IK HOEF NIET PERFECT TE ZIJN!
Als ik mijn best doe, mag niemand meer van mij verwachten....., ook ik zelf niet.

Een van de meest voorkomende negatieve overtuigingen die mensen over zichzelf hebben is:

Ik ben niet goed genoeg
Begrijpelijk als een kind dat in zijn jeugd op de een of andere manier is
duidelijk gemaakt. Als het maar vaak genoeg wordt gezegd, dan gaat hij er
zelf in geloven. Dat is een eigenschap van dieren, maar ook van mensen.
Een kind kan gemakkelijk geconditioneerd worden, net als de hond van
Pavlov..... Telkens als die dat heerlijke vlees zag, begon hij te kwijlen. Nadat
vervolgens een aantal keren het vlees werd getoond, samen met een belletje,
was het uiteindelijk al voldoende om alleen het belletje te laten klinken om
de hond te laten kwijlen.
Een klein kind kan zijn mening nog niet toetsen aan die van anderen. Het
gelooft (bijna) alles wat mensen met autoriteit (ouders, leerkrachten) tegen
hem zeggen, verbaal of non-verbaal; het gaat erin als koek.
De dominante hersenfrequenties bij 26 jarigen ligt tussen 4-8 Hz. Dat is de
Thetaband,
het
frequentiegebied
waarin een hypnotiseur zijn cliënten terugbrengt, omdat ze dan sterk
beïnvloedbaar zijn. Die beïnvloedbaarheid bij heel jonge kinderen is gewoon
nodig, omdat zij in die levensfase (maar ook daarna) heel veel nieuwe dingen
moeten leren. Maar die kwaliteit maakt hen ook heel kwetsbaar. Ze kunnen gewoon niets doen tegen tegen hun
conditionering.
Daar komt nog bij dat kinderen ook maar gewoon mensen zijn. Mensen hebben een natuurlijke
behoefte aan liefde, erkenning, waardering en vertrouwen. Krijg je als kind voldoende
vertrouwen van je opvoeders, dan leer je daaruit zelfvertrouwen te ontwikkelen. Je krijgt een
steeds dikkere huid en mocht iemand je dan met zijn woorden aanvallen, dan ben je veel minder
kwetsbaar geworden en ben je met dat opgebouwde zelfvertrouwen steeds beter in staat om
jezelf, met de juiste woorden, te verdedigen.
Maar krijg je als kind niet genoeg liefde en erkenning voor jouw
gevoelens; als jou telkens wordt duidelijk gemaakt dat jij hét niet goed genoeg doet,
dan zul je eerst nog een hele tijd proberen om nog beter je best te doen, om toch die
liefde te krijgen, die je verdient. Lukt dat niet, dan is het bijna onvermijdelijk dat je tot
de conclusie komt dat niet jij hét niet goed genoeg doet, maar dat JIJZELF niet goed
genoeg bent. Als je dat eenmaal bent gaan geloven: dat het alleen maar goed genoeg is
als je aan de te hoge eisen van je opvoeders voldoet, dan ga je die hoge eisen ook aan
jezelf stellen en ga je jezelf ontwikkelen tot een perfectionist.
Het zo geconditioneerde kind wordt een volwassen perfectionist en heeft last van
zichzelf. Maar ook de mensen in zijn omgeving lijden eronder dat hij zoveel, teveel,
van zichzelf en van hen verlangt. Ook al beseft hij dat, dan nog zal het heel veel moeite kosten om die oude
overtuiging los te laten; dat het alleen maar goed is als hij aan zijn eigen hoge normen voldoet. Als hem dat niet
lukt, zal hij vervolgens met zijn gedrag bij zijn kinderen opnieuw weer perfectionistjes creëren. Hij zou er beter
aan doen te beseffen dat normen en waarden maar zeer relatief zijn en van mens tot mens en van bevolkingsgroep
tot bevolkingsgroep mogen verschillen. Hij is gaan geloven wat zijn opvoeders hem hebben ‘wijs’ gemaakt.
Hoewel hij er door schade en schande achter is gekomen dat zij toch echt niet zo wijs bleken te zijn, kan hij zichzelf
maar heel moeilijk veranderen.

Niemand kan meer doen dan zijn best. Het is daarom goed dat mensen in eerste instantie niet op het resultaat van
wat ze doen worden beoordeeld, maar veel meer op hun goede intentie. Opbouwende kritiek helpt; daar kan een
ander van leren! En als iemand zijn best doet, mag niemand meer van hem verwachten. Dat zal hij ook niet van
zichzelf verwachten...., tenzij hij zichzelf niet goed genoeg vindt.
Mocht jij je herkennen in het bovenstaande en moeite hebben om deze verandering in jezelf te maken, overweeg
dan eens mijn emotietherapie. Die kan je helpen om je kindstrauma’s op te lossen, waarna je je oude, negatieve
overtuigingen over jezelf wellicht wél kunt loslaten.

