
Medicine Horse Way 
 

Het Valse Zelf, Conditionering, en het Authentieke Zelf begrijpen 
 
 
DEFINITIES 
 
- Het Valse Zelf is een verzameling overtuigingen en gedragingen die 
een persoon in de loop van zijn leven ontwikkelt als een manier om te 
navigeren en te overleven in de omgeving waarin hij leeft. Deze 
overtuigingen en gedragingen kunnen gebaseerd zijn op onbewuste 
conditionering door familiegewoonten, religieuze praktijken, 
educatieve methodes, evenals meer openbare invloeden zoals de 
media en internet.  Gedragingen (voor voorbeelden zie client handout 
Valse Zelf en Vijanden van Leren) worden vaak onbewust ontwikkeld 
om beperkende overtuigingen te ondersteunen over wat er verwacht 
wordt of wenselijk geacht wordt door de omgeving. M.a.w. het Valse 
Zelf ontstaat vooral op basis van ONBEWUSTE conditionering.   
 
Het doel van ons werk is niet om het Valse Zelf te elimineren, maar 
om het bewust te maken, vooral als het de cliënt vasthoudt in 
beperkende patronen.  Onthoud dat de gedragingen die bij het Valse 
Zelf horen in het verleden nuttig waren om te overleven en deze in 
de toekomst weer nuttig zouden kunnen zijn.   
 
- Het Authentieke Zelf is de primaire essentie of ziel van ieder mens.  
Het is de basis van onze persoonlijkheid die we bij onze geboorte 
hebben meegekregen, en de kern van onze innerlijke leiding en 
intuïtie.  Het Authentieke Zelf is de drijvende kracht achter ons zich 
ontvouwende levenspad en ons verlangen om te leren, te groeien en 
ons te verbinden met anderen. Vanuit ons Authentieke Zelf zijn we in 
staat onze gedragingen BEWUST te kiezen, en bewust een situatie of 
interactie met anderen aan te gaan op een manier die ons volledige 
potentieel als mens ondersteunt.  (maar let op: een “aardig” of 
“spiritueel” Vals Zelf is niet hetzelfde als het authentieke zelf!) 
 
Het concept van het Valse Zelf en het Authentieke Zelf zijn om 
verschillende redenen vitale elementen in de ELP methode van 
Medicine Horse Way: 
 
- Het is nuttig voor cliënten om te begrijpen dat veel van hun 
beperkingen niet zijn wie ze zijn, maar gewoon overtuigingen en 
gedragingen die ze hebben verworven om te overleven. 



- Equine Facilitated Learning vereist een groeiende tolerantie voor 
kwetsbaarheid.  Het Valse Zelf moet bewust gemaakt worden omdat 
het geen tolerantie heeft voor kwetsbaarheid. 
- De genezing van veel psychische diagnoses en verslavende 
gedragingen kan worden geholpen wanneer de persoon begint te 
begrijpen dat er niet iets fundamenteel mis is met hen, maar dat ze 
onbewuste overtuigingen hebben die schadelijk gedrag aansturen. 
- Vanuit hun natuurlijk gedrag, zijn paarden experts in het 
ondersteunen van het menselijke leerproces rond in hoe wij ons 
authentieke zelf kunnen activeren, omdat ze positief reageren op de 
resulterende congruentie.  Congruentie vindt plaats wanneer wat de 
persoon van binnen werkelijk voelt overeenkomt met wat hij aan de 
buitenkant uitdrukt. 
- Het is belangrijk voor cliënten om het verschil te leren tussen 
hyperwaakzaamheid door diverse soorten trauma’s en 
hypergevoeligheid die daaraan gerelateerd is (let op: hiermee 
bedoelen we niet hooggevoeligheid/HSP door aantoonbare 
neurologische oorzaken) als een overlevingsmechanisme van het Valse 
Zelf, als tegenhanger van ware intuïtie en/of innerlijke leiding.  Dit 
verschil is de sleutel tot het ontwikkelen van zelfvertrouwen. 
Hypergevoeligheid door trauma die beladen is met projectie en 
overdracht is een oorzaak voor verwarring en het herhalen van niet-
constructieve patronen. Innerlijke leiding / het innerlijk kompas is 
het authentieke zelf dat de weg wijst naar vrijheid van irrationele 
angsten en uit oude verhalen.  
 
 
 


