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Een inspirerend verhaal bij 
Het kind in je een thuis geven

   Zonnekind en 
          schaduwkind



Wat zou het leven mooi kunnen zijn, als … … ja, als bij-
voorbeeld onze baas wat vriendelijker zou zijn of als er 
thuis minder ruzie was. Heel vaak zien we het geluk bin-
nen handbereik, maar altijd lijkt er nog wel iets tussen 
ons en het goede leven in te staan. Soms hebben we zelfs 
het gevoel dat de hele wereld tegen ons is en ons niet het 
minste beetje geluk gunt.

 Met het verhaal dat je in dit boekje gaat lezen, wil ik je 
laten zien hoe je deze barrière tussen jezelf en een goed 
leven kunt slechten. Ik laat je zien wat je nodig hebt om 
je in deze wereld begrepen, geborgen en geaccepteerd te 
voelen. Het is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen 
maar bereid te zijn om jezelf beter te leren kennen. Daar-
bij spelen vooral de ervaringen uit je kindertijd een grote 
rol. In de psychologie noemen we deze inprentingen uit 
onze kindertijd, die alle mensen met zich meedragen, ‘het 
innerlijke kind’. Deze ervaringen hebben, zoals we tegen-
woordig weten, een grote invloed op onze waarneming 
in het nu, op onze gedachten en gevoelens die we als 

IK BEN GOED 
GENOEG!



volwassene op dit moment hebben – ook als we ons veel details uit onze 
kindertijd niet meer herinneren. 

 Elk mens heeft in zijn kindertijd zowel positieve als negatieve ervaringen 
opgedaan, zowel positieve als negatieve inprentingen meegekregen. Vooral de 
negatieve bezorgen ons in het heden problemen, want ze functioneren als een 
donkergekleurde bril, waardoor we de wereld niet meer helder en duidelijk 
kunnen zien. Ik noem dit deel van onze persoonlijkheid ‘het schaduwkind’. 

 Pas als we ons schaduwkind leren kennen, beginnen onze negatieve inpren-
tingen uit onze kindertijd te genezen. Te weten wat ons negatief beïnvloed 
heeft, is – hoe paradoxaal het ook mag klinken – de basisvoorwaarde om met 
volle teugen van het leven te kunnen genieten, om moeilijke situaties het hoofd 
te kunnen bieden en om goede relaties te kunnen onderhouden. We voelen 
ons dan in onszelf en in de wereld geborgen. We komen voor onszelf op en 
geven ons leven vorm, zoals het voor ons goed is. Ik kan het je beloven: dat is 

een behoorlijk goed levensgevoel.

Veel plezier bij het lezen!





Hieraan herken je dat je een thuis in jezelf gevonden 
hebt:

• Je geniet van je leven.
• Je zet je gemotiveerd en onverschrokken in voor de dingen die belangrijk 

voor je zijn.
• Je beleeft ook vreugde aan de kleine dingen van het leven.
• Je houdt van jezelf, zoals je bent. Inclusief al je tekortkomingen. Je ver-

stopt jezelf niet.
• Je merkt op dat anderen je mogen – en je twijfelt daar niet aan. 
• Je ziet jezelf als een gelijkwaardige partner in het contact met andere 

mensen – ook in conflictsituaties.
• Je bent eerlijk tegen jezelf – en tegen anderen.
• Je zorgt goed voor jezelf en je beslist zelf ongedwongen of je Ja of Nee zegt.

Dit alles klinkt voor jou onbereikbaar? Laat je dan door het nu 
volgende verhaal inspireren. 


