
Ik ben het waard!
Module 4: Ontdek je schaamte
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Ontdek je schaamte
Welke schaamteverhalen van jezelf heb jij als waarheid

aangenomen?
    

Hoe vaak zeg je tegen jezelf dat je dat moet doen? Hoe meer we
van onszelf moeten, hoe minder eigenwaarde je overhoudt. Denk

hierbij bijvoorbeeld aan gedachten als: ik moet écht meer
bewegen. Dit kan ertoe leiden dat je ervan overtuigd raakt dat je

een slecht persoon bent, omdat je niet goed voor je lichaam
zorgt. 

   
Ben jij geobsedeerd door perfectionisme? Het verlangen naar

perfectionisme is een grote vermomming voor schaamte, want
als we perfect zijn, kan niemand ons bekritiseren. 

       
Waar word jij boos over? Defensief reageren op kritiek of
feedback is een manier om de schaamte die we ervaren af

te wenden. 
          

Wat stel jij uit? Is er een blog, podcast, website of een gesprek dat
jij elke keer uitstelt? Uitstelgedrag is een andere vorm om

mogelijke afwijzing en oordeel te vermijden. Als we dat
project nooit starten, kan niemand ons bekritiseren. 
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Waar klaag jij over? Of geef jij anderen de schuld? Als je een
andere persoon in je leven de schuld geeft, wat is dan de

aard van de schuld? Schrijf op waarom die persoon de schuld
heeft en ontleed het. 

 
Een voorbeeld: Ik klaag en geef mijn man de schuld dat hij niet
meer in het huishouden doet. Als ik het opsplits, is dat omdat ik

vind dat ik niet genoeg doe in huis. Dat komt neer op: ik ben geen
geweldige huisvrouw en moeder, daarom ben ik waardeloos als
moeder. Dat mijn man niet meer doet, doet er niet toe. De schuld

is een projectie van mijn eigen schaamteverhaal. 
        

We kiezen ervoor te klagen en de schuld te geven met
een reden. Als je even de tijd neemt om te ontleden waarom je de

schuld geeft en klaagt, kan je zien hoe je met bepaalde
onderwerpen intern worstelt. Let op die momenten van hoge

emotionele lading, waar die reacties van woede,
bitterheid, teleurstelling en verdriet een weerspiegeling kunnen
zijn van schaamte in jouw eigen leven. Wanneer je in de "schuld"

-modus komt jegens dierbaren, onthoud dan dat schuld een
reactie is op onze eigen schaamte.
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Schrijven
Nu is het jouw beurt om je schaamteverhalen op te schrijven.

Je kunt de vijf vragen gebruiken die als voorbeeld zijn genoemd
om je schaamte bloot te leggen. Schrijf minstens drie

schaamteverhalen op. Wanneer je problemen hebt, kan je deze
schrijfoefening na de derde dag van het 3-daagse protocol van

dit hoofdstuk opnieuw bekijken.
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Wees geduldig en lief voor jezelf
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