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 S
tel, je krijgt een uitnodiging van je oudere broer voor een 
borrel en je mailt terug dat je niet kunt komen, omdat je  
dan in een meditatieweekend zit. ‘Geen punt,’ mailt hij,  
‘dan komen wij ook eens aan het woord...’ Met een smiley  

erachter: knipoog, grapje. Dringt het tot je door dat het niet kwaad 
bedoeld is? Of ben je meteen diep gekwetst? Stormen er boze ge-
dachten door je hoofd, zo van: dus ze vinden dat ik altijd te veel 
klets als ik daar op bezoek ben. Mijn aanwezigheid wordt kennelijk 
niet op prijs gesteld! Het is net als vroeger thuis, toen hij ook altijd 
tegen me zei dat ik mijn mond moest houden... Mail je nijdig terug? 
Moet het helemaal worden uitgepraat voordat de vrede weer getekend 
is? En vind je dat ook zo’n vermoeiend gedoe?

Niet oordelen
Allemaal trips van het ego, zegt personal coach en bedrijfstrainer Rick 
van Asperen. Hallucinaties. “Zo’n opmerking van die broer is op zich 
namelijk niet zo erg,” zegt hij. “Je kunt er ook om lachen. Maar je ge-
voel grijpt terug naar een oud idee; je hangt er een oordeel aan en in  
je brein wordt het plaatje compleet: ja hoor, typisch, net als vroeger.” 
Zo’n trip kun je volgens hem meteen weer ‘strippen’, als je een paar  
alternatieve manieren bedenkt waarop je die gewraakte opmerking 
kan interpreteren. “Je zou bijvoorbeeld kunnen denken: o gelukkig, 

Ego strip pen

Onze ego’s komen regelmatig in een trip  

terecht. Dat wil zeggen: je bent boos,  

gekwetst, verdrietig, je gaat dingen zien, 

horen en voelen die er niet zijn. Dan is  

het tijd om je ego te strippen, want daar 

knap je van op.

>
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ze vinden het geen probleem dat ik niet kom. Ik ben dus vrij in mijn 
keuze. Of: het is waar dat ik tamelijk extravert ben. Ik ben natuurlijk 
niet verantwoordelijk voor het feit dat mijn broer niet genoeg ruimte 
inneemt, naar zijn eigen idee. Maar wie weet kan ik hem de volgende 
keer een beetje helpen om zelf wat meer te zeggen.”
Een egotrip, dat is volgens Rick als je de werkelijkheid ziet door een 
floers van oude pijn. Of van een ingeroeste overtuiging. Van een 
angst, of een verlangen. En dat overkomt ons allemaal weleens.  
Rick van Asperen doet aan egostrippen - daar coacht hij personen 
en bedrijfsgroepen in. ‘Niet oordelen over de reacties van de buiten-
wereld’ is een fase in het proces waarin hij mensen begeleidt. “Niet 
oordelen maar luisteren: welke behoefte zit achter datgene wat ie-
mand zegt of doet? Mijn moeder sms’t me bijvoorbeeld wel eens: 
leef je nog? Vroeger irriteerde me dat, dan dacht ik: als ze me wil 
spreken, dan moet ze maar bellen... Nu denk ik: ze heeft behoefte 
aan contact. Als ik wil, kan ik haar even bellen.”
Ricks methode is onder andere geïnspireerd op het boeddhisme,  
vertelt hij. Is het dan de bedoeling dat je een alleswetende, allesbe-
grijpende en allesvergevende Boeddha wordt? Rick lacht. “Nee, maar 
je kunt wel helder leren communiceren, niet alleen met anderen, 
maar vooral ook met jezelf. Als je kunt horen, dóór je oordeel heen, 
wat er achter een bepaalde boodschap zit, kun je dáármee in contact 
komen en blijf je niet in de oppervlakte hangen. Door constant de 
betekenis te ontrafelen van wat je hoort en ziet, kom je erachter dat  
je oordelen je in de weg zitten. Wat ik mensen tijdens trainingen laat 
ervaren, is hoe onze zintuigen ons vaak in de maling nemen. Je hoort 
dingen die er niet zijn en dingen niet die er wel zijn.”

G-spots
Volgens Rick en zijn team van egostrippers bouwen wij onze identi-
teit op met een heel bouwwerk van gedachten en overtuigingen die 
niet gebaseerd zijn op de werkelijkheid, maar op onze ideeën over 
onszelf. Hij noemt de zeven G-spots, de zeven gevoelige plekken 
waarmee het trippende ego zich manifesteert: gedachten, gevoelig-
heden, gedrag, geluid (wat je zegt), gestalte, goederen en geld. 
“We vertellen onszelf verhaaltjes op grond van wat we in onze jeugd 
gehoord hebben. Je kunt bijvoorbeeld zijn gaan geloven dat ‘ons 
soort mensen’ minder is dan anderen. ‘Wij’ hebben nu eenmaal  
altijd pech. Ik zal je een paar voorbeelden geven hoe dat kan leiden 
tot egotrips. Als je manager bijvoorbeeld iets zegt waarmee je het 
oneens bent, kun je denken: ik zal maar niets zeggen, want dat kost 
me de kop. Je kunt ook denken: ik zal weleens eventjes laten zien 
dat ik niet minder ben dan hij of zij! Je kunt ook gevoelig worden, 
tweede G-spot, voor situaties waarin je in gedachten een ander 
mens boven jezelf zet: bijvoorbeeld in een gesprek met je man,  
als je je man als de baas in huis ziet, of met een vriendin die meer 
studies afgerond heeft dan jij of die meer verdient, of op een feestje 
met hotemetoten. Je gedrag zal erop gericht zijn om jezelf klein te 

houden, of juist de ander te overtroeven. In je gestalte en in het ge-
luid dat je voortbrengt, wordt dit zichtbaar. Een van mijn cursisten 
gaat drammen als hij iets meemaakt wat hij interpreteert als een af-
wijzing. Zijn gezicht vertrekt, hij gaat harder praten - zo maakt hij 
zichtbaar dat hij gelooft dat het over afwijzing gaat. Daarmee geeft 
hij vorm aan zijn eigen egotrip, hij steekt er energie in. Ook in wat 
je koopt en hoe je met geld omgaat, klinken de verhalen die je jezelf 
wijsmaakt door. Je koopt bijvoorbeeld veel statussymbolen, of je 
doet juist heel zuinig aan en investeert niet in jezelf.”

Idee-entiteiten
We hebben allemaal zulk soort bagage bij ons, is het idee, en daar  
laten we ons ego mee trippen. Rick: “Met die zeven G’s vorm je een 
identiteit voor jezelf, die wij een idee-entiteit noemen: hij is niet ge-
baseerd op de werkelijkheid, op je echte behoeften, maar op je ideeën 
over jezelf in relatie tot anderen waaraan je gehecht bent geraakt.  
Vervolgens manifesteren deze ideeën zich bijvoorbeeld in wat je zegt 
of in de wijze waarop je met geld omgaat. Zo krijgen ze vorm voor de 
buitenwereld en geven de mensen om je heen hier weer een eigen be-
tekenis aan. Op die manier ontstaan er steeds weer nieuwe verhaaltjes 
over jezelf en anderen, puur op basis van ideeën. Ideeën waar we enti-
teiten aan vast hebben geplakt, de idee-entiteiten, de trippende ego’s. 
Bij egostrippen gaat het erom dat je die verhaaltjes die je jezelf ver-
telt, afwikkelt, loslaat - en dat kan alleen maar als je je gaat realise-
ren dat die verhaaltjes alleen maar betekenis hebben omdat jij ze 
betekenis hebt gegeven. In ons sociale leven voeren we voortdurend 
strijd om onze eigen ideeën over onzelf en over anderen te verdedi-
gen, te laten overleven. Hiervoor passen we ons aan of domineren 

we juist de ander. Er is dan natuurlijk geen sprake van gelijkwaar-
digheid. Maar op het moment dat je je er bewust van wordt dat al 
die aannames afkomstig zijn uit je eigen fantasie, kun je een begin 
maken met het strippen van je ego. Het gaat er uiteindelijk om te 
beseffen wat je werkelijke behoeften zijn en een strategie te beden-
ken waarmee je die behoefte kunt vervullen, terwijl de mensen met 
wie je samenleeft, ook ruimte krijgen om hetzelfde te doen. Ik zal je 
een voorbeeld geven: je wordt gebeld door een vriendin die zegt dat 
ze het leuk zou vinden vanmiddag met je naar de stad te gaan. Haar 
behoeften erachter zijn bijvoorbeeld gezelschap en dynamiek. Stel 
nu dat jij op dat moment juist behoefte hebt aan rust. Wat je dan 
zou kunnen onderzoeken, is hoe jullie beider behoeften toch kun-
nen worden vervuld. Zo zou je je vriendin kunnen vragen of het 
goed is dat jullie vanavond samen naar de koopavond gaan, dan 
kun jij vanmiddag gewoon je rust nemen. Je kent een gezellig  
restaurantje waar jullie voordat je de stad in gaat eerst even rustig 
bij kunnen praten. Of je zou kunnen vragen of ze met een andere 
vriendin de stad in wil gaan en later in de middag als ze is uitge-
winkeld bij jou een glas wijn komt drinken.”
Maar wordt dat niet een beetje klinisch - je leven strategisch vorm-
geven naar je eigen behoeften? Integendeel, volgens de coach. “Het 
wordt juist een stuk prettiger. Egotrippers leven naar wat er van hen 
wordt verwacht,” zegt hij. “Met strippen zet je dat stil en ga je na 
wat je echte behoeften zijn.”  

Egotrip: ik doe dit voor jou.
Egostrip: ik besef dat ik 
uiteindelijk alles doe om in een of 
andere behoefte van mezelf te 
voorzien. Een ander is mij daarom 
ook nooit iets verschuldigd.

Egotrip: Het is jouw schuld dat
ik dit nu voel.
Egostrip: ik besef dat ik al mijn 
gevoelens zelf creëer, op basis van 
de betekenis die ik hecht aan wat  
er met me gebeurt.

Egotrip: Het is egocentrisch om 
mijn eigen behoeften te willen 
vervullen.
Egostrip: Creëren vanuit mijn 
eigen behoeften geeft ruimte en 
vrijheid, aan mezelf en aan 
anderen.

Egotrip: ik moet dit wel doen,  
ik heb geen keuze.
Egostrip: Als ik mijn angsten 
loslaat, zie ik onbegrensde 
keuzemogelijk heden.

Egotrip: ik moet mijzelf bewijzen.
Egostrip: Als ik uitga van mijn 
eigen mogelijkheden, kracht en 
talenten hoef ik mijzelf niet met 
anderen te vergelijken.

Egotrip: iedereen ziet toch 
meteen dat...
Egostrip: ik besef dat de manier 
waarop ik zelf en andere mensen 
iets zien, altijd afhangt van de 
context. 

Egotrip: Dit is echt waar, honderd 
procent zeker.
Egostrip: De hele waarheid kan ik 
nooit kennen, daarvoor mis ik te 
veel informatie.

Egotrip: Zo blijft het altijd.
Egostrip: ik heb de neiging me te 
hechten aan bepaalde toestanden 
en situaties, daardoor kan het me 
ontgaan dat alles altijd aan het 
veranderen is. 

Egotrip: ik ben meer/minder 
waard dan sommige andere 
mensen.
Egostrip: Er zijn zeker uiterlijke 
verschillen tussen mensen, maar 
als je uitgaat van onze gevoelens 
en onze behoeften, zijn we 
allemaal gelijkwaardig aan elkaar.

Egotrip: Als ik dit of dat nog even 
gedaan heb, kan ik uitrusten.
Egostrip: rust is geen sluitpost 
maar de basis van waaruit ik 
inspiratie opdoe en helderder kan 
kijken naar de wereld.

Tien egotrips
Rick formuleerde de tien meest voorkomende ‘egotrips’ en de bijbehorende ‘egostrips’: heldere ge-
dachten die de realiteit beter weergeven en een heel bevrijdend effect kunnen hebben op je leven.

>

>

TeksT Lisette thooft  illusTraTie studio Ping

*  informatie: www.egostrippen.nl



Vrijdagmiddag belt je vriendin je op. Ze voelt 
zich niet lekker en meldt zich af voor jullie 
vriendinnenweekend. Wat doe je? 

✤  Je baalt als een stekker omdat door haar het leuke 
weekend niet door kan gaan. 

▲  Je bent verdrietig. Ze heeft zich vast afgemeld omdat 
ze jou niet leuk genoeg vindt om een heel weekend 
mee door te brengen.

✪  Je koopt fruit en een mooie dvd en zoekt haar thuis 
op. Daar maak je een heerlijke smoothie en kruip je 
gezellig naast haar op de bank voor de film. Zo wordt 
het toch nog gezellig.  

Iedereen uit je gezin doet actief aan yoga. Je 
vader, moeder, broer en zus. In tegenstelling 
tot jou ervaren zij een enorme rust bij het uit-
oefenen ervan.

✪	  Je kiest voor een ontspanningsvorm die bij jou past  
en oefent deze met veel plezier en passie uit.

✤  Je wordt moe van het gezeur van de anderen dat  
het jou vast ook zo’n rust zal geven.

▲  Je gaat drie keer in de week naar een privé yoga
docent om te bewijzen dat jij het ook kunt.

Je wandelt op zaterdagmiddag graag in het 
bos. Net voordat je weg wilt gaan, staat je 
buurvrouw voor de deur. 

▲  Je laat haar binnen, zet koffie en brengt de rest van 
de middag met haar op de bank door.

✤  Waarom komt ze toch altijd op zaterdagmiddag,  
terwijl ze weet dat je dan graag naar het bos gaat?

✪	  Je vertelt je buurvrouw hoeveel zin je op dit moment 
hebt in beweging in de frisse buitenlucht en vraagt 
haar of ze misschien haar verhalen met je wil delen 
tijdens een gezamenlijke boswandeling. 
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Het is zondagmiddag en je hebt zin om met 
een goed boek op de bank te gaan zitten, 
maar jullie administratie moet nodig gedaan 
worden en bovendien ligt er nog een berg 
strijkgoed. Wat doe je? 

✤  Je moppert op je partner omdat die vanmiddag  
lekker aan het sporten is. 

✪  Je zet een kop thee en neemt een moment rust om  
te beslissen of je eerst gaat lezen of eerst de werk
zaamheden afrondt. 

▲  Je doet eerst de administratie, werkt vervolgens het 
strijkgoed weg en gaat koken in de hoop dat je daar
na alsnog met je boek op de bank kunt gaan zitten. 

Je zit in een verhitte discussie met een goede 
vriend. Jullie standpunten liggen duidelijk  
mijlenver uit elkaar.

▲  Je geeft uiteindelijk toe; hij is tenslotte tien jaar  
ouder en heeft veel vaker met dit bijltje gehakt.

✤  ‘Begrijpt hij dan echt niet hoe de wereld in elkaar zit?’
✪  Je blijft nieuwsgierig en stelt je vriend vragen om  

erachter te komen hoe hij tot zijn standpunt is  
gekomen. 

Je vriendin heeft een training mindfullness 
gevolgd. Ze is er helemaal vol van en raadt 
iedereen in haar omgeving aan om deze  
training ook te gaan volgen. Je vindt haar iets 
te veel aandringen. Wanneer je haar dit zegt, 
geeft ze aan dat deze training ‘juist voor een 
onzichtbaar type als jij’ erg goed zou zijn.  
Wat is jouw reactie?

✪  Je vraagt haar waarom ze de training zo goed vindt 
en hoe ze haar opmerking precies bedoelt.

▲  Je wringt je voortaan in allerlei bochten om meer 
zichtbaar te zijn wanneer zij in de buurt is. 

✤  ‘Waar bemoeit ze zich eigenlijk mee? ik ben nu een
maal heel bescheiden!’

Samen met je vriend plan je een weekendje 
weg. Hij wil actief de bergen in, jij wilt dol-
graag een mooie stad bezoeken. Hoe ga  
je hier mee om?

✤  Je vriend drukt toch altijd zijn zin door, dus ga je met 
hem mee de bergen in. 

▲  Je sjokt dat weekend, balend van jezelf, met een  
zware rugtas over een smal bergpaadje en neemt  
je voor om de volgende keer echt ‘nee’ te zeggen  
als je ergens geen zin in hebt.

✪  Je zoekt naar een historische stad die in de bergen  
gelegen is. Hij gaat zich uitleven in de natuur, jij in  
het stedelijk museum. 

Egotest: trippen  of strippen?
Welke rol speelt jouw ego in dagelijk-

se gebeurtenissen? Geef aan in welke 

reactie op onderstaande situaties jij 

jezelf het meest herkent. Bij de uit-

slag vind je enkele concrete handrei-

kingen om waar nodig de kunst van 

het egostrippen (nog) beter onder de 

knie te krijgen.  

Je puberende zoon klaagt steen en been 
over het feit dat hij op zaterdagavond ‘zo 
vroeg’ thuis moet zijn. ‘Alle anderen’ mogen 
zelf bepalen hoe laat ze thuiskomen en hij 
vindt jou maar een grote zeur. 

▲	  Je begint sterk te twijfelen aan jezelf. Ben je mis
schien dan toch iets te beschermend?

✤  Je verwijt hem gebrek aan realiteitszin.
✪  Je herkent zijn zin om te feesten en bent benieuwd 

wat hij ’s avonds wil gaan doen. samen met hem ga 
je op zoek naar een oplossing die jullie beiden past.

Druk, druk, druk. Elke ochtend vroeg op, alle 
boterhammen smeren, kinderen naar de crè-
che en school brengen, werken, boodschap-
pen doen, koken en ’s avonds de was nog 
even ophangen. 

✪  Je realiseert je dat je graag meer rust wilt en maakt 
keuzes die hiertoe leiden.

▲  Het is vermoeiend maar ik accepteer het, want ik heb 
geen andere keuze.

✤  Waarom heb ik toch het idee dat ik hier alleen voor 
sta? ‘Doe ook eens wat’ verwijt je je partner.

Het is van jongs af aan altijd een strijd tussen 
je zus en jou geweest. Via je moeder hoor je 
dat je zus haar gedroomde promotie heeft 
gekregen. Hoe reageer je? 

✤  Je zegt tegen je moeder dat jij ook een goede baan 
had kunnen hebben als je net zo met je ellebogen 
had gewerkt. 

✪  Je bent blij voor je zus. Je weet hoe belangrijk  
uitdagingen in het werk voor haar zijn.

▲  Zie je wel, je zus is gewoon een zondagskind.  
Bij haar zit ook echt altijd alles mee. 

Kijk voor de uitslag op de volgende pagina >
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Resultaat
Meeste keer ▲
Jij geeft jezelf vaak de schuld als dingen 
anders lopen dan je zou willen. Misschien 
weet je ook niet altijd precies aan te ge-
ven - ook niet aan jezelf - wat je nu eigen-
lijk wilt. Je vindt het vaak belangrijker om 
het anderen naar de zin te maken, maar 
vanuit welke gedachte doe je dat? is dat 
onbaatzuchtigheid of heb je het idee dat 
je er minder toe doet? door je aan te pas-
sen kun je misschien de harmonie bewa-
ren, maar hoe zit het dan met de harmo-
nie in jou? het zou goed zijn eens te 
onderzoeken wat jouw behoeften zijn  
en hoe je die een gelijkwaardige plek 
kunt geven naast die van anderen. neem 
hiervoor de tijd en de ruimte en laat je 
niet overdonderen door anderen die  
naar jouw idee slimmer, mooier, zieliger, 
sterker of wat dan ook zijn dan jij. uitein-
delijk zijn we in onze behoeften allemaal 
gelijkwaardig. 

Meeste keer ✤ 
het lijkt erop dat je de oorzaak van je gevoe-
lens buiten jezelf zoekt. Komen gedachten 
als: ‘goh, wat is hij irritant’, ‘dat kan ze mij 
toch niet aandoen’ of ‘hij denkt alleen maar 
aan zichzelf’ je bekend voor? dit zijn alle-
maal oordelen die verantwoordelijk zijn 
voor de gevoelens die je ervaart. Ze wijzen 
op bepaalde onvervulde behoeften in jouw 
leven. door te oordelen over een ander raak 
je het contact met je eigen behoeften kwijt 
en daardoor wordt het alleen maar moeilij-
ker om ze te realiseren. Probeer jezelf een 
volgende keer wanneer je je boos, verdrietig 
of teleurgesteld voelt eens af te vragen: 
‘Waarom ervaar ik nu die negatieve gevoe-
lens?’, ‘Wat ben ik mijzelf eigenlijk aan het 
vertellen?’ of: ‘Wat zou ik eigenlijk zelf willen 
op dit moment?’ Kijk vervolgens hoe je je  
eigen behoeften én de behoeften van de  
ander kunt combineren op een manier die 
voor jullie beiden de relatie verrijkt.

Meeste keer ✪ 

‘hallo egostripper!’ Jij bent in staat je  
ego gestript te houden. Je ziet in dat  
oordelen de relatie met jezelf en de ander 
niet verrijkt. Je gelooft er dan ook niet in 
dat behoeften elkaar in de weg hoeven  
te zitten, al kan er natuurlijk wel sprake 
zijn van conflicterende strategieën. Maar 
als je zoekt naar de behoefte áchter de 
strategie ontdek je dat er altijd wel een 
weg is waar iedereen zich prettig bij 
voelt. Blijf met strippen bezig; een goede 
manier om dat te doen is anderen helpen 
om in contact te komen met hun eigen 
behoeften.

Lezersaanbieding

Strip je ego
Werkdag met lezing en workshop
speciaal voor lezers van happinez houdt Rick van Asperen  
op zaterdag 19 maart een lezing en workshop ‘strip je ego’.  
Meer informatie staat op pagina 90.


