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Vrij zijn in verbinding
Werkboek week 3 en 4
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Week 3 en 4

Op weg naar:
Vrij zijn in verbinding

Deze 2 weken leer je:

•Wat authenticiteit betekent
•Hoe je je leven lijdt van ‘binnen naar buiten’

Succes!
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Vorige week heb ik het met je gehad over jouw kern. Ik heb de vergelijking gemaakt met het wiel van een auto. 
De kern is stabiel, de velg kan veranderen en de band verslijt en veranderd het meest, voornamelijk door de 
reactie op de omgeving. Als je van buiten naar binnen gaat dan kom je echter meer delen tegen dan de drie die 
samen dat wiel vormen. 
De verkenningstocht van buiten naar binnen, brengt je uiteindelijk naar je kern, je authenticiteit. Wat is je diepste 
drijfveer, welke missie schuilt er achter al die schillen? Als je je eigen kern eenmaal gevonden hebt, is het 
mogelijk om een reis van binnen naar buiten te maken. Je missie stuurt dan je gedrag, je probleemstellingen 
krijgen direct een andere lading.

Bas Blekkingh heeft hiervoor een fantastisch model ontwikkeld: 

de 7-schillen van jouw authenticiteit 

Als je van buiten naar binnen gaat kom je deze 7-schillen allemaal tegen. Net alsof je een ui aan het pellen bent. 
Iedere schil heeft zijn eigen functie en ze zijn allemaal nodig. Het gaat er alleen om wanneer je welke schil nodig 
hebt en wanneer je welke schil inzet. Hieronder leg ik je de schillen allemaal uit en daarna ga jij er een hele 
mooie oefening mee doen die jou echt naar een dieper niveau brengt: Jouw Authenticiteit.

Authenticiteit
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Vorige week leerde je ook dat jij jouw omgeving beleeft zoals jij hem waarneemt. 
Je filtert die aspecten eruit die voor jou belangrijk zijn: selectieve perceptie. Jouw filter blokkeert een 
overload aan informatie en je neemt dus heel veel zaken niet waar die er wel zijn.  En andersom: je denkt 
dat er dingen gebeurd zijn die in werkelijkheid niet hebben plaatsgevonden. Je bent in staat om in je hoofd 
gebeurtenissen te veranderen. Een mooi voorbeeld is getuigen bij een aanrijding. De een weet zeker dat er 
een rode BMW reed en de ander een witte Audi. De een zegt dat de bestuurder wél zijn richtingaanwijzer 
aan had en de ander heeft dat helemaal niet gezien. Enzovoort.

In de praktijk hebben veel mensen de neiging om de problemen waar ze tegen aan lopen op de 
omgevingsschil te plaatsen en er vervolgens niets mee te doen. Daarmee maken ze zichzelf eigenlijk tot 
slachtoffer (waarom overkomt mij dit toch altijd?). Een slachtoffer komt echter niet verder met het oplossen 
van problemen of tot verandering of groei omdat, volgens hen, de omgeving bepaalt wat er gebeurt. Als je 
wilt dat er iets verandert dan is het dus verstandig om je omgevingsschil nader te onderzoeken.  Vraag jezelf 
bijvoorbeeld af of de emotionele lading die je ervaart wel terecht is. Formuleer wat je denkt eens in de ik-
sfeer.
Probeer er bij gebeurtenissen eens rekening mee te houden dat wat jij ervaart slechts jouw perceptie is en 
niet de absolute waarheid.

Op de volgende bladzij zie je een schematische weergave van de buitenste schil.

De omgevingsschil
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üDe omgeving zoals jij die waarneemt (selectieve perceptie).
üGebeurtenissen in een andere context zien.
üFixeren op het probleem en er daardoor niets mee doen.
üWat jij ervaart is jouw perceptie en niet ‘de’ waarheid.
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Vrij zijn in verbinding…
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Je leerde vorige week ook dat je voor 10% geen invloed hebt op de gebeurtenissen in je omgeving 
en voor 90%  wel. Deze 90% komt voort uit jouw binnenwereld die je zelf creëert. In je 
binnenwereld heb je al jouw eerdere ervaringen als verhalen opgeslagen. Ieder verhaal heeft een 
eigen lading of norm: mooi, lelijk, warm, koud, (on)veilig enzovoort. Alle ervaringen van hoe je met 
bepaalde situaties bent omgegaan, hebben een bepaald verhaal over jezelf gemaakt, dat is je 
zelfbeeld. Je hebt verschillende zelfbeelden opgeslagen in je binnenwereld.

Hoe belangrijker een ervaring voor je is, hoe meer je filter openstaat voor gegevens (gedachten, 
gevoelens, emoties) die met dat verhaal te maken hebben. In je binnenwereld vindt er een aantal 
processen plaats zodra je iets ervaart. Allereerst associeer je: je stelt jezelf de vraag waar je dit 
eerder hebt meegemaakt. Als je al die verhalen bij elkaar gezocht hebt, ga je razendsnel evalueren. 
Na die evaluatie kies je uiteindelijk om dat gedrag te vertonen dat de hoogste opbrengst heeft. En 
dat allemaal in fracties van seconden en grotendeels onbewust.

De gedragsschil
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Ertoe doen, gehoord en gezien worden (en daardoor een zinvol bestaan hebben en kunnen overleven), is een van de belangrijkste
opbrengsten voor ieder mens. De andere twee belangrijke doelen zijn: vermijden van pijn en doodgaan. Onbewust gebruiken de meeste 
mensen slechts twee manieren om dit te bereiken: door ervoor te zorgen dat ze een bepaalde positie in de omgeving afdwingen of door het 
beste van zichzelf te geven en zo het gevoel te creëren dat zij ertoe doen.  Als je je gedrag wilt veranderen is het eerst van belang om de 
opbrengst van je oude gedrag te doorgronden, want je gaat pas je gedrag veranderen als je nieuwe gedrag meer opbrengt dan het oude. Pas 
als je de opbrengst kent en beheerst, beheers je je gedrag.

Als een bepaald beeld heel sterk in je binnenwereld verankerd is, zal je gedrag je daar onbewust naartoe sturen, we noemen dit ook wel self-
fulfilling prophecy. Als angst leidend blijft in je gedrag, is er dus een grote kans dat op de lange termijn de angst uitkomt. Als creëren leidend is 
voor je gedrag, is er een grote kans dat je uiteindelijk je doel bereikt. Gedrag dat de self-fulfilling prophecy versterkt is je selftalk. Bij selftalk 
zeg je tegen jezelf wat je van een bepaalde situatie vindt. Negatieve selftalk haalt je naar beneden. Positieve selftalk pept je op. 
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Pak de oefening van vorige week er eens bij: 
Welke van de volgende vier mogelijkheden kies 
jij als je iets meemaakt? 
q Klagen
q Accepteren
q Weggaan
q Aanpakken

Oefening!

Ons gedrag wordt aangestuurd door 

twee drijfveren die diep verborgen 

liggen in ons onderbewuste: 

angst (voorkomen van ……..) en creatie (iets realiseren………). 
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üWat ga ik doen om het probleem met mijn omgeving op te lossen? 
ü Wat ga ik doen om weer gelukkig te zijn? 
Je kunt vier dingen doen: 
klagen, 
accepteren, 
weggaan of 
aanpakken. 
Het aan is jouw welke keuze je maakt. 
Bij iedere keuze ben je zelf verantwoordelijk voor de consequenties die 
uit je keuze voortkomen.
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Als je weet wat jou tegenhoudt om je doel te bereiken en je gedrag écht blijvend wilt veranderen 
op een dieper niveau zul je vaardigheden moeten inzetten om weer een stap verder te komen. 

Op de Vaardighedenschil gaat het om: 
Hoe ga ik mijn omgeving positief beïnvloeden (om me weer gelukkig te voelen)? 
Hierbij kijk je naar de volgende punten:
Welke belangen spelen er?
Verdiep ik mij in de belangen van mijn omgeving?
Welke belangen delen wij?
Welke belangen staan tegenover elkaar?
Beschrijf zo helder mogelijk je gewenste toekomstbeeld 

De kunst is om vanuit een positieve intentie te kijken. 

De vaardighedenschil
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Vaardigheden zijn fysieke handelingen waarin 
iemand bedreven is.

Een paar voorbeelden:

Vaardigheden, definitie:

Aanpassingsvermogen
Adviesvaardigheden
Besluitvaardigheid
Communicatieve vaardigheden
Conflicthantering
Didactische vaardigheden
Doorzettingsvermogen
Flexibiliteit
Ambitie
Zelfmotivatie
Zelfstandigheid

Inlevingsvermogen
Luistervaardigheden
Ondernemingszin
Organisatietalent
Overtuigingskracht
Reactievermogen
Sociale vaardigheden
Technische vaardigheden
Zakelijk inzicht
Zelfbeheersing
Initiatiefrijk
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ØHoe ga ik mijn omgeving beïnvloeden (om me weer 
gelukkig te voelen)?

ØWelke vaardigheden heb ik daar voor nodig?
ØWelke bezit ik al?
ØWelke kan ik nog leren?
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Je gedrag wordt gedreven door normen. Een norm is een gedragsregel, een oordeel, een maatstaf 
of een keuring, aangeleerd door de omgeving waarin je opgroeit. 
Onbewust ben je je omgeving continu aan het normeren. Iedere omgeving heeft zijn eigen 
normen of gedragsregels. 

Normen die opgelegd worden door je omgeving zijn externe normen. Omdat je in verschillende 
omgevingen bivakkeert, kun je er verschillende externe normen op nahouden.
Je hebt ook interne normen. Deze normen komen voort uit je waarden. Als je in een bepaalde 
omgeving bent opgegroeid en bent gebleven, zijn veel oorspronkelijk externe normen interne 
normen geworden. 

Als je je gedrag wilt veranderen zullen stimulerende normen je daarbij helpen en blokkerende 
normen je juist remmen. Omdat je je meestal niet zo bewust bent van je blokkerende normen is 
het verstandig om daar naar op zoek te gaan. 

De Normenschil
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Oefening!
Pak de oefening van vorige week er weer eens bij:  
Welke norm (intern of extern) bepaalt jouw reactie 
op de gebeurtenissen? 

VOORBEELD
BLOKKERENDE NORMEN STIMULERENDE NORMEN
Het is zijn verantwoordelijkheid.
Ik mag dat niet doen.
Dat hoort niet.
Je hoort je baas niet te 
corrigeren.
Ik ben bang dat ik dichtsla.
Ik kan dat nu eenmaal niet.
Het is de vorige keer ook niet 
gelukt.

Goed voor mijn eigenwaarde.
Het levert mij energie op.
Ik vergroot mijn invloed.
De sfeer wordt beter.
Ik help de ander hiermee.
Het is mijn 
verantwoordelijkheid.
Van fouten kun je leren.
Fouten maken mag.
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Als je bepaald gedrag wilt vertonen zullen stimulerende 
normen je aanmoedigen en blokkerende normen je remmen: 
Ø Hoe hanteer ik mijn blokkerende norm, zodat ik het 

probleem met mijn doel kan bereiken (en weer gelukkig 
ben)?
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Als baby ben je helemaal jezelf. Er zijn nog geen ervaringen (behalve dan je geboorte) die maken 
dat je ergens op moet reageren. Je enige doel is in leven blijven. Al gauw merk je dat je omgeving 
belangrijk voor je is om in leven te blijven. Je merkt ook dat jouw gedrag van invloed is op hoe je 
omgeving op jou reageert. Vanaf dat moment ontstaan onze Onbewust maken wij ons doorlopend 
zorgen of we er wel toe doen en daarvoor zetten we automatisch onze overlevingsmechanismes. 

Onze subpersoonlijkheden, delen, alterego’s. Voor het gemak noemen we ze hier ego’s. 
Iedere ervaring, positief maar vooral negatief, heeft weer een andere overlevingsstrategie nodig.  
Ieder ego ontstaat vanuit een positieve intentie. 

Maar met ieder Ego kun je ook doorschieten als je het gewenste effect niet bereikt. 

De Egoschil
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Voorbeeld: een kind wordt gepest op het schoolplein. 
Dit voelt eenzaam en het kind probeert zich hierin staande te houden. Ieder kind ontwikkeld hier andere 
overlevingsmechanisme voor. 
De een begint om zich heen te meppen, de ander gaat stil in een hoekje zitten, de derde gaat klikken bij de juf, de vierde 
wordt vriendjes met de pester. Welke strategie het kind ook kiest, het doel is dat het pesten stopt. 
Als het kind een aantal keren succes heeft met zijn overlevingsmechanisme wordt het met de loop der tijd een succesvol 
beschermingsmechanisme dat het kind onbewust weet op te roepen, ook als het allang volwassen is. 
Herken je dit uit je omgeving? Of misschien bij jezelf?
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De Egoschil

Onbewust zetten we vaak teveel Ego in en gaat dat uiteindelijk tegen je werken. Precies datgene 
wat je wilde voorkomen, gebeurt, je angst komt uit. En het erge is, door je eigen gedrag heb je het 
nog uitgelokt ook. Uit angst dat je er niet bij hoort bijvoorbeeld, ga je je ego ‘de Aardige’ inzetten. 
Dat werkt, maar als je dat teveel doet, word je een pleaser en lig je alsnog uit de groep of je loopt 
je zelf helemaal voorbij. 
Je bereikt niet wat je wilt maar zelfs het tegendeel. Je creëert zo je eigen negatieve selffulfilling 
prophecy. (Zie ‘gedrdragschil) 
Je laat hier de ander bepalen of je erbij hoort of niet. Ego’s helpen je dus maar kort. Waar het 
omgaat is dat je je Ego’s niet buiten de deur zet maar bewust inzet. 
Jij kiest wie er achter het stuur zit en niet een van je Ego’s.  

Je kunt jezelf dan de vraag stellen welke Ego’s moet ik loslaten of inzetten om mijn doel te 
bereiken? 



20

De meest voorkomende Ego’s

Ego 1: de trotse >>> de opschepper

Ego 2: de zelfstandige >>> de solist

Ego 3: de schuldeloze >>> het slachtoffer

Ego 4: de rustige >>> de wegduiker

Ego 5: de aardigerd >>> de pleaser

Ego 6: de relativerende >>> de afgunstige

Ego 7: de adviseur >>> de bemoeial

Ego 8: de krachtige >>> de sloper

Ego 9: de perfectionist >>> de drammer

Je Ego's raak je nooit kwijt. Ze komen vanzelf weer 

tevoorschijn als de omgeving maar onveilig genoeg 

wordt. Dat is niet erg, Ego's helpen je ook, je moet er 

alleen niet te lang in blijven hangen. De spelregels 

om van Ego naar authenticiteit te komen blijven 

hetzelfde, hoe onveilig de omgeving ook is. Je groei 

zit niet in het feit dat je je Ego's kwijt moet raken, je 

groei zit in het feit dat je in steeds moeilijkere of 

onveiligere omgevingen je Ego's minder nodig hebt.
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Ø Welke Ego’s (subpersoonlijkheden) heb jij nodig om je 
doel te bereiken?

Ø Welke zet je al in en welke mag je nog wat meer laten 
spreken? 
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Waarden gaan dieper dan normen. Een waarde is te vertalen als een grondbeginsel waar je voor 
staat, je kunt het ook je identiteit noemen. Jou waarden, jouw identiteit vormen de basis voor je 
interne normen. De combinatie van waarden en normen in een specifieke omgeving noemen we 
de cultuur. Iedere omgeving heeft een eigen cultuur. Het blijkt dat botsende culturen zelden 
conflicteren op waarden, maar juist op normen. Het is daarom goed om duidelijk het onderscheid 
te zien tussen waarden en normen. Veel problemen kunnen opgelost worden door eerst 
overeenstemming te hebben over de waarden om daarna gezamenlijk de normen te definiëren.

Bij de waardenschil stel je je zelf de volgende vraag: Hoe reageer ik op mijn omgeving als ik mijn 
waarden leidend laat zijn in mijn gedrag (zodat ik weer gelukkig word?)

De Waardenschil
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Voorbeelden van waarden

Liefde
ØIk geef het beste wat ik heb, zonder het kwijt te raken.

Ambitie (is ook een vaardigheid maar hier als innerlijke 
ambitie bedoeld)
ØIk ben opbouwend kritisch naar mijzelf.

Verantwoordelijkheid
ØIk denk in mogelijkheden, niet in problemen.

Vertrouwen
ØVan fouten kun je leren.

Zelfvertrouwen
ØIk sta voor wie ik ben.

Respect
ØIk laat de ander in zijn/haar waarde.
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Ø Hoe reageer ik op mijn omgeving als ik mijn 
waarden leidend laat zijn in mijn gedrag (zodat ik 
weer gelukkig word)?
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De authenticiteitsschil is de diepste schil van je bestaan, de kern. De as waar alles om draait, weet 
je nog? 
Het is de bron waaruit alles ontspringt. Authentiek gedrag is echt omdat het voortkomt uit je 
echte ik en niet uit (een van) je ego’s. Je hoeft niet te weten wat de ander van jou vindt, want je 
weet zelf al wie je bent, waar je voor staat en wat je hier op deze wereld komt doen. In je 
authenticiteit ligt je diepste drijfveer verborgen: je missie, datgene wat jij op deze aarde komt 
bijdragen. 
Je authentieke ik, jouw ‘gewaarego’ zoals o.a. Freud dat noemde, heeft als missie om het beste 
van jezelf mee te geven aan je omgeving. De opbrengst van authentiek gedrag is ertoe doen, pijn 
onder ogen zien en moed hebben. 
Dit bereik je door het zien van de creatie die voortkomt uit je missie. 
Door authentiek te zijn kun je én jezelf én anderen helpen groeien. Hierdoor kun je meer geluk en 
resultaat ervaren dan wanneer je alleen maar jezelf helpt groeien of juist jezelf helemaal wegcijfert 
in het ogenschijnlijke belang van die ander. Er geldt dezelfde wetmatigheid als bij de negatieve 
‘selffulfilling prohpecy’:  
hoe groter je de toegevoegde waarde van je missie ervaart, des te gelukkiger je je voelt.

De Authenticiteitsschil
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Hoe herken ik nou mijn eigen authentieke gedrag?
Stel jezelf de volgende vragen:
ØHoe zou mijn gedrag eruitzien als ik zeker wist dat de ander het beste met mij voor heeft?
Ø Wat wil ik nu echt?
Ø Wat kan ik mijn omgeving meegeven als ik het beste en mooiste van mezelf laat zien?
ØWat zou mijn rolmodel in een bepaalde situatie doen?
ØHoe zou ik handelen als ik besloten had om wel mijn baan te houden én ik financieel onafhankelijk zou zijn?
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Vrij zijn in verbinding…
Een vorm van authentiek geven is 

vergeven. 
Bij vergeven, geef je opnieuw 
vertrouwen. Als je in staat bent om een 
persoon te vergeven, betekent het dat je 
de gebeurtenis of de persoon niet langer 
verantwoordelijk maakt voor de verdere 
groei in je leven. 
Je kunt ook om vergeving vragen, of je 
excuses aanbieden. 
Authentieke mensen kunnen fouten 
toegeven en excuses aanbieden. Ze 
worden daarbij gesterkt door hun 
positieve intentie om het in de toekomst 
beter te doen.
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ØWat wil ik mijn omgeving meegeven als ik mijn missie 
leidend laat zijn? 

ØHoe breng ik mijn omgeving op een hoger plan als ik 
het beste uit mezelf haal?
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Na al dit leeswerk ga je nu twee hele belangrijke, intensieve oefeningen doen. 

In de bijlage van deze week zitten de ‘stepstones’ van de Route naar Authenticiteit. 
Print deze uit (voorkeur) of teken ze na op grote vellen papier. 

Je legt ze een voor een neer op de grond met voldoende ruimte ertussen. 
Eerst stap 1, dan 2 enzovoort.

Op iedere stepstone staan een aantal vragen. Die vragen beantwoord je voor jezelf, maar spreek 
ze wel hardop uit. 
Het mooiste is om deze oefening samen met iemand te doen die jou goed kent maar die niet 
genoegen neemt met het eerste de beste antwoord. Laat die persoon jouw antwoorden 
opschrijven, liefst op grote vellen papier zodat je er steeds naar terug kunt kijken. 
Neem jezelf hierin heel serieus en denk goed na of voel heel goed bij jezelf wat het antwoord is 
op de vraag. Als je er goed de tijd voor neemt en jezelf niet laat afleiden komen de antwoorden als 
vanzelf!

Succes!

Oefening!
Oefening 1: van buiten naar binnen
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Oefening 2: van binnen naar buiten
Nu doe je hetzelfde als hierboven maar dan in omgekeerde 
volgorde en met andere vragen! Lees eerst even de 
toelichting en de vragen

Ook nu kun je de antwoorden (laten) opschrijven of 
opnemen zodat je ze later nog eens terug kunt lezen of 
horen. 

Dit is wat je gaat doen:

Je neemt nu je huidige situatie in gedachten. 
Je beantwoord niet meer de vragen die op de stepstones
staan maar de vragen hieronder: 

STEPSTONE 7: ALS IK HANDEL VANUIT MIJN MISSIE 
WAT WIL IK DAN ECHT?

STEPSTONE 6:  ALS IK HANDEL VANUIT MIJN MISSIE 
EN LAAT MIJN WAARDEN LEIDEND ZIJN: WAT WIL IK 
DAN ECHT?
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STEPSTONE 5:  ALS IK, IN MIJN HUIDIGE SITUATIE, 
HANDEL VANUIT MIJN MISSIE EN LAAT MIJN 
WAARDEN LEIDEND ZIJN: WELKE EGO’S MOET IK 
DAN INZETTEN?

STEPSTONE 4: ALS IK, IN MIJN HUIDIGE SITUATIE, 
HANDEL VANUIT MIJN MISSIE EN LAAT MIJN 
WAARDEN LEIDEND ZIJN: WELKE NORMEN 
HANTEER IK DAN? EN WELKE GEDRAGSREGELS?

STEPSTONE 3: ALS IK, IN MIJN HUIDIGE SITUATIE, 
HANDEL VANUIT MIJN MISSIE EN LAAT MIJN 
WAARDEN LEIDEND ZIJN: WELKE VAARDIGHEDEN 
HEB IK DAN NODIG? WELKE KENNIS?

Oefening 2: van binnen naar buiten - vervolg
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STEPSTONE 2: ALS IK, IN MIJN HUIDIGE SITUATIE, 
HANDEL VANUIT MIJN MISSIE EN LAAT MIJN 
WAARDEN LEIDEND ZIJN: HOE ZIET MIJN GEDRAG 
ER DAN UIT? WAT GA IK DOEN OM MIJN 
PROBLEEM OP TE LOSSEN? 

STEPSTONE 1: WAT MERKT MIJN OMGEVING 
HIERVAN? EN IK ZELF? WAT IS ER VERANDERD IN 
MIJN OMGEVING? 

VOEL EN ERVAAR BIJ IEDERE STAP OF ER IETS 
VERANDERD IS IN JOUW GEVOEL NAAR EN JOUW 
KIJK OP JOUW HUIDIGE SITUATIE.

SUCCES!

Oefening 2: van binnen naar buiten - vervolg
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Authentiek gedrag gaat altijd van binnen naar buiten. 
Maar eerst moet je de reis van buiten naar binnen maken.
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Neem wat vaker het risico om 

authentiek te zijn. 

Je kunt niet meer doen dan het allerbeste van 

jezelf geven.
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Dit was het voor deze 2 weken.
Je hebt je authentieke IK ontdekt!


