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Het Authentieke Zelf vs. 

Het Geconditioneerde (Valse) zelf 
 
 

Het Geconditioneerde (Valse) Zelf:  
 

➢ Is gebaseerd op individuele sociale conditionering. Het is een verzameling van 
overtuigingen en gewoonten, die allemaal nuttig kunnen zijn op zijn tijd, maar het kan ook 
de vorm aannemen van een eigen identiteit, waarbij we gaan geloven dat we zo zijn. Het 
omvat: de gebruiken, gewoontes en overtuigingen van onze familie, school, gemeenschap, 
religie en nationale cultuur, evenals identificaties zoals de graden die we hebben gehaald of 
onze zakelijke titel.  
 

➢ Maakt dat we oordelen en veronderstellen (invullen).  Oordelen en invullen  
weerhouden ons van het openstaan voor mogelijkheden. Wij hebben geen toegang tot alle 
informatie die ons ter beschikking staat,  wanneer we uit ons beperkte geconditioneerde 
zelf leven.  
 

➢ Neemt alles persoonlijk. De valse zelf neemt automatisch dingen persoonlijk: "Alles is 
mijn schuld, mijn verantwoordelijkheid." "Ik moet dit oplossen" En als een verdediging, zal 
het de schuld aanwijzen aan anderen: "Jij hebt me dit aangedaan"  
 

➢ Zoekt goedkeuring van buiten het zelf. Kinderen leren snel wat ze moeten doen om 
goedkeuring te krijgen en wat er gebeurt als ze dat niet doen. Onze eigen innerlijke leiding 
die weet wat het beste voor ons is, wordt terzijde geschoven om te overleven in de wereld 
waarin we leven..  
 

➢ Gebruikt herhaaldelijk de woorden moeten, wat als, altijd, nooit, ik weet het, en ik kan 
het niet. Zonder innerlijke leiding om op te vertrouwen, ontwikkelen we vaste patronen, 
gebaseerd op wat eerder goed werkte. Dit leidt tot overtuigingen zoals: "Ik zou het op deze 
manier doen, ik zal het altijd op deze manier doen, ik zal nooit een andere manier 
proberen, ik weet dat dit de enige manier is, en ik kan het niet op een andere manier"  
 

➢ Laat vaak een soort kritische, controlerende, mentale tape almaar afspelen en creëert zo 
interne slavernij. Het herhaalt eindeloos verhalen. Het valse zelf zal gesprekken herhalen, 
gebeurtenissen herbeleven en creëert ingebeelde mentale ‘rampverhalen’, met het zelf of als 
slachtoffer of als held. Meestal is er geen betekenis, geen oplossing en geen vooruitgang. 
Het is een cirkelvormig patroon dat overtuigingen en gedragingen onderhoudt.  
 

➢ Heeft de veiligheid van vaste gewoonten, activiteiten en overtuigingen nodig. Het valse 
zelf wordt onzeker en voelt zich kwetsbaar buiten het bekende terrein, de comfort zone. 
Het is niet in staat en niet bereid om iets te leren.  
 

➢ Kan een geheime identiteit hebben, genaamd "terminale speciaalheid." "Ik ben specialer 
dan alle anderen" is een vals zelf geloof, en een verwrongen variant van authentieke 
zelfkennis en de viering van onze uniciteit. In de volwassenheid, is de terminaal speciale 
zelf niet in staat om bevredigende relaties te onderhouden, omdat niemand anders echt 
goed genoeg is. Het zal herhaaldelijk kiezen voor partners en vrienden die niet zo veel 
opleiding, inkomen, sociale status en spirituele kennis hebben, om het geheime zelf geloof 
beter te zijn, te voeden.  



➢ Ziet zichzelf vaak als slachtoffer en heeft een "bad guy" nodig om zich op te focussen. 
Dit kan een autoriteit figuur zijn, zoals een baas op het werk of de overheid. Het kan zich 
richten op onbevredigende relaties met anderen, zonder verantwoordelijkheid te nemen 
voor haar eigen aandeel. Het houdt in dat iemand anders verantwoordelijk is voor de 
situatie, die de valse zelf nieuwe energie geeft en op zijn plaats houdt.  
 

➢ Kan ook een al te optimistisch standpunt innemen, een soort van een "Pollyanna" 
houding. Zij zullen zeggen: "Er is geen angst, alleen de liefde," dit heet spirituele bypass en 
het negeert de waarde van angst als systeem van de natuur om te waarschuwen. Het 
probeert ook alle ongemakkelijke emoties te onderdrukken of zich ervan te distantiëren. 
 

➢ Elk geloof of perceptie dat voorkomt dat je op een authentieke manier, en ook met 
medeleven, kunt reageren in het moment, is een element van het valse zelf.  
 
 

Het Authentieke Zelf  
 

➢ (H)Erkent alles als informatie, met inbegrip van lichamelijke gewaarwordingen, emotie 
en intuïtie. Voorbeelden: De lucht is blauw, ze heeft me niet teruggebeld, ik heb trek, en dit 
is de keuze die ik voor mezelf zal maken vandaag.  
 

➢ Is bereid om risico's te nemen en veelzijdig te zijn: Deze baan, dit huwelijk, die 
vriendschap, die situatie, inspireert me niet langer. Ik kies ervoor om andere opties te 
verkennen.  
 

➢ Is bereid om de verbeelding te activeren. Ik vraag me af hoe mijn leven zou zijn als ..... ik 
geen baan heb van 9 tot 5, ik in een ander land woonde, of experimenteer met deze nieuwe 
activiteit.  
 

➢ Leeft in het moment, met nieuwsgierigheid naar wat er nu eigenlijk is en wat mogelijk 
gebeurt in dit moment? Zo veel van waar we over denken is het verleden of de toekomst. 
Het authentieke zelf denkt over en ervaart "het nu", wat brengt vreugde of wat inspireert op 
dit moment?  
 

➢ Is bereid om innerlijke wijsheid te activeren en te vertrouwen. Aangezien ik nog niet 
zeker ben, zal ik rustig aanwezig zijn met mijn beslissingen en meer informatie verkrijgen.  
 

➢ Staat open voor het creatieve proces en het onbekende. Het authentieke zelf begrijpt dat 
er geen finishlijn is, dat het leven zich zal blijven ontvouwen, zelfs wanneer het huidige 
doel is bereikt.  
 

➢ Het Authentieke Zelf ben jij,  volledig open voor je eigen innerlijke ontvankelijkheid en 
begeleiding in dit moment.  
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