
100% zelfbeeld

Ben je verlegen of juist brutaal? En ben je   
      dat ook écht? En volgens wie? 
‘Verlegen en chaotische’ Yvonne krijgt  
zelfinzicht tijdens een sessie egostrippen.  

“Hoe meer je geïnvesteerd hebt in wat je gelooft, hoe moeilijker het is om van gedachten te veranderen” -
                         Robert Anthony.
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OVER HET HOOFD

Als je maar
lang genoeg
hoort dat je iets 

niet kunt, 
ga je dat  

vanzelf geloven. 
de boeken van Eckhart Tolle, schrijver van De 
kracht van het nu en Een nieuwe aarde. Boeken 
waarin hij schrijft dat je veel meer bent dan 
alleen je gedachten. Mij helpt dat om dingen  
te relativeren. Als ik bijvoorbeeld negatief over 
iets denk, probeer ik me daardoor niet te laten 
meeslepen. Ik probeer die gedachte te observe
ren en te bedenken dat het maar een gedachte 
is. Hierdoor voel ik me meteen beter. Toch zijn 
er genoeg dingen die mijn leven belemmeren. 
Misschien dat ik door mijn ego’s te strippen  
hier beter mee om kan gaan? Tijd dus voor een 
sessie egostrippen met Rick. Ik heb afgesproken 
in een café in Zwolle, waar hij me een spoed
cursus zal geven in het loslaten van mijn ego’s. 
Egostrippen betekent volgens trainer Rick dat  
je oordelen over jezelf en anderen, gedachten, 
vooroordelen en oude gedragspatronen pro
beert los te laten. Mijn cursus begint met de 
basisbeginselen van het egostrippen. 
 
Oordeel
Regel 1: vervang het oordeel over jezelf in een 
behoefte die je voelt. Het grootste oordeel dat 
ik heb over mezelf, is dat ik verlegen ben. Koffie 
halen op het werk vind ik bijvoorbeeld niet leuk. 
Het moment dat je bij het koffieapparaat wacht 
totdat je bekertje vol is en er iemand van een 
andere afdeling naast je op zijn beurt staat te 
wachten, is voor mij zenuwslopend. Ik voel me 
altijd verplicht tot een praatje, maar heb geen 

idee wat ik moet zeggen. Het liefst zeg ik niks, maar ik ben bang voor een afwijzing 
en om de ander te kwetsen. “Wie zegt dat je verlegen bent?” vraagt Rick. “Niemand, 
dat denk ik zelf omdat ik niks durf te zeggen.” Dit is een idee (ego) dat ik moet strip
pen, zegt Rick. Door mezelf verlegen te noemen, beperk ik mezelf. Beter kan ik dit 
oordeel vervangen door een behoefte die ik voel. De behoefte die achter mijn ver
legenheid schuilt, is volgens mij waardering. En het gevoel dat ik mezelf kan zijn.    
 
Waarderen
Regel 2: accepteer jezelf. “Als je wilt dat anderen je waarderen, moet je eerst jezelf 
waarderen,” zegt Rick. “Accepteer dat je het prettig vindt om stil te zijn bij het koffie
apparaat. En dat je oké bent, ook al zeg je niets.” De opdracht bij deze regel: ik moet 
de komende tijd proberen eerst mezelf een plezier te doen in plaats van een ander.  
 
Zelfbeeld
Regel 3: maak een ander beeld van jezelf. Ik voel me vaak opgejaagd, ben chaotisch en 
vergeetachtig. “Waarom vind je jezelf chaotisch?” vraagt Rick mij. “Omdat ik altijd din
gen vergeet zoals mijn telefoon en huissleutels,” zeg ik. Rick vindt niet dat ik zo over
kom. Eerder juist rustig en aandachtig. “Misschien vergeet je al die dingen omdat ze 
niet belangrijk voor je zijn. Je hecht gewoon niet zo aan materie, dat is juist positief.”  
 
Toestaan
Regel 4: ontdek waar je blij van wordt. Ik houd ervan om achter een bal aan te rennen 
in het park, of te vliegeren op het strand. Alles wat speels is, vind ik leuk. Alleen heb ik 

Ego, wat is dat eigenlijk? Volgens het woorden
boek is het een ander woord voor identiteit. 
Met ego wordt je persoonlijkheid bedoeld,  
het beeld dat je hebt van jezelf. Volgens trainer 
Rick van Asperen blijft het bij de meeste men
sen niet bij één ego. We hebben bijna allemaal 
meerdere ego’s en dus verschillende beelden 
van onszelf. Beelden die zijn gecreëerd door 
onze omgeving. Als je bijvoorbeeld van kleins  
af aan te horen krijgt dat je brutaal bent, dan ga 
je dat vanzelf geloven. Maar is dit nu echt wie 
je bent? Volgens Rick niet. Hij denkt dat het 
slechts ideeën zijn, die eigenlijk niets zeggen 
over wie je echt bent. Dingen die je omgeving 
over jou zegt, waarvan jij gelooft dat ze waar 
zijn. Door dit te geloven, beperk je jezelf. Als je 
maar lang genoeg hoort dat je iets niet kunt, 
dan geloof je ook dat je dat niet kunt. Je echte 
ik komt volgens Rick pas tevoorschijn als je 
afstand neemt van je ego’s en alle oordelen  
van je omgeving en oude gedragspatronen  
van je afschudt. Pas dan kom je erachter wie je 
werkelijk bent en waar je gelukkig van wordt. 
De methode die hij hiervoor heeft bedacht, 
heet egostrippen. Het woord zegt het al:  
je gaat je ego’s weggooien.  

Loslaten
Van ego heb ik natuurlijk wel eens gehoord. 
Maar dat wij meerdere ego’s hebben, is nieuw 
voor mij. Wel verdiep ik me al een paar jaar in 

Wie denk je wel dat je bent?

Yvonne
“Zelf was ik er niet opgekomen dat 
je meerdere ego’s hebt, stemme
tjes in je hoofd die pretenderen  
dat ze jou zijn. Trainer Rick van 
Asperen introduceert zelfs de term 
‘egostrippen’, wat inhoudt dat je 
oordelen over jezelf en anderen, 
gedachten, vooroordelen en oude 
gedragspatronen probeert los te 
laten. Dat klinkt te mooi om waar 
te zijn, een wereld zonder vooroor
delen. Maar ik weet hoe fijn het 
voelt om minder snel een oordeel 
klaar te hebben. Een voorbeeld. 
Op vrijdagavond zat ik met een 
vriendin in de kroeg wijntjes te 
drinken aan de bar. Mijn mobieltje 
lag schuin achter me op de bar. 
Zonder aandacht aan het ding  
te besteden, kletste ik met mijn 
maatje. Totdat ik zag dat de man 
op de kruk naast me ongegeneerd 
mijn foto’s in mijn telefoon zat te 
bekijken. Natuurlijk wist ik dat dit 
een ontzettend brutale actie was 
van hem, maar ik moest er ook  
wel om lachen. Ik had er geen 
moeite mee. Mijn vriendin echter 
vatte dit anders op. Ze werd woe
dend en gaf de man een flinke 
sneer. Vervolgens pakte ze haar  
jas en trok mij achter zich aan. 
Waarschijnlijk was haar ego toe 
aan weekend...” 



“Mijn ego vindt mij leuker dan vreemde mensen” -   
       Herman Brusselmans. 
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1. Een nieuwe aarde, Eckhart Tolle, uitgeverij Ankh-Hermes, ISBN 90 2028 4065, prijs: € 19,90. 
Ook verkrijgbaar via www.ako.nl.

2. De kracht van het nu in de praktijk, Eckhart Tolle, uitgeverij Ankh-Hermes, ISBN 90 2028 2696, 
prijs: € 14,90. Ook verkrijgbaar via www.ako.nl.

3. Het schaduw effect, Deepak Chopra, Kosmos uitgevers, ISBN 90 2154 8456, prijs: € 17,95. 
Ook verkrijgbaar via www.ako.nl.

4. Het kleine boek van het goede leven, Anselm Grün, uitgeverij Ten Have, ISBN 90 5995 1013, 
prijs: € 9,95. Ook verkrijgbaar via www.ako.nl.

5. Ego’s en andere ongemakken, Roos Vonk, uitgeverij Scriptum, ISBN 90 5594 6952, prijs: € 18,95. 
Ook verkrijgbaar via www.ako.nl.
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het gevoel dat ik nooit kan spelen omdat ik zoveel dingen moet: werken, 
poetsen, sociale afspraken waar ik soms geen zin in heb. Ook dat is een 
ego dat ik moet laten varen van Rick. Ik moet mezelf gewoon toestaan 
om te spelen. Ook bij deze regel hoort een opdracht: doe iets speels.  
 
Huiswerk
Met nieuwe inspiratie neem ik afscheid van Rick, om de komende tijd  
het egostrippen in de praktijk te brengen. IJverig begin ik meteen de vol
gende dag, op mijn werk. Na de lunch ruim ik samen met een collega die 
ik nog niet zo goed ken, de vaatwasser in. Ik denk aan Ricks woorden: 
“Doe eerst jezelf een plezier.” In plaats van geforceerd te zoeken naar 
woorden, houd ik deze keer mijn mond en probeer te voelen dat ik er 
mag zijn, ook al zeg ik niets. Dit bevalt me wel! Mijn collega lijkt de stilte 
ook wel prettig te vinden. Er gebeurt wat ik niet had verwacht: ik voel  
me opeens veel beter dan wanneer ik uit paniek onzin ga uitslaan. 
 
Ook het speelser worden en mezelf niet als chaotisch bestempelen, lukt 
me deze week aardig. Het werkt voor mij, dat egostrippen! Ik heb geleerd 
negatieve denkbeelden over mezelf los te laten. Maar het allerbelangrijk
ste wat ik heb opgepikt, is dat ik oké ben en er mag zijn, hoe dan ook. 
 
Klik & win!
Rick van Asperen geeft 12 x een workshop  Egostrippen weg. Ga naar de 
website www.egostrippen.nl, klik op de coverafbeelding van Vriendin, 
vul de code ‘Vriendinego’ in en maak kans op een gratis workshop!

Wie bedacht egostrippen?
Na een tijd in het bankwezen te 
hebben gewerkt, sloeg Rick van 
Asperen een heel andere weg in. 
Van een goede vriendin kreeg hij 
vijf jaar geleden het boek Een 
nieuwe aarde van Eckhart Tolle. 
Een boek dat hem inspireerde  
zelf een bijdrage te leveren aan 
een fijnere aarde. Alleen wist hij 
nog niet hoe. Op een zonnige dag 
wandelde hij door Amsterdam en 
bedacht hij de term ‘egostrippen’: 
inzicht krijgen in je verschillende 
ego’s. Rick wilde inzichten uit 
onder andere de psychologie, 
sociologie en het boeddhisme 
onder de mensen brengen om op 
die manier de omgang met elkaar 
op de wereld mooier te maken. 
Rick: “Als ik kijk naar een paar jaar 
geleden, dan zou ik mijn leven 
kunnen omschrijven als één grote 
egotrip ervaring. Ook ik had veel 
lastige ego’s. Zo heb ik bijvoor
beeld jarenlang geloofd dat ik het 
lelijkste jongetje van de klas was, 
alleen maar omdat ik anders was...”


