Inleiding
Wil jij ook wel eens (een deel van) je huidige niet-bevredigende leven
afschudden? Ik had dat wel! Ik wilde gelukkiger en liefdevoller zijn en me meer
verbonden voelen met de mensen om me heen. En ik wilde ‘meer mezelf zijn’.
In dit e-book deel ik mijn zoektocht met je… Mijn zoektocht naar ‘meer mezelf
worden’…
Hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan ik meer worden dan degene die ik al voor 100%
ben? Of is het wellicht het verlangen dat ik innerlijk rustiger ben, meer vertrouwen
in mezelf en verbinding ervaar met de ander?
‘Wees jezelf’ is misschien wel het meest

gegeven advies. Maar als het zo
gemakkelijk zou zijn dan was iedereen dat toch al? Wat maakt dat we onszelf niet
toestaan volledig in onze kracht te staan en wat kunnen we doen om ervoor te
zorgen dat we ‘meer onszelf worden’?
Ik ben er o.a. met behulp van de boeken van Brene Brown achter gekomen dat er
vier misverstanden zijn als het gaat om ‘meer jezelf worden’ die ik in het eerste
gedeelte van dit e-werkboek graag met je deel. In het tweede gedeelte ga je actief
aan de slag en krijg je een zevental tips van me aangereikt. Veel
lees/denk/werk/doe/leer plezier gewenst!
Warme groet Xandra

“Being Different is one of the most beautiful things on Earth.
Embrace your 'YOU' ness“
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Angst voor het maken van fouten is hetzelfde als streven naar perfectie
Als je het beste uit jezelf probeert te halen om het beste resultaat te
creëren, geeft dat plezier en zorgt het ervoor dat je trots kunt zijn op
jezelf. Iets zo goed mogelijk willen doen motiveert en inspireert. Maar je
kunt ook doorslaan; denkend dat je de kritiek van anderen kunt vermijden
door alles goed te doen. Door te denken dat jij ‘goed genoeg’ bevonden
wordt als alles wat je doet en laat zien perfect is… Dat is een enorm
streven dat je nooit zult halen. Wat je wilt is ervoor zorgen dat anderen
jou goed genoeg vinden. Maar je kunt de mening van anderen niet
beïnvloeden! Daar heb je geen enkele zeggenschap over. En dus bestaat
de kans dat je angstig blijft, omdat je hun reacties, gedachten en
overpeinzingen niet goed kunt inschatten en er altijd de kans bestaat dat
het in de ogen van die ander niet perfect genoeg was.
Dit streven lijkt heel erg op het streven naar ‘geen fouten maken’. Hoewel
perfectionisme dus af lijkt te stammen van ‘ik probeer iets te bereiken wat
erg goed is’ is het dus in feite gebaseerd op de valkuil ‘als ik een fout maak
ben ik niet goed genoeg’.
Perfectionisme gaat niet over prestatie en groei. Perfectionisme is het
geloof dat als we perfect leven, perfect overkomen en handelen, we
gevoelens van pijn, schuld, oordeel en schaamte kunnen voorkomen. Deze
manier van denken wordt ook wel de statische mindset genoemd door
Carol Dweck. Het gezonde streven naar verbetering of perfectie is gericht
op jou. Het treedt op wanneer je je gaat afvragen: "Hoe kan ik
verbeteren?" De groeimindset gaat er dus van uit dat talent ontwikkeld
kan worden door te leren.
Perfectionisme houdt de focus op anderen. Het treedt op wanneer je je
afvraagt: "Wat zullen ze denken?”. Je bent dus voortdurend op zoek naar
bevestiging van anderen dat je ‘goed genoeg’ bent. Falen voelt als
tegenslag en je inspannen betekent dat je, net als wanneer je faalt, niet
knap of getalenteerd genoeg bent. Als je dat wel was, zou je het niet nodig
hebben. Perfectionisme leidt tot schaamtegevoelens.
Mindsets zijn gewoon overtuigingen. Manieren waarop je denkt. Dat
betekent dat je ervoor kunt kiezen. Niet eenmalig, maar elke dag en bij elk
ding dat je mag leren of dat voelt als falen kies je opnieuw voor de groeimindset. Hoe vaker je het doet, hoe gemakkelijker het wordt. En hoewel
perfectionisme een sterke overtuiging is kun je deze veranderen!
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Erbij horen is iets anders dan geaccepteerd worden.
Kijk jij ook altijd met bewondering naar degenen die ‘er
net niet bij horen’, die niet in het perfecte plaatje
passen? Om als mens volledig geaccepteerd te worden
mag je de wens loslaten om ‘erbij te horen’. Je niveau
van verbondenheid met anderen kan nooit groter kan
zijn dan je niveau van zelfacceptatie. Want geloven dat je
goed genoeg bent is hetgeen je de moed geeft om
authentiek, kwetsbaar en onvolmaakt te durven zijn.
Iedereen om je heen vindt iets van je. Sommigen van hen
zullen je graag mogen en een aantal van hen niet. Dat
heeft weinig met jou te maken en heel veel met hun
eigen waarden en eerdere ervaringen.
Concentreer jij je op het uitbouwen van je talenten en
sterke punten of ben je liever een pleaser die liefde en
respect wil krijgen door je telkens aan te passen? Ik durf
te wedden dat je het eerste wilt en toch wellicht vaak
het tweede doet. Doe je dit vanuit de lieve vrede, om je
baan te behouden of vanwege andere ‘tegenstrijdige
belangen’? Hoewel sommige keuzes inderdaad erg
belangrijk zijn is het belangrijkste dat je luistert naar je
eigen innerlijke vertrouwen.

Zijn is waargenomen worden
George Berkeley

Eleanor Roosevelt zei eens, "Niemand kan jou
minderwaardig laten voelen zonder jouw toestemming".
Dat is zo waar! Als jij overtuigd bent van ‘wie je bent’ en
wat je waarde is in de wereld, dan sta je anderen niet zo
snel toe je de grond in te boren. Let wel: dat betekent
niet dat het geen pijn meer kan doen! Het doet pijn als je
sociaal afgewezen wordt. Wat je echter niet hoeft te
doen is hun mening over jou geloven. Wat je kunt doen
is oefenen in het maken van de keuze wiens mening je
wel waardeert en wiens mening niet. Het is veel
gezonder om aandacht te besteden aan mensen die
zeggen dat je goed genoeg bent en het met je eens zijn
over wat je wilt doen met je leven.
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Wees eerlijk en open over spijt en schuld
We zijn allemaal onvolmaakt, groeiende en lerende
mensen. We maken dus allemaal fouten en doen
dingen die we liever niet hadden gedaan. Het leven
gaat echter over de manier waarop je hiermee
omgaat!
Schaamte kent twee soorten ‘geluidsbandjes’ De ene
zegt "Ik ben nooit goed genoeg," en als je je daar
onderuit kunt praten; "Wie denk je dat je bent?"
Schaamte focust op het zelf, schuld focust op gedrag.
Schaamte is ‘Ik ben niet goed genoeg’. Schuld is ‘Ik
heb iets niet goed genoeg gedaan’. Schaamte klinkt
niet alleen anders dan schuld, het voelt ook anders.
Zodra we dit onderscheid begrijpen, kan schuld er
zelfs voor zorgen dat we ons positiever over onszelf
voelen. Het wijst ons namelijk op de kloof tussen wat
we deden en, gelukkig, kunnen we veranderen wat we
doen!
Spijt en schuldgevoel helpen ons dus op koers te
blijven, want het gaat over ons gedrag. Het treedt op
wanneer we vergelijken wat we –al dan niet- gedaan
hebben met onze persoonlijke waarden. Het ongemak
dat dan overblijft, motiveert echte verandering en
zelfreflectie.
Als je je schaamt of onzeker voelt over (een aspect
van) jezelf, dan mag je leren om je zogenaamde
gebreken om te zetten in individualistische
eigenaardigheden. Hoe kun jij jezelf meer gaan
waarderen? En hoe kun jij de stemmen van schaamte
te lijf gaan? Wat heb je daar tegenin te brengen?
Als de ander zegt dat jij iets mag veranderen, dan wil
dat niet zeggen dat jij niet goed bent. Wat eerder het
geval is, is dat het botst met de waarden van die
ander. Bezien uit dat licht is het niet ‘eng’ of
‘afwijzend’ maar een uitdaging om in gesprek te gaan
en te kijken hoe je de ander tegemoet kunt komen!
“The single most revolutionary thing you can do
is recognize that you are enough.”
Carlos Andrés Gómez”
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Kwetsbaarheid is een daad van moed
Allereerst; kwetsbaarheid is geen zwakheid. Het is volgens
Brene Brown waarschijnlijk de meest nauwkeurige
maatstaf van onze individuele moed. Voorbeelden die
mensen geven op de vraag “Wanneer voel je je
kwetsbaar?’ geeft dit soort antwoorden:
- mijn baas vertellen dat ik een opdracht verpest heb
- mijn vriend vertellen dat ik van hem houd
- een vriendin opbellen wiens kind net gestorven is
- mijn zoon naar school sturen, als hij geen zin heeft
- iemand ontslaan
- een sollicitatiegesprek
We hebben allemaal met kwetsbaarheid te maken.
We voelen het allemaal. We hebben allemaal van deze
momenten. De enige keuze die je hebt is hoe je die
gevoelens er laat zijn. Misschien zet je ze om in woede,
misschien verdoof je ze, misschien heb je de neiging om ze
om te zetten in perfectionisme… Maar je doet altijd iets
met ze.
De sleutel tot veranderen van kwetsbaarheid in moed is in
de eerste plaats deze gevoelens te leren herkennen, ze te
voelen en uiteindelijk de keuze te maken om ze er gewoon
te laten zijn. Inclusief die vreselijke wirwar van onzekerheid
en risico. Als je weet wat je voelt en waarom, kun tot rust
komen en keuzes maken die weerspiegelen wie je bent en
wat je gelooft.

Print uit, knip de reepjes en scheur degene af die je nodig hebt.
Gun je een ander ook een beetje?
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Oefening ‘Dankbaarheid’
De grote verwarring die ontstaat bij ‘jezelf worden’ is dat mensen er vanuit
gaan dat er iets te ontdekken valt. Dit is echter niet het geval. Het is een
kwestie van ‘meer’ worden van hetgeen er al is. Of dat nu in wens aanwezig is
of al aanwezig in je leven. Jij mag er meer van worden als je daar gelukkig van
wordt. De eerste opdracht is dan ook het beantwoorden van de vraag: Waar
ben je dankbaar voor?

En ik ben blij met mijn ……………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………….……………………………………………………………………………………………….
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Je wordt niet jezelf… je creëert jezelf
De uitspraak ‘Wees jezelf, iedereen is al in gebruik’
van Oscar Wilde is een fundamentele waarheid. Je
kunt niet jezelf zijn als je jezelf niet begrijpt en
accepteert. Vind de tijd om stil te staan bij jouw
waarde en neem de tijd om te overwegen wat je
essentieel vind. Dit is de basis waarop je jezelf gaat
definiëren op je eigen voorwaarden. Natuurlijk heb je
‘het een en ander’ van huis uit meegekregen. En ook
heeft je omgeving (school, vrienden en werk) je
gevormd. Maar dit is niet wie je uiteindelijk kunt
/wilt worden! De beperkingen die je lichaam met zich
meedraagt zijn te overwinnen, kijk maar naar
voorbeelden als Nick Vujicic. Als jij ontdekt wie je in
essentie bent zul je ook de kracht vinden om
gevoelens van angst en schaamte te verslaan.
Als je niet weet wie je bent (en wat dus niet) kan het
gebeuren dat je je eigen binnenkant met de
buitenkant van alle anderen om je heen gaat
vergelijken. Je moet er dan net wat beter uitzien dan
degenen met wie je bent of iets net beter kunnen
dan anderen. Dit omdat je niet duidelijk hebt waar
jouw individuele persoonlijke groei in zit.
Probeer na te denken over wat voor soort dingen die
je wel of niet zou willen doen, wat je mooi vind en
wat absoluut niet bij je past. Door van al die dingen
een opsomming te maken (foto’s, woordenlijsten
etc) krijg je een beeld van datgene waar jij absoluut
comfortabel mee bent. Het is raar, maar zodra jij
weet wat je echt leuk vindt en wat bij je past ontdek
je hoe dat voelt in je lichaam, en herken je ook deze
gevoelens bij bepaalde mensen, taken op je werk en
dagelijkse bezigheden. De dingen die je als prettig of
belangrijk ervaart zijn dus van waarde voor jou!
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Oefening ‘Het feestje van je leven’
Waarin zou je een revolutie willen veroorzaken?
……………………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………………
Wat is je grootste angst? ……………………………………………………………………………………….
Draai het om; wat wil je dus niet kwijt?
..……………….……………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………………………
Wat maakt je kwaad? ……………………………………………………………………………………………
Draai ook dit om; waar hecht je aan?
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Voor welke beroepen heb je bewondering? Wat zegt dit over jou?
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Waar word je heel blij van?
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
Welke 3 gevoelens wil jij het liefst elke dag ervaren? Hoe zorg je daarvoor?
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………….…
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Vermijd fixatie op het verleden
blijf jezelf ontwikkelen!
Een van de meest ongezonde benaderingen van jezelf
zijn is om een ervaring die je ooit hebt gehad de rest
van je leven te laten beslissen. "Iedereen maakt
fouten" zei Cicero al. Sta jezelf de ruimte toe om te
groeien, te verbeteren en wijzer te worden. Werk aan
het aanvaarden van fouten en keuzes die je hebt
gemaakt; ze zijn gedaan en in het verleden. Je hebt je
redenen gehad voor hen en destijds een beslissing
genomen. Sta jezelf toe om je lessen hieruit te leren
en verder te kunnen groeien.
Probeer niet te blijven wie je was toen je 16, 27 of 43
was. Groei is op elke nieuwe leeftijd en in elk stadium
van ons leven een essentieel onderdeel van onze
trouw aan onszelf en aan ons emotionele welzijn.

Be
Yourself
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Oefening ‘Het definiëren van je ware normen en waarden’
Op de volgende pagina vind je een lijst met waarden. Kijk door de lijst en omcirkel
welke je denkt dat ze bij je horen. (op geen enkele wijze is dit een uitputtende
lijst, voeg je eigen woorden toe indien van toepassing). Vraag je af of de
waarden die je omcirkeld hebt echt van jou zijn of dat je eigenlijk diep in je hart
weet dat iemand anders in je omgeving vindt dat je dit zou moeten hebben of
zijn. Wees dus genadeloos eerlijk! Schrijf nu je top 5 waarden. Vraag wat deze
waarde betekent voor jou en je leven.

1. ------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------3. ------------------------------------------------------4. ------------------------------------------------------5. ------------------------------------------------------Door te leven volgens jouw eigen waarden ben je in het nu dingen aan het doen
waar je achter staat, die belangrijk voor je zijn en waar je genoegen en plezier uit
haalt. Maar ook als je terugkijkt op je leven zul je zien dat een ‘waardevol leven’
veel prettige herinneringen zal geven!
Er is dus nog wat meer te doen, maar dit is waar het echt leuk begint te worden!
Hier gaat het namelijk om het vinden van manieren om je nieuwe
geïdentificeerde kernwaarden te integreren in je dagelijkse leven.
Elke week, vanaf nu, doe je deze 3 dingen, die passen bij jouw waarden:
Schrap
Laat een ding los, een gedachte, een voorwerp of een activiteit. Dat kan een oud
boek zijn, een stapel oude briefkaarten, een zinnetje dat je tegen jezelf zegt als
iets niet gelukt is of een vervelende gewoonte zoals te laat naar bed gaan.
Voeg toe
Voeg een ding toe aan je leven of blaas het nieuw leven in. Ook hier weer is het
een gedachte, activiteit, creatie of voorwerp.
Waardeer
Druk vaker je waardering uit voor iemand of iets. Stuur een bedankbriefje aan je
partner, wees beleefd tegen degene die je espresso klaarmaakte of hou je tuin op
orde.
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Aanzien
Actief zijn (doen)
Afwisseling
Assertiviteit
Authenticiteit
Autonomie
Avontuurlijkheid
Begeerlijkheid
Begrip
Bekendheid
Bekoorlijkheid
Bekwaam
Beleven
Beleefdheid
Bereidheid
Beroemdheid
Beschaafdheid
Beschikbaarheid
Betekenis gevend
Betrokken
Betrouwbaar
Blijdschap
Boosheid
Charisma
Concentratie
Creativiteit
Dapper
Deskundig
Dienstbaar
Duidelijkheid
Eensgezind
Eenvoudigheid
Eerbied
Efficiëntie
Elegantie
Enthousiasme
Erkenning
Esthetisch
Evenwicht
Excelleren

Expressiviteit
Fatsoen
Felheid
Flexibiliteit
Flinkheid
Geduld
Gehoorzaamheid
Gelijkwaardigheid
Geloofwaardigheid
Geluk
Genegenheid
Genialiteit
Gevatheid
Gezelligheid
Gezondheid
Goedheid
Goedkeuring
Groepswerk
Handig
Hoffelijk
Hoop
Humor
IJverig
Informeel
Integriteit
Intensiteit
Juistheid
Klasse
Kwaliteit
Leefbaarheid
Liefdadigheid
Liefelijk
Liefde
Loyaliteit
Macht
Mensgerichtheid
Nauwkeurigheid
Netheid
Nuttigheid
Onafhankelijkheid
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Onbaatzuchtigheid
Onbedorvenheid
Ondernemerschap
Onpartijdigheid
Ontplooien
Ontspanning
Openheid
Oplettendheid
Overgave
Plezier
Prestatiegericht
Privacy
Pro-activiteit
Professionaliteit
Punctualiteit
Rechtvaardigheid
Redelijkheid
Rust
Saamhorigheid
Samenwerking
Schoonheid
Sierlijkheid
Sluwheid
Snelheid
Solidariteit
Spontaniteit
Stabiliteit
Standvastigheid
Stiptheid
Structuur
Tevredenheid
Toegankelijkheid
Toewijding
Tolerantie
Traditioneel
Transparantie
Trouw
Uitdaging
Uiterlijk
Uitgelatenheid

Uniformiteit
Vakmanschap
Vastberadenheid
Vasthoudendheid
Veiligheid
Veranderlijkheid
Verantwoordelijkheid
Verbetenheid
Verbinding
Verfijning
Vergevingsgezind
Vermaak
Vermaardheid
Vernieuwend
Verrassend
Vertrouwelijkheid
Verwennen
Verworvenheid
Voldoening
Volharding
Voorbereid zijn
Voorkomendheid
Vooruitgang
Vrede
Vriendelijk
Vriendschap
Vrijheid
Vrolijk
Waarderend
Waardig
Weloverwogen
Wijsheid
Zekerheid
Zelfbepaling
Zelfbeheersing
Zelfcontrole
Zelfredzaamheid
Zelfstandigheid
Zorgzaamheid
Zorgvuldigheid

Heb de moed om te falen !
Ontspan! Kijk naar het geheel van een situatie en
niet naar een enkel aspect ervan. Een denkfout is
dat je bij jezelf focust op ‘de verkeerde kleding aan’
of ‘een maatje teveel’ terwijl je die ander enkel
positieve eigenschappen toe-eigent. Oké, wellicht
heeft diegene wel het diploma dat jij had willen
hebben maar weet jij in de praktijk beter hoe zaken
werken. Let dus bij jezelf en de ander op meerdere
aspecten en eigenschappen. Door te focussen op
wat jij belangrijk vindt bij jezelf ben je hier al sterker
in bij aanvang.
Maak je geen zorgen over het ergste dat kan
gebeuren, vooral in sociale situaties. Het leven gaat
door als je plat op je bek gaat. En ook als er spinazie
vast zit tussen je tanden. Of als je per ongeluk je
hoofd stoot. Leer lachen om jezelf zowel op het
moment dat het gebeurt als daarna. Probeer het
zwart-wit denken te vermijden. Omdat fouten
maken heel menselijk is val je dus snel in de
categorie ‘onhandig’ of ‘dom’. Een oplossing is jezelf
te beschrijven in andere bewoordingen of in
genuanceerder termen. Bijvoorbeeld door te
denken in percentages. Je sociale vaardigheden zijn
niet alleen maar slecht, maar voor 25 % niet zo best,
de resterende 75 % kan er echter wel degelijk mee
door. Bel bij een schaamte-aanval iemand op aan
wie je dit kunt vertellen en zorg dat je je emoties
kwijtraakt. Bedenk wat nodig is om moedig met het
voorval om te gaan. Maak er een ‘verhaal’ van dat
je kunt delen met anderen. Het laat hen weten dat
je niet perfect bent. Het is een aantrekkelijke
kwaliteit voor iemand om te kunnen lachen om
zichzelf. Neem jezelf dus niet te serieus!
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Kleur eens buiten de lijntjes !!
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Behandel jezelf als je eigen beste vriend
Je hecht waarde aan je vrienden en iedereen in je
omgeving die het moeilijk heeft krijgt waarschijnlijk
een stuk bemoediging van je. Geef jezelf dezelfde
attente en respectvolle behandeling! Als je een dag
zou mogen afspreken met de leukste / voldane /
rustige / tevreden (type) persoon die je je voor zou
kunnen stellen, kies je dan jezelf uit?
Ben jij de beste versie van jezelf? Geloof in dit idee
en gebruik dat als uitgangspunt. Geef jezelf liefde en
accepteer jezelf zoals je nu bent, net zoals je zou
doen voor je vrienden.
Wees verantwoordelijk voor jezelf en voor het
stimuleren van jouw gevoel van eigenwaarde . Als
anderen niet zeggen dat je geweldig bent, zeg het
dan zelf! Beur jezelf op en zeg tegen jezelf dat je
prachtig en de moeite waard bent.
Vier je successen en laat jezelf niet toe ze toe te
schijven aan de omstandigheden.

Ik ben zo trots op mezelf want:
1. ---------------------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------------------3. ---------------------------------------------------------------4. ---------------------------------------------------------------5. ---------------------------------------------------------------17

Spreek je uit!
Als je ‘ in je hoofd zit’ kun je niet meer adequaat
reageren op wat de ander zegt en heb je wellicht het
gevoel achteraf dat het gesprek niet goed liep. Besef
dat andere mensen, net als jij, bezig zijn met zichzelf.
Verder is het belangrijk om uit te spreken wat je wilt
dat een ander zegt over jou. Of het nu je gevoel voor
stijl is, je wijze van spreken, of je favoriete manier om
iets te doen die afwijkt van de ‘norm’. Zolang jij
daarmee positieve resultaten behaald is dat iets om
trots op te zijn! Leer om hierover goed te
communiceren. Pas als jij trots bent op jezelf kan een
ander dit makkelijk overnemen.
Iets niet kunnen of iets niet weten is niet erg zodra je
ook maar uitstraalt wat dan wel in je straatje past!
Hoe beter je jezelf kunt uitdrukken, hoe makkelijker
het is voor de mensen die je graag nemen zoals je
bent om het voor je op te nemen als er mensen in de
buurt zijn die niet aan jouw kant lijken te staan.
Doordat jij goed communiceert snappen ze ‘waar jij
voor staat’ en kunnen ze het voor je opnemen als je
even zelf niet scherp genoeg bent.
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“Wie van binnenuit handelt,
heeft een verhaal.”
(Quinn)

Communiceer voorbij je
eigen gedachten !!
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Stop het vergelijken van jezelf met anderen
Als je er altijd naar streeft iemand te worden die je
nog niet bent, zul je nooit een gelukkig mens worden.
Je kunt wel de buitenkant van anderen zien maar je
zult nooit weten wat er werkelijk achter hun gesloten
gevels plaatsvindt in de ogenschijnlijk perfecte wereld.
Door jezelf te vergelijken met anderen, geef je hun
imago-uitbeelding veel te veel macht en verminder je
je eigen waarde op basis van een fata morgana. Het is
een nutteloze activiteit die alleen maar schade brengt.
In plaats daarvan, waardeer de persoon die je bent,
hou van je persoonlijkheid, en omarm je gebreken ,
we hebben ze allemaal….
Vermijd oneerlijk tegenover jezelf. Sommige
vergelijkingen zorgen ervoor dat we appels vergelijken
met peren. We willen graag een top filmproducent in
Hollywood zijn evenals een nederige scenarioschrijver
Je kunt niet beide zijn dus kies wat je wilt en nadat je
gekozen hebt; besef dat die persoon al jarenlange
ervaring achter zich heeft, terwijl jij wellicht net
begint.
Wees realistisch in je vergelijkingen en kijk alleen
maar naar andere mensen als inspiratie en als bron
van motivatie, niet als een middel om jezelf te
kleineren. Stop nooit de zoektocht naar je eigen sterke
punten . Na verloop van tijd kunnen deze ook weer
veranderen en dus kan je definitie van jezelf tijdelijk
zijn.
Vergelijking leidt tot wrok en ook tot kritiek van
anderen. Dat is zowel een manier om vrienden en
respect te verliezen. En wees eerlijk; dat is niet wat je
wilt.
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Oefening ‘hoe ik mij wil voelen….’
Maak een lijstje met 10 gewenste gevoelens. Hoe wil je je voelen in je leven?
Alles mag; concepten, woorden, gevoelens, beelden. Deze oefening gaat over
het vinden van optimale, positieve, voedende en goede, zeer goede gevoelens.
Zet ze allemaal op papier. Laat een tsunami van verlangen je overstroming.
1.
2.
3.
4.
5.

….…………………..….…………………..
….…………………..….…………………..
….…………………..….…………………..
….…………………..….…………………..
….…………………..….…………………..

Deze 3 dingen ga ik
vandaag doen om deze
gevoelens te ervaren…..

6. ….……………….…….….…………………..
7. ….……………….……….…………………...
8. ….…………….……….….…………………..
9. ….………………..…...….…………………..
10 ....…………………...... ….………………...

Deze 3 dingen zal ik deze
week doen om deze
gevoelens vaker te voelen...
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Deze 3 mensen kunnen
mij helpen deze prettige
gevoelens vaker te
ervaren …

Ontwikkel en volg je eigen stijl
Heel veel mensen kopiëren andermans handelen,
omdat het lijkt alsof dit zekerheid geeft. Het lijkt dat
je het goed doet en dat je geaccepteerd wordt.
Maar zoals ik al eerder schreef is de uiteindelijke
uitdaging om op te gaan vallen! Om jezelf te worden
in alle aspecten van je leven. Je kleding, je huis,
relatie, werk en hobby’s. Opvallen is in het begin erg
moeilijk, en je mag ervan uitgaan dat andere mensen
dit nieuwe perspectief proberen te vermijden.
Als je je best doet om aardig gevonden te worden en
mensen vinden dat niet, dan doet dat pijn. Als jij
waarde hecht aan ‘jezelf zijn’ en mensen weten dit
niet te waarderen, dan is dat prima. Dan zijn er
waarschijnlijk ergens anders legio mensen die dat
wel kunnen waarderen!
Misschien heb je zin om buiten te zitten onder een
paraplu in het midden van een regenbui? Misschien
heb je een andere mening dan de mensen om je
heen en ga je deze eens ten gehore brengen? Wil je
misschien aardbeientaart in plaats van de altijd
chocoladetaart accepteren omdat je dat 1 jaar
geleden lekker vond? Wat het ook is, wat je ook
bent, accepteer het. Anders zijn is absoluut mooi en
het trekt uiteindelijk mensen aan! En laat dat nou net
degenen zijn die jou weten te waarderen om wie je
bent!.
Je mag jezelf leuk, slim en mooi te vinden. Het is oké
om iets af te keuren of helemaal op te hemelen, al ben
je de enige die je kent die dit vindt. Mensen kunnen
hun wenkbrauwen omhoog trekken of een opmerking
maken. Zolang jij maar je schouders kunt ophalen en
zeggen: "He, dat is mijn mening" en het daarbij kunt
laten, zullen de mensen je er uiteindelijk om
respecteren.
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Test van zelfbewuste emoties
Hieronder zijn situaties die je mee zou kunnen meemaken in het dagelijks leven, gevolgd door
verschillende gemeenschappelijke reacties op die situaties. Probeer je in te leven in de situatie
bij het lezen ervan . Vervolgens geef je aan hoe waarschijnlijk je zou reageren in elk van de
beschreven wijze. Het is belangrijk om alle vragen dus een score te geven van 1 t/m 5.
Zeer onwaarschijnlijk - Onwaarschijnlijk - Redelijk waarschijnlijk - Waarschijnlijk - Zeer waarschijnlijk
1
2
3
4
5

1.
Je realiseert je aan het eind van de dag dat je een lunchafspraak met een vriend bent vergeten.
a. Je zou denken: "dat je onattent bent"
1···2···3···4···5
b. Je zou denken dat je het met je vriend goed moet maken
1···2···3···4···5
c. Je zou denken, "Mijn baas heeft me net voor de lunch afgeleid…”
1···2···3···4···5
2.
Je maakt per ongeluk iets kapot op het werk.
a. Je zou denken: "Ik moet ‘t repareren of iemand vinden die dat kan”
b. Je zou er serieus over nadenken om te stoppen met dat werk
c. Je zou denken "Wat is de kwaliteit van dingen toch slecht”

1···2···3···4···5
1···2···3···4···5
1···2···3···4···5

3.
Je hebt tot de laatste minuut gewacht om ‘n project te plannen en nu blijkt het ‘n fiasco te worden.
a. Je zou het gevoel hebben incompetent te zijn.
1···2···3···4···5
b. Je zou denken, "Er zijn nooit genoeg uren in de dag”
1···2···3···4···5
c. Je zou voelen, "Ik verdien het om hiervoor gestraft te worden”
1···2···3···4···5
4.
Op het werk is iets mis gegaan en je ontdekt dat er een collega is de schuld van de fout.
a. Je zou denken dat het bedrijf de medewerker zal gaan ontslaan
1···2···3···4···5
b. Je zou zwijgen en voorkomen dat de medewerker problemen krijgt 1 · · · 2 · · · 3 · · · 4 · · · 5
c. Je voelt je ongelukkig en staat te popelen om de situatie te corrigeren 1 · · · 2 · · · 3 · · · 4 · · · 5
5.
Tijdens het spelen gooi je een bal en je raakt per ongeluk een vriend in het gezicht.
a. Je zou denken dat je niet eens een bal kunt gooien
1···2···3···4···5
b. Je zou denken dat je vriend meer moet oefenen met vangen
1···2···3···4···5
c. Je zou je verontschuldigen en ervoor zorgen dat hij/zij zich beter voelt 1 · · · 2 · · · 3 · · · 4 · · · 5
6.
Je rijdt op de weg, en je raakte een klein dier.
a. Je zou denken dat het dier daar ook niet had mogen zijn
b. Je zou denken: "Ik ben verschrikkelijk"
c. Je gaat twijfelen aan je alertheid op de weg
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1···2···3···4···5
1···2···3···4···5
1···2···3···4···5

7.
Je dacht dat je een examen bijzonder goed gedaan had maar dat blijkt enorm tegen te vallen.
a. Je zou denken "De instructeur mag me gewoon niet"
1···2···3···4···5
b. Je zou denken dat je ook gewoon harder had moeten studeren
1···2···3···4···5
c. Je zou het gevoel hebben dat je dom bent
1···2···3···4···5
8.
Met een groep vrienden maak je plezier om ‘n vriend die er op dat moment niet bij is.
a. Je zou rot voelen en mogelijk ook klein. . . als een rat
1···2···3···4···5
b. Je hebt de neiging die vriend moet te verdedigen
1···2···3···4···5
c. Je zou je verontschuldigen en zijn/haar goede punten gaan opnoemen 1· · · 2 · · · 3 · · · 4 · · · 5
9.
Je maakt een grote fout op het werk en je baas heeft (terecht) kritiek op je.
a. Je zou denken dat je baas duidelijker had moeten zeggen wat ie wilde 1 · · · 2 · · · 3 · · · 4 · · · 5
b. Je zou je het liefst willen verbergen
1···2···3···4···5
c. Je zou het probleem erkennen en wou dat je het beter had gedaan
1···2···3···4···5
10.
Je verzorgt de hond van je vriend terwijl ze op vakantie zijn en de hond loopt weg.
a. Je zou denken: "Ik ben onverantwoordelijk en incompetent"
1···2···3···4···5
b. Je zou denken dat ‘n hond niet wegloopt als ie ’t altijd goed heeft
1···2···3···4···5
c. Je zweert voorzichtiger te zijn volgende keer
1···2···3···4···5
11.
Je bent op ‘n housewarming party en morst (zonder dat iemand het merkt) rode wijn op ’t tapijt
a. Je zou tot laat blijven laat om te helpen schoonmaken van de vlek
1···2···3···4···5
b. Je zou willen dat je niet langer op het feest was
1···2···3···4···5
c. Je zou je afvragen waarom er rode wijn is als er nieuw licht tapijt ligt 1 · · · 2 · · · 3 · · · 4 · · · 5
De TOSCA-3S scenario’s die je hierboven hebt ingevuld zijn door Dr Kristin Neff opgesteld. Jouw
antwoorden kun je nu gebruiken om de scores te bereiken voor de manier waarop je jezelf met
schaamte of schuld toespreekt of jezelf iets verwijt.
Breng uw omcirkelde antwoorden van de TOSCA-3S aan de onderstaande regels.
Bijvoorbeeld, als je een 4 geeft op vraag 1a, dan zet je een 4 onder de kolom met het opschrift
"Schaamte zelf spraak" op de lijn naast 1a. Wanneer je klaar bent met het overbrengen van je
antwoorden, bereken dan de totaal score voor elke kolom.
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Schaamte zelf-spraak

Schuld zelf spraak

Anderen de schuld geven

1a
2b
3a
4b
5a
6b
7c
8a
9b
10a
11b
Totaal

1b
2a
3c
4c
5c
6c
7b
8c
9c
10c
11a
Totaal

1c
2c
3b
4a
5b
6a
7a
8b
9a
10b
11c
Totaal

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____ +
____

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____ +
____

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____ +
____

Voor Mannen
Jouw score op "Schaamte zelf-spraak":
0-24 jij praat jezelf nauwelijks schaamte aan.
25-32 Je spreekt wel eens tegen jezelf op een manier die je zelfwaarde omlaag haalt
33-55 Je spreekt vaak denigrerend tegen jezelf
Jouw score op "Schuld zelf spraak" is:
0-38 jij praat jezelf nauwelijks schuld aan.
39-45 jij vind net zo vaak als anderen dat je jouw gedrag kan veranderen en verbeteren.
46-55 je geeft jezelf erg vaak de schuld.
Jouw score op 'anderen de schuld geven "is:
0-21 dan geef je zelden anderen de schuld.
22-28 je hebt een gemiddelde scoren op anderen de schuld geven.
29-55 jij geeft anderen heel vaak de schuld
Voor Vrouwen
Jouw score op "Schaamte zelf-spraak" is:
0-26 jij praat jezelf nauwelijks schaamte aan.
27-35 Je spreekt wel eens tegen jezelf op een manier die je zelfwaarde omlaag haalt
36-55 Je spreekt vaak denigrerend tegen jezelf
Jouw score op "Schuld zelf spraak" is:
0-42 jij praat jezelf nauwelijks schuld aan.
43-48 jij vind net zo vaak als anderen dat je jouw gedrag kan veranderen en verbeteren.
49-55 je geeft jezelf erg vaak de schuld.
Jouw score op 'anderen de schuld geven "is:
0-20 dan geef je zelden anderen de schuld.
21-28 je hebt een gemiddelde scoren op anderen de schuld geven.
29-55 jij geeft anderen heel vaak de schuld
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Oefening compassievol schrijven

Deel 1:
Kies één onderwerp waarbij je jezelf niet goed genoeg
voelt. Hier ga je over schrijven. Plaats de pen op papier en
schrijf 5 minuten onafgebroken (typen mag ook). Denk
niet na over wat je exact schrijft en laat de woorden
komen. Waarover heb je vaak kritiek? Wat zeg je dan
tegen jezelf?
Deel 2:
Schrijf nu gedurende 5 minuten hoe je je voelt over dit
aspect van jezelf? Welke gevoelens komen er nu bij je
naar boven? Laat je niet meeslepen en beschrijf de dingen
gewoon zoals ze zijn.
Deel 3:
Ga verder met het beschrijven waar je deze gevoelens
ervaart in je lichaam. Neem eerst een minuut om je
lichaam te ‘scannen’. Hoe voelen je spieren? Hoe zit je
erbij? Waar voel je druk, spanning, pijn of een
samengeknepen gevoel? Hoe voelt je buik? Je borst? Je
keel, nek en schouders? Probeer nieuwsgierig te zijn naar
deze gewaarwordingen. Onderzoek of ze warm of koud
zijn, rond of puntig, zacht, dof of scherp. Is het een
stilstaand gevoel of beweegt het? Neem ook nu weer 5
minuten om te beschrijven waar je iets hebt ervaren.
Deel 4:
Stel je nu voor dat je hetgene je net hebt opgeschreven
van een vriend(in) te horen krijgt. Jij accepteert die ander
volledig en houdt van hem/haar. Schrijf nu aan deze
vriend(in) een brief om jouw begrip te tonen en de ander
te steunen.
Deel 5:
Zet nu je eigen naam boven de brief “lieve….”, stop hem
in een envelop en stuur hem op naar jezelf (echt doen!!!)
Je zult verbaasd staan over de lieve wijsheden die jij jezelf
weet te geven.
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