat je in deze gevaarlijke 
situatie terechtkomt. 
Kijk in de volgende bijlagen voor voorbeelden van belemmerende 
overtuigingen. 
 
Je belemmerende overtuigingen zijn het meest bepalend voor je 
gedrag, ze dicteren je vaak letterlijk wat te doen. Je hebt een sterke 
drang om de boodschap die je ontvangt van de subpersoon, op te 
volgen. Je hebt eigenlijk geen keus. 
 
Belemmerende overtuigingen kloppen niet meer in het heden, 
vandaar dat je er last van krijgt. Ze belemmeren je grotendeels in 
het hier-en-nu. We noemen ze ook wel irreële overtuigingen, omdat 
ze niet reëel meer zijn. 
Lukt het je om je belemmerende overtuigingen voor een deel op te 
lossen, dan krijgen de andere aspecten van jouw zijn meer ruimte 
en kom je meer in balans. Daarom is het zo belangrijk aan de slag te 
gaan met je belemmerende overtuigingen. 
 
Wel is het zo dat een belemmerende overtuiging ook iets positiefs 
in zich heeft. Je wordt er ook door geholpen. Het is een mooie 
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oefening om te onderzoeken welke voordelen je hebt van een 
belemmerende overtuiging. 
 
Bewustzijn 
Bewustzijn is iets dat elk mens heeft, alleen hebben sommige 
mensen er meer contact mee dan anderen. Het veld van bewustzijn 
staat volledig los van de andere onderdelen van een mens en is de 
meest zuivere plek waar je kunt zijn. Vanuit deze plek kun je heel 
helder naar jezelf kijken inclusief alle onderdelen zoals je lichaam en 
je gevoel. 
 
Wat bewustzijn precies is, daar zijn de geleerden het nog niet 
helemaal over eens. Het lijkt verder te gaan dan alleen het deel wat 
er in ons aanwezig is. Dat betekent dat de informatie uit meer 
bronnen kan worden gehaald dan alleen uit jezelf. 
 
Het lijkt er zelfs op dat veel gedachten ontstaan in het bewustzijn en 
niet in het verstand. En dat we ons van deze gedachten vaak pas 
bewust worden nadat ze zijn ontstaan. Het idee dat we alle 
gedachten zelf bepalen en ontstaan uit onze wil, is achterhaald. 
 
Ego 
Grof gezegd zou je kunnen zeggen dat het ego uit twee delen 
bestaat: 
 

• Ego-stevigheid 
Je ego zorgt voor je stevigheid, die een heel belangrijke 
invloed heeft op je gedrag en daarmee heel functioneel 
voor je is. Het is dat deel van jou dat stevigheid geeft aan je 
leven. 
 
Heb je een goed ontwikkelde stevigheid, dan heb je 
voldoende fundering om je niet snel opzij te laten duwen 
door anderen en niet met alle winden mee te waaien. Je 
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bent niet meer zo sterk afhankelijk van je omgeving om je 
goed of veilig te voelen en kunt prima je eigen pad volgen. 

 
• Ego-belemmerende overtuigingen 

Je belemmerende overtuigingen zitten in het egogebied. Dit 
deel van je ego is behoorlijk star, het wil niet dat je als 
persoon verandert. ‘Alles bij het oude laten, het gaat toch 
prima!’ is het credo van het ego. Want je ego redeneert dat 
je de overtuigingen niet voor niets ooit hebt gecreëerd. Ze 
waren belangrijk voor je veiligheid. Zou je nu gaan 
veranderen door ze los te laten, dan kom je in gevaar! Niet 
doen dus, zegt het ego. Maar dit is in strijd met je wens om 
je te ontwikkelen. 

 
Negatieve overdracht 
Bij negatieve overdracht reageren partners op elkaar doordat ze bij 
elkaar op ‘hun rode knoppen drukken’. Je drukt bij iemand op een 
rode knop als er door jouw gedrag een emotie ontstaat bij die ander, 
zoals irritatie, boosheid, angst of verdriet. 
 
Vaak geven partners elkaar hiervan de schuld. Maar dat is onterecht, 
want deze emoties komen voort uit jouw eigen belemmerende 
overtuigingen. Dit betekent dat je er zelf verantwoordelijk voor bent. 
Je partner heeft niets met deze belemmerende overtuiging te 
maken en is daar dan ook niet schuldig aan. Je kunt de schuld dus 
niet bij de ander neerleggen! JIJ hebt tenslotte deze belemmerende 
overtuiging en niet je partner. 
Het enige wat je partner doet is deze sluimerende belemmerende 
overtuiging wakker schudden. Je wordt getriggerd door je partner. 
Je ervaart dit als een vervelend gevoel en je vindt dat de ander dit 
vervelende gevoel bij jou veroorzaakt. Dus het is dan voor de hand 
liggend dat je je partner de schuld geeft van dit nare gevoel bij jou. 
Alleen is dat niet terecht. 
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Nature 
Nature betekent ‘natuur’, iets dat vast staat en onveranderlijk is; er 
is niets aan te doen. 
Zodra je geboren wordt staan er een heel aantal dingen vast voor je 
leven. Dit zijn bijvoorbeeld je genen, geslacht, geboorteplaats, 
geboortemoment, hersenwerking en uiterlijk. Hoe welvarend het 
gezin is en of je wel of niet hoogsensitief bent zijn ook vaststaande 
gegevens. 
Al deze aangeboren eigenschappen vallen onder je nature. Deze 
onveranderlijke feiten bepalen voor een deel hoe je karakter zich 
vormt. 
 
Nurture 
De omgeving waarin je opgroeit en de opvoeding die je krijgt, zijn 
nurture, letterlijk vertaald ‘zorg’. Deze nurture is ook vormend voor 
je karakter. 
Voor je verzorging ben je in je jeugd nog geheel afhankelijk van je 
omgeving, meestal je ouders. Fysiek, mentaal en emotioneel gezond 
groeien kun je alleen als je ouders ervoor zorgen dat je op gezette 
tijden voldoende liefde en het juiste te eten en drinken krijgt, en in 
een schone en veilige omgeving leeft. 
 
Ondersteunende overtuiging 
Ondersteunende overtuigingen zijn reëel en werken vóór je bij 
allerlei zaken in je leven. Kom je bijvoorbeeld maar niet van de bank 
overeind omdat iets in jezelf zegt dat je rust moet nemen? Dit kan 
dan heel belangrijk voor je zijn, omdat je die ontspanning nu hard 
nodig hebt.  
Het zou je lichaam en geest dan juist uitputten als je niet naar deze 
boodschap zou luisteren. Of vind je dat je de mooiste vrouw van de 
wereld bent? Dan kan niemand je daar nog van afbrengen. Heerlijk 
toch! 
 
 



 
 

139 

Overdracht 
Als gevolg van belemmerende overtuigingen ontstaat in veel relaties 
overdracht. Overdracht betekent dat het gedrag van de ene 
persoon effect heeft op het gedrag van de ander, waarbij de 
persoon die de overdracht ervaart dusdanig wordt geraakt dat hij 
vaak emoties ervaart, en soms zelfs heftige emoties. De meeste 
mensen zijn zich niet bewust van overdracht. 
We kennen twee soorten overdracht: positieve en negatieve 
overdracht. 
Overdracht kan in alle relaties voorkomen, zoals liefdesrelaties, 
ouder-kindrelaties, tussen collega’s en tussen vrienden. 
 
Positieve overdracht 
Positieve overdracht werkt als een magneet: door het gedrag 
voortkomend uit overdracht trekken mensen in een relatie naar 
elkaar toe. Van positieve overdracht is sprake als je je fijn voelt door 
het gedrag van de ander, omdat deze een behoefte bij je invult. 
Door het gedrag van de ander voel je je prettig. Het kan vaak zo’n 
sterke behoefte bij je invullen dat je er afhankelijk van wordt. Je 
bent dan voor een deel afhankelijk van de ander om je fijn te voelen. 
Deze positieve overdracht komt voort uit overtuigingen. 
 
Subpersoon 
In deze context een deel van ons (ook wel deelpersoonlijkheid, deel, 
ik of aspect genoemd) dat ons een belemmerende overtuiging 
dwingend toeroept. Een subpersoon heeft een eigen gevoel, kan 
zelfstandig nadenken en heeft eigen kennis. Zelfs kennis waartoe 
we vanuit ons bewuste geen toegang hebben! 
Een subpersoon houdt voortdurend voor je in de gaten of je in 
gevaar komt; of zich een trigger voordoet. Ontstaat de trigger, dan 
stuurt je subpersoon jou de belemmerende overtuiging dat je in 
actie moet komen om je veiligheid te bewaren. We hebben 
meerdere subpersonen in ons. 
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Trigger 
Een trigger is een situatie die bedreigend voor ons is. In dit boek 
bijvoorbeeld de man met de zwarte baard voor Nadine. 
We kunnen terechtkomen in een situatie die lijkt op een eerdere 
onveilige situatie, vaak uit onze jeugd. Die situatie triggert een 
belemmerende overtuiging om weer actief te worden. 
Een subpersoon houdt voortdurend voor je in de gaten of je in 
gevaar komt, of zich een trigger voordoet. Ontstaat de trigger, dan 
stuurt je subpersoon jou de belemmerende overtuiging dat je in 
actie moet komen om je veiligheid te bewaren. 
 
Ziel 
Je ziel wil het beste voor je en wil vooral dat je veel ervaringen 
opdoet om van te leren. Hij wil dat je persoonlijk gaat groeien, zodat 
je je ontwikkelt. 
Mijn overtuiging is dat je ziel blijft bestaan als je overlijdt en het 
enige aspect van jou is dat overgaat naar de volgende plek, ook wel 
hemel of hiernamaals genoemd. Al het geleerde blijft in de ziel 
steeds beschikbaar. 
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Bijlage 3 Robert en Nadine samengevat 
 
In dit boek leer je Robert en Nadine een beetje kennen. Misschien 
denk je tussendoor ‘hoe zat het ook alweer, welke subpersonen 
hadden Robert en Nadine ook alweer?’ Je kunt het hieronder even 
terugzoeken. 
 
Ze ontmoetten elkaar op het werk van Robert waar Nadine een klus 
deed. Ze waren allebei op slag verliefd. Ze gingen snel samenwonen 
en na een halfjaar werden ze wakker geschud toen de verliefdheid 
over was. 
 
Wie is Robert? 
Robert van Dijk is geboren in Rotterdam op 11 april, sterrenbeeld 
Ram. Hij is 180 cm lang, heeft blauwe ogen en bruin krullend haar. 
 
Op zijn vierendertigste kreeg hij promotie en werd hij teamleider 
procesmanagement bij telecombedrijf CallConnect. Als ambitieuze, 
statusgevoelige carrièreman houdt hij van stijlvolle kleding, snelle 
auto’s, luxe vakanties en mooie vrouwen. Hij heeft er één: hij heeft 
Nadine leren kennen toen hij bij haar op kantoor kwam praten over 
een verbetertraject. Na een hevige verliefdheid zijn ze al snel gaan 
samenwonen. Vraag je hem of hij gelukkig is, dan antwoordt hij “ja 
hoor, mijn leven bevalt me prima!” Zijn gevoel van leegte houdt hij 
diep verborgen. En in de jaren van samenzijn met Nadine heeft hij 
last gekregen van zijn belemmerende overtuigingen. 
 
Een aantal subpersonen leggen hem zijn belemmerende 
overtuigingen dwingend op: 
 

• Rationalist die hem zegt ‘voelen is veel te pijnlijk’. De 
subpersoon laat hem daardoor vooral vanuit zijn hoofd 
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leven en heeft daardoor moeite met Nadine als zij graag wil 
praten over hun gevoel 

• Perfectionist die hem met de overtuiging ‘ik moet alles 
perfect doen’ dwingt altijd tot het uiterste te gaan om 
foutloos werk af te leveren uit angst voor kritiek van zijn 
manager 

• Waardeloze die de boodschap roept ‘ik ben waardeloos’. 
Als kind dreef die subpersoon hem om door te dringen tot 
het Nederlandse toptennis. Na het noodgedwongen 
stoppen met tennis liet die subpersoon hem weer even 
waardeloos voelen… 

• Pleaser die hem met de overtuiging ‘je moet door iedereen 
aardig gevonden worden’ belemmert om op zijn werk zijn 
grenzen aan te geven, omdat hij vroeger meer voor elkaar 
kreeg en veiligheid creëerde als hij lief en meegaand was 

• Niet interessant die hem zegt ‘ik ben niet interessant 
genoeg’, omdat Robert aan tafel vaak van zijn vader te 
horen kreeg dat hij zijn mond moest houden omdat zijn 
vader wat te zeggen had 

• Dommerd die hem zegt ‘ik weet niet voldoende’ 
• Raar die stelt ‘ik zie er raar uit’ 
• Niet goed die hem toespreekt ‘ik ben niet goed genoeg’ 
• Geld tekort die hem dwingt om verwoed te sparen. Voor 

zichzelf iets moois kopen, oei, lastig... 
 
Wie is Nadine? 
Nadine de Vries is geboren in Groningen, op 4 juni, sterrenbeeld 
Tweelingen. Ze is 170 cm lang, heeft bruine ogen, blond stijl haar, 
en is hooggevoelig. 
 
Sinds haar dertigste is ze consultant performance improvement bij 
accountantskantoor GCWP. Ze heeft een grote betrokkenheid bij 
haar werk en leest in haar vrije tijd graag over psychologie. Ook 
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doet ze aan yoga om haar rust te bewaren en geaard te blijven, wat 
ze lastig vindt. 
 
Ze merkt zowel thuis als op haar werk dat ze last heeft van 
subpersonen die haar dwingend haar belemmerende overtuigingen 
opleggen: 
 

• ‘Alleen zijn is gevaarlijk’ maakt dat haar agenda uitpuilt van 
de sociale afspraken en ze vaak moe is 

• De subpersoon die zegt ‘het is levensgevaarlijk als ik in mijn 
eentje word achtergelaten in de auto’. 

• Innerlijke criticus die haar zegt ‘je moet er altijd tiptop 
uitzien’ en haar onzeker maakt in haar seksleven en over de 
kansen op haar werk 

• Pleaser die zegt ‘je moet altijd hulpvaardig en zorgzaam zijn’, 
waardoor ze vaak te veel klaar staat voor anderen en te 
weinig toekomt aan lezen en yoga 

• Haar subpersoon Perfectionist zegt haar ‘je moet het altijd 
beter doen’. Ze besteedt zoveel tijd aan de kwaliteit van 
haar werk, dat ze van haar manager beter moet gaan letten 
op de balans tussen de kwaliteit en de tijdsbesteding. 

• Vanwege de angst van haar subpersoon Niet gehoord is ze 
consultant geworden, want in het advieswerk aan klanten 
wordt ze nu wel gehoord… 

• Verantwoordelijke ouderfiguur dwingt Nadine om het 
huishouden vooral zelf op zich te nemen, omdat dit iets is 
dat ze als vrouw hoort te doen 

• Zwarte baard zegt Nadine ‘pas op, levensgevaar!’ als ze een 
man ziet met een grote zwarte baard. 

 
Wat hebben ze eraan gedaan en hoe gaat het nu? 
Robert en Nadine kwamen bij mij toen de situatie niet meer 
houdbaar voor ze was. De noodzaak om persoonlijk te veranderen 
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was zo groot geworden dat deze de weerstand overschaduwde. Via 
Voice Dialogue-sessies hebben we hun belemmerende 
overtuigingen weten op te lossen. Ze hebben me laten weten dat ze 
het leven met zichzelf en met elkaar veel beter is geworden. Wie 
weet zie ik ze nog eens terug. Want het kan zijn dat ze over een 
aantal jaar weer last krijgen van nieuwe belemmerende 
overtuigingen die komen bovendrijven en die ze niet in voldoende 
mate zelf kunnen loslaten.  
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Bijlage 4 Veelvoorkomende subpersonen 
 
Elke subpersoon heeft een positieve en een negatieve kant. Welke 
subpersonen kunnen in jou aanwezig zijn en hoe kunnen ze je 
bijvoorbeeld helpen of juist remmen? Veelvoorkomende 
subpersonen zijn de volgende. 
 
Autonome ik 
Hij ondersteunt je als je je hierdoor assertief, zakelijk en 
onafhankelijk kunt opstellen. 
 
Hij belemmert je zodra je alles altijd alleen doet, anderen afstoot en 
eenzaam wordt. 
 
Voorbeelden van belemmerende overtuigingen van Autonome ik: 
‘ik hoef geen rekening te houden met de mening of wensen van 
anderen’ en ‘ik heb nooit hulp nodig’. 
 
Controleur 
Hij ondersteunt je als hij voorkomt dat dingen heel anders lopen 
waardoor je in de problemen raakt. 
 
Hij belemmert je zodra je niet meer flexibel kunt zijn naar andere 
mensen. 
 
Voorbeelden van belemmerende overtuigingen van Controleur: ‘ik 
moet alles onder controle hebben’, ‘alles moet gebeuren zoals ik 
wil’, ‘ik wil alles zelf in de hand houden’ en ‘het is belangrijk om 
volledige controle te hebben’. 
 
Grenzeloze 
Hij ondersteunt je als hij je helpt veel voor elkaar te krijgen. 
 



 
 

146 

Hij belemmert je als je uitgeput raakt doordat je geen nee kunt 
zeggen. 
 
Voorbeelden van belemmerende overtuigingen van Grenzeloze: ‘ik 
kan geen nee zeggen’, ‘ik moet anderen altijd voorrang geven ten 
koste van mezelf’, ‘grenzen stellen is moeilijk’ en ‘ik kan mijn 
grenzen niet aangeven’. 
 
Harde werker 
Hij ondersteunt je om veel werk te verzetten. 
 
Hij belemmert je als je lang doorgaat ten koste van jezelf. 
 
Voorbeelden van belemmerende overtuigingen van Harde werker: 
‘ik ga net zo lang door tot het af is, ook al gaat het ten koste van 
mijzelf’, ‘ik moet mijn best doen’, ‘ik moet nuttig bezig zijn’ en ‘ik 
moet van alles’. 
 
Innerlijke criticus 
Hij ondersteunt je als hij ervoor zorgt dat je eigenschappen van 
jezelf verbetert. 
 
Hij belemmert je zodra je onzeker wordt omdat je vooral je fouten 
ziet. 
 
Voorbeelden van belemmerende overtuigingen van Innerlijke 
Criticus: ‘ik doe het toch niet goed’ en ‘anderen zijn altijd beter dan 
ik’. 
 
Levensgenieter 
Hij ondersteunt je als hij ervoor zorgt dat je plezier maakt. 
 
Hij belemmert je zodra je voortdurend het gevoel hebt te weinig 
vrijheid te hebben. 
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Voorbeelden van belemmerende overtuigingen van Levensgenieter: 
‘ik werk niet, want dat is minder belangrijk dan genieten’, ‘ik wil 
alleen maar dagdromen’ en ‘ik doe alleen waar ik zin in heb’. 
 
Perfectionist 
Hij ondersteunt je als hij ervoor zorgt dat je goed werk levert 
waardoor je waardering oogst. 
 
Hij belemmert je zodra je niet kunt stoppen met je werk, omdat het 
nooit goed genoeg is. 
 
Voorbeelden van belemmerende overtuigingen van Perfectionist: ‘ik 
moet alles goed doen en het kan altijd beter’, ‘ik mag geen fouten 
maken’, ‘ik moet onfeilbaar zijn’, ‘ik moet alles perfect doen’ en ‘het 
is nooit goed genoeg’. 
 
Pleaser 
Hij ondersteunt je als iedereen je aardig vindt omdat je aanvoelt 
wat anderen nodig hebben. 
 
Hij belemmert je als de wensen en behoeften van anderen altijd 
belangrijker zijn dan wat je zelf wilt. 
 
Voorbeelden van belemmerende overtuigingen van Pleaser: ‘ik 
moet aardig gevonden worden’, ‘als ik iemand boos maak, ben ik ‘m 
kwijt’, ‘conflicten zijn bedreigend’, ‘ik mag niemand kwetsen’, ‘ik 
lever mijn wil in’, ‘ik ben gehoorzaam aan dominante mensen’, ‘ik 
ben bang om afgewezen te worden’ en ‘het is van levensbelang dat 
ik aardig gevonden word’. 
 
Pusher 
Hij ondersteunt je als hij je aanspoort iets te ondernemen en succes 
te boeken. 
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Hij belemmert je zodra je maar doorgaat omdat het nooit genoeg is. 
 
Voorbeelden van belemmerende overtuigingen van Pusher: ‘het is 
nooit genoeg’ en ‘ik ben nooit klaar’. 
 
Ruster 
Hij ondersteunt je als hij ervoor zorgt dat je pas op de plaats maakt, 
pauze inlast. 
 
Hij belemmert je zodra er te weinig uit je handen komt. 
 
Voorbeelden van belemmerende overtuigingen van Ruster: ‘ik kan 
het altijd morgen nog doen’, ‘een planning maken is nooit nodig’ en 
‘vooruit kijken en doelen hebben is niet goed, je leeft alleen nu’. 
 
Rationalist 
Hij ondersteunt je als hij ervoor zorgt dat je objectief onderzoekt, 
vragen stelt, analyseert. 
 
Hij belemmert je zodra je je gevoel niet kunt tonen of niets 
spontaan kunt doen. 
 
Voorbeelden van belemmerende overtuigingen van Rationalist: 
‘eerst denken, dan doen’, ‘je moet altijd weloverwogen beslissen’ 
en ‘als je impulsief handelt loopt het verkeerd met je af’. 
 
Verantwoordelijke ouderfiguur 
Hij ondersteunt je als hij anderen verzorgt en ondersteunt en je je 
daardoor nuttig voelt. 
 
Hij belemmert je zodra hij te veel voor anderen zorgt en hen 
daardoor afhankelijk van je maakt. 
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Voorbeelden van belemmerende overtuigingen van 
Verantwoordelijke ouderfiguur: ‘als man hoor je zware dingen te 
sjouwen’, ‘heb je kinderen en werk je fulltime, dan verwaarloos je je 
kinderen’ en ‘ik luister als man niet naar vrouwen op de werkvloer, 
want ze horen thuis te blijven en voor kinderen te zorgen’. 
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Bijlage 5 Diepe belemmerende overtuigingen 
 
Naast de in bijlage 4 genoemde veelvoorkomende belemmerende 
overtuigingen bestaan er diepe belemmerende overtuigingen die 
lastiger zijn op te lossen. 
 
Subpersoon Belemmerende overtuiging 
Andere: ‘ik ben anders’ of ‘ik hoor er niet bij’ 
Dommerik:  ’ik ben dom’ 
Egoïst: ‘ik ben een egoïst’ 
Gewone: ‘ik ben gewoontjes’ 
Incapabele:  ‘ik ben niet capabel om aan het roer te staan’ 
Incompetente:  ‘ik ben incompetent’ 
Lafaard: ‘ik ben laf’ 
Lastige: ‘ik ben tot last’ 
Lelijke:  ‘ik ben lelijk’ 
Loser: ‘ik ben een loser’ 
Luierik: ‘ik ben lui’ 
Middelmatige: ‘ik ben middelmatig’ 
Mindere: ‘ik ben minder’ 
Minderwaardige: ‘ik mag er niet zijn’ 
Mislukkeling: ‘ik ben een mislukking’ 
Niet bestaande: ‘ik heb geen bestaansrecht’ 
Niet gehoorde:  ’ik voel me niet gehoord’ 
Niet geziene:  ‘ik voel me niet gezien’ of ‘ik word niet gezien’ 
Niksnut: ‘ik ben niks’ 
Onbelangrijke:  ‘ik ben onbetekenend’, ‘ik ben onbelangrijk’ of ‘ik 

doe er niet toe’ 
Onintelligente:  ‘ik ben niet intelligent genoeg’ 
Onopvallende: ‘ik ben onopvallend’ 
Onvolmaakte:  ‘ik ben niet goed genoeg’ 
Onzekere:  ‘ik ben onzeker’ 
Opgever:  ‘ik ben een opgever’ 
Rare: ‘ik ben raar’ 
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Slappeling: ‘ik ben slap’ 
Slechterik: ‘ik ben slecht’ of ’ik ben een slecht mens’ 
Waardeloze: ‘ik ben waardeloos’ of ‘ik ben niet de moeite 

waard’ 
Zwakkeling: ‘ik ben zwak’ 
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Bijlage 6 Andere belemmerende overtuigingen 
 
Naast de veelvoorkomende belemmerende overtuigingen zijn er 
nog een heel aantal die wat minder vaak voorkomen: 
 
Subpersoon Belemmerende overtuiging 
Aandacht:  ‘aandacht, ook negatief, is heel belangrijk’ 
Afgekeurde:  ‘als ik mijn gevoelens open en eerlijk uit, word 

ik afgekeurd of gekwetst’ 
Afgewezene:  ‘als ik me openstel, dan word ik afgewezen’ 
Afmaker:  ‘het is heel erg als ik mijn werk niet af heb’ 
Afspraken:  ‘ten koste van alles moet ik mijn afspraken 

nakomen’ 
Alleen:  ‘ik moet alles alleen doen’ of ‘als ik alleen ben, 

is dat levensbedreigend’ 
Alles alleen kunnen: ‘ik moet alles alleen kunnen’ 
Bedreigde:  ‘als het bedreigend wordt, verstop ik me’ 
Buitenbeentje:  ‘in groepen ben ik een buitenbeentje’ 
De ander:  ‘ik mag niet aan mezelf denken’ 
Dom:  ‘als mensen mij dom vinden, is dat 

levensbedreigend’ 
Dominantie:   ‘dominante mensen zijn gevaarlijk 
Eigen pad:  ‘ik moet mijn eigen pad volgen’ 
Eigenwijs:  ‘ik doe het toch op mijn eigen manier’ 
Faalangstige:  ’ik kan het niet en het is heel erg om te falen’ 
Geen bestaansrecht: ‘ik heb geen bestaansrecht’ 
Geen recht op geluk: ‘mensen hebben meer recht op geluk dan ik’ 
Geen vertrouwen: ‘ik heb geen vertrouwen in mezelf’ 
Geen zorg:  ‘ik hoef niet goed voor mezelf en mijn kleine 

kind te zorgen’ 
Geld te kort:  ‘ik kom altijd geld te kort’ 
Genegeerd:   ‘genegeerd worden door mensen is 

levensbedreigend’ 
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In de steek:  ‘de ander laat me toch in de steek’ of ‘ik word 
altijd in de steek gelaten’ 

Juiste beslissing: ‘ik moet een juiste beslissing nemen, anders 
loopt het slecht met me af’ 

Kan niet:  ‘ik kan het toch niet’ 
Kwetsbaar:  ‘het is angstig om mezelf te laten zien’ 
Makkelijkste weg: ‘ik kies de makkelijkste weg’ 
Mening onbelangrijk: ‘mijn mening doet er niet toe’ 
Niet begrepen:  ‘ik voel me niet begrepen’ 
Niet egoïstisch:  ‘ik mag niet egoïstisch in het leven staan’ 
Niet gewaardeerde: ‘ik word niet gewaardeerd om wie ik ben’ 
Niet ontvangen: ‘het is gevaarlijk om te ontvangen’ 
Niet vaardige:  ’ik kan het niet’ 
Niet voor mezelf: ’ik mag niet voor mezelf kiezen’ 
Niet zelfverzekerde: ’ik mag niet zelfverzekerd zijn’ 
Nooit genoeg:  ‘ik moet er nog meer energie instoppen’ 
Onafhankelijke:  ’ik moet onafhankelijk zijn’ 
Ontdekker:  ‘ik wil steeds wat nieuws ontdekken’ 
Ontevredene:  ‘het moet beter’ 
Opgever:  ‘ik ben een opgever’ 
Opoffering: ‘ik moet er altijd voor anderen zijn’ 
Radicale beslissingen: ‘ik neem radicale beslissingen’ 
Sterk:  ‘ik moet sterk zijn’ 
Teleurstel:   ‘als ik anderen teleurstel, is dat heel erg’ 
Veel ruimte:  ‘ik moet heel veel ruimte hebben’ 
Verdwijn:  ‘in verbinding met iemand ben ik afhankelijk 

en verdwijn ik’ of  ‘als ik word gezien, dan 
moet ik weg’ 

Verwachtingen: ‘ik moet voldoen aan de verwachtingen van 
anderen’ 

Vooruit:  ‘ik moet vooruit’ 
Vrije gedachtes: ’ik moet mijn gedachtes vrij en onbelemmerd 

kunnen uiten’ 
Vrije geest:  ‘ik duld geen autoritair iemand’ 
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Vrijheid:  ‘het is verschrikkelijk als mijn vrijheid 
ingeperkt wordt’ 
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Bijlage 7 Methodes belemmerende overtuigingen 
loslaten  

 
The Work van Byron Katie 
Met deze methode spoor je je gedachten over de wereld op en 
onderzoek je ze, waarbij je de realiteit aanvaardt. Het doel ervan is 
vrede in jezelf en met de wereld te vinden. 
 
Emotional Freedom Technique (EFT) 
Door energiepunten op hoofd, lichaam en handen te bekloppen en 
tegelijkertijd een belemmerende overtuiging of pijnlijke, 
beperkende emotie te benoemen, laat het lichaam deze los. De 
belemmerende overtuiging kan dan in ons energiesysteem 
vervangen worden door gewenste gevoelens, beelden en 
overtuigingen over onszelf en de wereld. 
 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 
Een EMDR-sessie is gericht op het verwerken van een ingrijpende 
gebeurtenis. De therapeut laat iemand terugdenken aan een 
meegemaakte ingrijpende gebeurtenis zoals een ramp, een 
verkeersongeluk, misbruik of ernstige ziekte. Tegelijkertijd zorgt de 
therapeut voor een afleidende stimulus. De persoon volgt 
bijvoorbeeld de van links naar rechts bewegende vinger van de 
therapeut. Een andere methode is dat de therapeut met een balpen 
klikgeluiden maakt in de ruimte of met de handen zacht op de 
handpalmen van de persoon tikt. In dit verwerkingsproces komen 
gedachten, beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties op gang. 
De tot dan toe vastgehouden informatie over het trauma wordt nu 
op alle energieniveaus (fysiek, etherisch, astraal, mentaal en 
causaal) geleidelijk losgelaten. 
De wetenschap heeft EMDR erkend als een goed werkende 
methode en zorgverzekeringen vergoeden daarom deze 
behandeling.   
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Meditatie 
Door naar binnen te keren koppel je de identificatie met je lichaam, 
emoties en gedachten los en stem je af op je bewustzijn en het 
grotere wezen, je ziel. Je komt in een toestand van ‘hier en nu’ en 
alleen maar ‘zijn’. 
Er zijn verschillende vormen van meditatie. Bijvoorbeeld in stilte 
zitten of liggen met je ogen dicht, je aandacht richten op je 
ademhaling en een klank uitbrengen. 
Een populaire vorm van meditatie is de mindfulness-meditatie, 
oftewel de Vipassana-meditatie. Dan richt je je aandacht bewust op 
sensaties in je lichaam of geest zonder te (ver)oordelen. Op deze 
manier laat je alles ontstaan in je eigen ruimte, waardoor alles wat 
gezien wil worden daadwerkelijk gezien wordt. Daardoor mogen dit 
soort zaken losgelaten worden, zoals pijn, irritaties en verdriet. 
Wanneer je meerdere dagen achter elkaar mediteert, kun je zelfs je 
belemmerende overtuigingen helder krijgen en loslaten. Ik heb dat 
zelf mogen ervaren. 
 
Rationeel-Emotieve Therapie (RET) 
Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar 
de manier waarop we tegen deze problemen aankijken. Volgens 
grondlegger Ellis ontstaan problemen vooral door de manier waarop 
we aankijken tegen de gebeurtenissen die ons overkomen. 
Bij de theorie van RET wordt gebruikgemaakt van de letters ABC. A 
staat voor aanleiding (oorzaak); B staat voor de bril waardoor je kijkt 
(overtuiging); C staat voor consequentie (het gevolg) (Engels: 
Activating event; Belief; Consequence). 
De kern van RET komt erop neer dat niet A de oorzaak is van C, 
maar B. In het Nederlands: het zijn niet de gebeurtenissen (A) in je 
leven die bepalen hoe je je voelt (C) maar de manier waarop je 
tegen die gebeurtenissen aankijkt (of: de manier waarop je jezelf 
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van het belang van die gebeurtenissen overtuigt) (B). En laat B nu 
vooral worden bepaald door je belemmerende overtuigingen… 
 
Cognitieve gedragstherapie 
Deze vorm is erop gericht om onze angsten te ervaren. Als deze 
minder erg blijken te zijn dan we dachten, zal deze nieuwe 
overtuiging zich bij ons gaan nestelen. Hierdoor zal de manier 
waarop we tegen gebeurtenissen of problemen aankijken, 
veranderen. Onze overtuigingen kunnen realistischer worden en het 
gevoel dat erbij hoort kan positiever worden. 
 
Voice Dialogue 
Met de methode Voice Dialogue kun je in gesprek gaan met de 
subpersonen die in jou aanwezig zijn. Je ontdekt wat ze je precies 
zeggen en waarom. Ook kun je de subpersonen laten weten dat hun 
boodschappen niet meer relevant zijn; je kunt dan besluiten je 
overtuigingen los te laten. Zie ook hoofdstuk 14 ‘Voice Dialogue’ en 
hoofdstuk 15 ‘Voorbeeld van een Voice Dialogue-sessie. 
 
 
  



 
 

158 

Bijlage 8 Bronnen 
 
Wolfgang Köhler en Max Wertheimer - Gestalt 
De Duitse psychologen Wolfgang Köhler en Max Wertheimer 
hebben het woord Gestalt geïntroduceerd. Het begrip staat voor 
‘een totaalbeeld’, waarbij het geheel meer is dan de som van de 
samenstellende delen. Zo is een tafel meer dan vier balken en een 
plank, en is de menselijke persoonlijkheid meer dan de som van de 
afzonderlijke beschrijfbare en meetbare eigenschappen. De 
waarnemingspsychologie gaat ervan uit dat de mens meer ervaart 
dan de som van de afzonderlijke zintuiglijke prikkels. De reden dat ik 
Gestalt hier noem is dat het als eerste beschreef dat je delen van 
jezelf, zoals subpersonen, buiten jezelf kunt plaatsen om ermee te 
kunnen communiceren. Dit is zeer waarschijnlijk een belangrijke 
stap geweest voor de ontwikkeling van de Voice Dialogue. 
 
Roberto Assagioli - psychosynthese 
Roberto Assagioli was een Italiaanse pionier in de transpersoonlijke 
psychologie en psychotherapie. Hij was arts, psychiater en 
psychotherapeut en de grondlegger van de psychosynthese. Dit 
model van de mens omvat lichaam, geest en ziel, en legde het 
fundament voor de therapeutische psychosynthese. Ook wordt het 
toegepast in de pedagogiek, op het gebied van de persoonlijke 
ontwikkeling en op het terrein van de intermenselijke betrekkingen. 
Psychosynthese geldt als een belangrijke basis voor de ontwikkeling 
van de humanistische en transpersoonlijke psychologie en 
psychotherapie. De theorie van de ‘ikken’ en de Voice Dialogue-
methode zijn mede gebaseerd op het werk van Assagioli. Hij is de 
grondlegger van het begrip subpersoon. Hij geeft de subpersoon 
een eigen wil, gedachten, wensen, overtuigingen, gevoelens en een 
eigen stem. We identificeren ons vaak met een of meer van deze 
subpersonen, waarmee we hebben leren leven.  
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Hal en Sidra Stone - Voice Dialogue 
Hal Stone en Sidra Stone zijn de grondleggers van Voice Dialogue. Ze 
ontwikkelden in 1972 de ‘Psychology of Selves’. Hun model geeft 
weer hoe de ‘ikken’ zich ontwikkelen en met elkaar interacteren in 
relaties met anderen. Ook geven ze hierin hun definitie van het ‘zijn’ 
van de mens. Volgens de ‘Psychology of Selves’ bestaat het uit drie 
dimensies: het bewustzijn, het bewuste ego en de ikken die 
ontstaan tijdens het opgroeien om het innerlijk kind te beschermen 
tegen pijn en onze doelen te bereiken. Hal en Sidra Stone hebben 
vervolgens de methode Voice Dialogue ontwikkeld om de theorie 
van de ‘Psychology of Selves’ toe te passen in de praktijk. 
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