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INLEIDING 
 

    NEURO-LINGUISTISCH PROGRAMMEREN: 

 

    DE STUDIE VAN SUBJECTIEVE ERVARING 
 

Neuro – van het Griekse woord Neuron (= zenuwcel). 

 

Taalkundig – van Latijnse woord Lingua (= taal). 

 

Programmering – hoe de elementen van een systeem worden georganiseerd om tot 

patronen van activiteit en/of gedrag te komen. 

 

“Nlp is een houding en een methodologie 

 met in haar kielzog een serie aan technieken.” 

 

Richard Bandler 

 

 

 

De Houding:  

 

         Nieuwsgierigheid 

 

         Bereidheid om te experimenteren 

 

De Methodologie: 

 

         Model-leren; WAT doen succesvolle mensen eigenlijk? We kunnen  

         leren van de excellentie van anderen. 

 

De Technieken: 

 

        De vraag die hier thuis hoort, luidt: HOE kan ik de excellentie die 

        een ander heeft ook bereiken met de mogelijkheden die ik tot mijn  

        beschikking heb? 

 

 

 

 

 
Nlp © 1990 neuro-ENERGETICS 
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NLP Communicatie model 

 
“We delete and distort to support our generalisation…” 

 

 
 

 

© Neuro Energetics 1992 
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Geschiedenis van NL 
 

 
 
 
 

Revised January 1990 © Tad James & Advanced Neuro Dynamics 

History of NLP Revised © 1997 Neuro Energetics 
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Hoe creëer ik excellentie in mijn leven 
  

1.  Ken je Doel 
 

Mensen reageren het best wanneer zij weten wat zij wel willen in 

           plaats van wat zij niet willen. 

 

“Energy flows where attention goes” 

 

2.  Ben Flexibel 
 

De persoon met het meest flexibele gedrag zal binnen een  

system het meeste resultaat boeken. Wanneer je niet het  

resultaat hebt gekregen dat je wilt, verander je gedrag, niet je 

resultaat. 

 

“Don’t limit your challenges, but challenges your limits” 

 

 

3. Gebruik je zintuigen optimaal 
 

Om je doelen beter te kunnen bereiken, zul je antwoord moeten  

geven op de vraag: “beweeg ik me in de richting van mijn 

           doel of ga ik er juist verder van weg?” 

 

LEREN  IS LEREN! (“living is learning”) 

 

 

 

 

4.  ONDERNEEM NU ACTIE. 
 

Dit is de kracht in jezelf. 

 

De vraag HOE mijn doel te bereiken is belangrijker dan de vraag waarom ik dat 

doel wil bereiken. 

 

 

 

 
Creating Excellence © 1990 Neuro-Energetics 
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DE BASISVOORONDERSTELLINGEN 

  VAN NLP 
 

1.        De kaart is niet het gebied. De woorden die wij gebruiken, zijn  

NIET de gebeurtenissen of de zaak die zij weergeven. 

 

 

2.      De betekenis van mijn communicatie wordt bepaald door de 

           respons die ik krijg. 

 

 

3.      Ieder mens heeft alle hulpbronnen tot zijn beschikking om ieder  

          gewenst resultaat te kunnen bereiken. 

 

 

4.     Elk gedrag heeft een positieve intentie. Ieder mens maakt de beste 

          keuzes met de beschikbare hulpbronnen. 

 

 

5.     Weerstand bij een andere mens is een teken van gebrek aan 

          rapport. Er zijn geen onwillige mensen alleen inflexibele 

         communicatoren. 

 

  

6.     Er is geen mislukking enkel feedback. 

 

 

7.    De persoon met het meest flexibele gedrag is de katalysator van 

         het systeem. (Law of Requiste Variety.) 

 

 

8.    Respecteer ieders model van de wereld. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NLP Presupposietions © 1990 Neuro-Energetics 
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MODELLEREN 

 

 
 

MODELLEREN: NLP gaat ervan uit dat wat de ene mens aan gedrag of vaardigheden 

laat zien, door een ander mens (in minstens de helft van  

de tijd) ook kan worden eigen gemaakt. Verder wordt veronderstelt NLP dat 

 de mensen op fysiek en mentaal niveau op dezelfde manier functioneren  

omdat ons neurologisch netwerk eenzelfde opbouw heeft. 

 Om een ander gedrag of vaardigheid aan te leren van een expert dienen 

 we te zoeken naar de VERSCHILLEN tussen de expert en mijzelf. Wat 

 doet de expert anders?  

 

DE VAARDIGHEDEN: 
 

1. Kalibreren: Het vermogen om minimale non verbale veranderingen waar te 

nemen. 

 

2. Elicitatie: Het META model 

 

3. Chunking: Hiërarchie van ideeën. Kiezen van het 

           abstractieniveau. 

 

4. Sequencing: Strategieën, de volgorde waarin iemand de stappen 

           zet.  

 

DE INHOUD: MODELLERING 
 

1. De fysiologie: de sleutel om snel de stemming te achterhalen 

      d.m.v. de ademhaling en de lichaamshouding, mimiek etc. 

 

2. De filters: metaprogramma’s, waarden en overtuigingen, de   

      neurologische niveau’s. We letten op deze filters wanneer we  

      willen weten WAAROM iemand doet wat hij doet. 

 

3. De strategie: een opeenvolging van interne representaties die  

      leiden tot het bereiken van een resultaat. Oogpatronen, predikaten  

      etc.  

 
 

 

 

 

 

Modeling © 1994 Neuro-Energetics  
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ZINTUIGELIJKE SCHERPZINNIGHEID 
 

BMIRS: 
 

 BEHAVIORAL MANIFESTATION OF INTERNAL   

                           REPRESENTATIONS 
 

 

Dit zijn “minimale” non-verbale en verbale toegangssignalen die in  

verbinding staan met onze zintuigen, de zogenaamde VAKOG 
 

       V= visueel (zien) 

 A= auditief (horen) 

                                  K= kinesthetisch ( voelen) 

                                  O= olfactoir (geur) 

                                  G= gustatoit (smaak) 

 

 

DE TOEGANGSSIGNALEN 
 

 

Visueel Auditief 

spierspanning in het gezicht 

kleur van het gelaat 

onderlip 

oogbewegingen 

grootte van de pupil 

schuine stand van het hoofd 

ademhaling 

houding 

hoek van de ruggengraat 

hand- en vingergebaren 

toon 

tempo 

plaats 

hoogte 

volume 

ritme 

pauzes 

predikaten 

 
 

 

 

 

Het ontdekken van deze toegangssignalen is de basis van  

KALIBREREN. De basis van kalibreren is het vermogen de verschillen te 

      kunnen zien, horen. Om onderscheid te kunnen maken moet je 

 minstens twee zijtoestanden waarnemen.   
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Oogpatronen van een standaard georganiseerde mens (rechtshandig) 

 
Vc Visueel geconstrueerde beelden 

(ogen links boven) 

Vr Visueel herinnerde beelden; remind 

(ogen rechts boven) 

 
(Ongefocuste ogen wijzen ook op Visuele Toegang) 

 
Ac

t Auditief geconstrueerde geluiden (tonen) of 

woorden  

(ogen links horizontaal) 

 

Ar
t Auditief herinnerde geluiden  

tonaal of woorden 

(ogen rechts horizontaal) 

K Kinesthetisch - sensaties &   

hoofdzakelijk gevoelens; ook reuk en smaak 

(ogen links onder) 

Ad Auditief Digitaal woorden & geluiden 

 

(ogen rechts onder) 
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 HET ACHTERHALEN VAN DE OOGPATRONEN 
 

 

Visueel Herinnerend: 
 

         Wat was de kleur van je eerst auto? 

         Welke kleuren had de kleding die je gisteren droeg? 

          Is er een ronde spiegel in je huis? 

         Waar is de grootste deur in je huis? 

 

 

Visuele Constructie: 
 

         Hoe ziet een giraf eruit met paars haar? 

         Wat voor kleur haar heb je over 20 jaar? 

         Hoe ziet een olifant eruit met roze sokjes aan? 

         Wat ga je morgen doen? 

 

 

Auditief Herinnerend: 
 

           Luister naar je favoriete lied. 

Hoe klinkt de zee? 

Wat klinkt harder, jouw dichtslaande autodeur of de voordeur? 

Zing het Wilhelmus in jezelf. 

 

 

Auditief Construerend: 
 

Hoe klinkt een olifant in een windtunnel? 

Hoe zou een fluitje klinken in het heelal? 

Hoe klinkt de stem van je partner pratend als Donald Duck? 

Hoe klinkt jouw stem achterste voren? 

 

 

Auditief Digitaal: 
 

Hoe kleed jij je ’s morgens aan? 

Wat zeg je tegen jezelf als je voor de spiegel staat? 
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Kinesthetisch: 
 

         Hoe voelt het als je in het water drijft? 

         Hoe voelt het aan wanneer de zon op je gezicht schijnt? 

         Hoe voelt je linkerhand aan met een stuk ijs erop? 

         Welke schoen zit beter, die van je rechter of van je linker voet? 

 

Als de persoon die je aankijkt geen duidelijke oogpatronen laat zien, stel  

dan meer gedetailleerde vragen, gebruik vooral vragen waarin je naar  

een vergelijking of een contrast vraagt:  

 

Welke______, _______, of _____? Is 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eye Accessing Elicitaetion © 1990 Neuro-Energetics 
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HET PRIMAIRE VOORKEURSYSTEEM 
 

HET ZOEKSYSTEEM (LEAD SYSTEM) 
 

          SYNESTHESIE (SYNESTHESIA) 

 

 

 
 

Het primaire voorkeursysteem 

 

         V A K O/G 

 

Te herkennen d.m.v. 

 

        Predikaten 

 

                   Fysiologie 

 

                   Oogpatronen 

 

 

 

Het zoeksysteem (leadsystem) 

 

     Het zintuiglijke weergave systeem waarmee jij je op een 

                innerlijke ervaring richt of een herinnerende ervaring opzoekt.  

               Voorbeeld: Je zoekt in je geheugen naar een moment dat je 

      zeker was van jezelf. Je ZIET een beeld van zo’n moment  

              (visuele “lead”) en vervolgens herinner jij je de gevoelens die 

               horen bij de zekerheid. (kinesthetische weergave). 

 

Synesthesie ( synesthesia) 

 

      Proces waarbij de weergave in het ene zintuigsysteem direct 

                 een ervaring oproept in een ander zintuigsysteem. Beide  

                 systemen overlappen elkaar. 

                 Je hoort een geluid en gelijktijdig lopen de rillingen over je  

                 rug.  
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DE REPRESENTATIESYSTEMEN DE PREDIKATEN 
 

VISUEEL AUDITIEF KINESTHETISCH AUDITIEF 

DIGITAAL  

ontruimen luisteren aanraken  verstand  

verduister horen  voelen  ervaring 

helder stem grijpen begrijpen 

wazig opmerking zacht denken 

mening instemmen druk leren 

nadruk uitspreken vastklampen verwerken 

beeld monotoon verdoofd beslissen 

weerspiegelen stem energie motiveren 

kleurrijk geratel temperatuur vragen 

starende blik bespreken trillen kennen 

gloed schreeuwen ruw opvatten 

zichtbaar harmonie warm opmerken 

stralend bespreking rilling overwegen 

voorgrond gejank gloed realiseren 

vooruitzichten vraag schok  

visie articuleren flexibel  

voorzien stilte ontspannen  

verschijnen schreeuw beweging  

blik echo absorberen  

contrast ritme stromen  

schetsen vermelden stortvloed  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Predicates © 1992 HIP 
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PREDIKATEN IN ZINNEN 
 

VISUEEL 

 

“Dat is me niet duidelijk.” 

“Ik zie het niet meer zitten.” 

“ Hebt een ander gezichtspunt nodig.” 

“Ik zie licht aan het eind van de tunnel.” 

“Ik heb meer overzicht nodig.” 

“Ik heb veel kleurrijke mensen gezien onderweg.” 

“De fotograaf had een goed oog voor de situatie.” 

“Zij blinkt echt uit in haar vakgebied.” 

“Mijn toekomst ziet er rooskleurig uit.” 

 

AUDITIEF 

 

“Dat klinkt niet goed.” 

“Ik kan het niet meer horen.” 

“Je zou ook eens naar een ander kunnen luisteren.” 

“Ik stem in met de oplossing.” 

“Hij moet altijd het hoogste woord hebben.” 

“Zijn beslissing kon op instemming rekenen.” 

“Door het lawaai was ik onverstaanbaar.” 

“Zij reageerde weer op de bekende manier; Oost-Indisch doof” 

“Mijn beste vriend is een waardevol klankbord voor me.” 

 

KINESTHETISCH 

 

“Ik voel me niet op mijn gemak.” 

“Ik heb daar nu eenmaal geen grip op.” 

“Je bereikt het meeste als je bij hem de gevoelige snaar raakte.” 

“De oplossing ligt binnen handbereik.” 

“Van zo een stem krijg ik kippenvel.” 

“De sensatie hing in de lucht.” 

“Ik ben in de vorm van mijn leven.” 

 

 

 

 

 

 

 
Sentence Structures – Predicates © 1992 Neuro-Energetics 
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KENMERKEN VAN DE ZINTUIGSYSTEMEN 

 

 
 

1. Elk representatiesysteem kan het beste dat aspect van de wereld 

     weergeven waarop het rechtstreeks reageert. Veel mensen komen  

     in moeilijkheden doordat ze de ervaring weergeven met behulp 

     van een onjuist representatiesysteem. 

 

 

2. Digitale beschrijvingen vormen altijd een secundaire ervaring en 

     daarom bevatten zij minder informatie dan de primaire ervaring die 

     ze beschrijven. 

 

 

3. Auditief digitaal is waardevol als archiefsysteem:  

 

- om de ervaring te volgen 

- om de richting aan te geven 

- om een samenvatting te maken 

- om een conclusie te trekken 

- om een ervaring in categorieën te rangschikken 

- om een plan op te stellen 

- om lopend commentaar op onbewerkte gegevens te geven 

- om dingen te begrijpen 

 

4. Auditief tonaal kan extra nadruk leggen op en helpen bij het  

     verhelderen van ruwe informatie.  

 

 

5.  Visueel kan enorme hoeveelheid gegevens gelijktijdig en  

     onmiddellijk weergeven. 

 

 

6.Auditief verwerken is gebaseerd op volgorde en duurt langer dan  

   visuele verwerking welke gelijktijdig plaatsvindt. 

 

 

7. Het kinesthetische systeem is trager een duurt langer dan de 

    andere twee systemen.  
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8.   Bij het nemen van beslissingen is het moeilijk om de verschillende mogelijkheden    

volledig weer te geven door alleen gebruik te maken van geluiden, woorden en 

gevoelens. Het visuele systeem is nuttig omdat men hiermee gelijktijdig verschillende 

opties kan uitbeelden en vergelijken. 

 

9.  Kinesthetisch tactiel (voelen aan de buitenkant) en proprioceptief (voelen aan de 

binnenkant) helpen bij het verschaffen van ruwe informatie. 

 

10. Kinesthetisch META is de primaire wijze waarop mensen ervaringen evalueren. 

 

11. Congruente gevoelens zijn op waarneming gebaseerde gevoelens of 

gebeurtenissen, die betrekking hebben op tast- of proprioceptieve gevoelens. Deze zijn 

zuiver op waarneming gebaseerde of zintuiglijke ervaring zonder evaluatie.  

 

12. Meta gevoelens zijn waarde bepalende gevoelens over gebeurtenissen in reactie op 

criteria en hebben gewoonlijk een positieve of negatieve waarde. Ze zijn wat we 

gewoonlijk emoties of gevoelstoestanden noemen. Metagevoelens kunnen het gevolg 

zijn van vroegere ankers van ervaringen en/of overtuigingen. 
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REPRESENTATIESYSTEMEN VOORKEURSTEST 

 

Plaats bij elke stelling het cijfer dat overeenkomt met wat voor jou van toepassing is. 

Doe dat op de volgende manier;  

 

 

4 = Wat het beste bij jou past 

3 = Wat op één na het beste bij jou past 

2 = Wat minder goed bij jou past 

1 = Wat helemaal niet bij jou past  

 

 

1. Het is eenvoudig voor mij om:  

        … Mijn radio goed af te stemmen. 

        … De goede kleur te zoeken in mijn huis of kleding. 

        … Een bankstel uit te zoeken wat het lekkerste zit. 

        … Een goed afgewogen standpunt in te nemen over iets. 

 

 

2. Als ik aan iemand denk dan: 

   … Krijg ik een bepaald gevoel. 

   … Hoor ik de stem van die persoon.  

   … Zeg ik tegen mezelf wat ik van die persoon vind. 

   … Zie ik hem/haar voor me staan. 

 

 

3. Ik baseer belangrijke beslissingen op:  

  … Hoe iets voor mij voelt. 

  … Dat wat voor mij het beste klinkt. 

  … Wat er volgens mij het beste uitziet. 

  … Door de mogelijkheden goed te bestuderen. 

 

  

4. Uit mijn lagere schooltijd herinner ik me nog: 

   … Wat ik toen tegen mezelf zei. 

   … Hoe ik me voelde op bijvoorbeeld een schoolreisje. 

   … De stem van de juffrouw of meester 

   … Hoe het plein op school er uit zag.  
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5. Mijn communicatie wordt gemakkelijker door:  

   … De manier waarop ik me kleed en eruit zie. 

   … De gevoelens die ik op dat moment heb. 

   … De woorden die ik kies. 

  … De toon van mijn stem. 

 

 

6. Tijdens een meningsverschil ben ik te beïnvloeden door:  

   … De stemtoon of het volume van de ander.  

  … Of ik wel of niet iets zie in de argumenten van de ander. 

   … De logica van de argumenten van de ander. 

   … Of ik iets voel voor de houding van de ander.  

 

 

7. Ik… 

         … Ben helemaal gewend aan de geluiden uit mijn omgeving. 

         … Weet in welke kleding ik me heerlijk voel. 

         … Weet welke kleuren en vormen mooi staan in mijn huis. 

         … Vind het belangrijk om iets goed te snappen. 
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Scoreformulier 

 

Stap 1: Neem de antwoorden (de cijfers) uit de test over op de lijnen 

 

1. …A 2. …K      3. …K 4. …D 5. …V 

    …V     …A     …A     …K     …K 

    …K     …D     …V     …A     …D 

    …D     …V     …D     …V     …A 

    

 6.   …A 7. …A 

       …V     …K 

       …D     …V 

       …K     …D 

 

 

Stap 2: Plaats de cijfers in de onderstaande tabel en tel de cijfers in elke kolom bij 

elkaar op.  

 

 

 V A K D 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Tot Visueel 

 

 

…. 
 

Auditief 

 

 

…. 
 

Kinesthetisch 

 

 

….. 

Auditief digitaal 

 

 

….. 

 

 

 

Stap 3: Na het vergelijken van de uitkomst heb je een indicatie van hoe jouw 

representatiesystemen zich ten opzichte van elkaar verhouden. 
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Rapport 

 
 

 

Wat is communicatie? 

 

Communicatie is een nominalisatie van het werkwoord communiceren. 

Communiceren is iets dat we non-stop doen, we kunnen niet niet communiceren. We 

communiceren altijd en brengen dus altijd een boodschap over. 

 

De effectiviteit van communicatie wordt bepaald door de mate waarin jouw boodschap 

door de ander ontvangen wordt, zoals jij die hebt bedoeld. Elke partij is dus 100% 

verantwoordelijk voor de reactie die hij bij de ander oproept en het resultaat dat 

daarmee bereikt wordt. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt. 

 

De betekenis van je communicatie wordt bepaald door;  

 

  7% woorden  

38% tonaliteit 

55% fysiologie 

 

Communiceren, houdt dus meer in dan alleen het spreken van woorden.  

Bij communiceren gaat het niet alleen om wat je zegt, maar veel meer om hoe je iets 

zegt. Dit betekent dat 93% van hetgeen we communiceren via het onderbewuste 

gebeurt. 

 

Rapport is het magische gevoel van vertrouwen en ontvankelijkheid dat we 

waarnemen wanneer personen op “dezelfde golflengte zitten: “Dit zijn de momenten 

waarop je iemand ontmoet en je je direct op je gemak voelt bij deze persoon. Sterker 

nog, de momenten waarop je denkt “wat hebben wij veel gemeen” of “hebben we 

elkaar al eerder ontmoet”.  

 

Rapport wordt tot stand gebracht door; 

 

Afstemmen of Matching 

Spiegelen of Mirroring 
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Je stemt je eigen gedrag, op elementen af op dat van de ander.  

Afstemmen op de ander kun je op diverse manieren doen: 

 

Fysiologie: 

Lichaamshouding (de stand van de ruggengraat en van het hoofd) 

Bewegingen en gebaren 

Ademhaling 

Gezichtsexpressie 

 

Tonaliteit 

 

Toon 

Tempo 

Timbre 

Volume 

Toonhoogte 

Pauzes 

 

Woorden: 

Predikaten sleutelwoorden 

Gedeelde ervaringen en associaties 

Detailniveau 

 

Bij spiegelen breng je je eigen gedrag exact in overeenstemming met het gedrag van 

de ander. Spiegelen heeft een sterker effect dan afstemmen. Een bepaalde fysiologie 

hoort bij een bepaalde stemming (denk aan; lichaam en geest vormen een 

cybernetische eenheid.) Door de fysiologie te spiegelen krijgen we toegang tot de 

stemming en de interne representatie van de ander. Het doel hiervan is beter contact en 

empathie. 

 

Wanneer weet je dat je in rapport bent: 

 

 Een bepaald gevoel van vertrouwen, rust, warmte, betrokkenheid en zekerheid. 

 Bereidheid om elkaar te volgen en leiden. 

 Veranderen van de gelaatskleur. 

 Uitingen als “ken ik jou ergens van?” 
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Er zijn slechts 2 grenzen aan je vermogen om rapport op te bouwen: 

 

 De mate waarin je fysiologie, tonaliteit etc. van de ander kunt waarnemen (het 

vermogen om te kalibreren) 

 De mate van flexibiliteit om je gedrag af te stemmen op dat van de ander 

(gedragsflexibiliteit) 

 

Naast het opbouwen van rapport is het ook belangrijk om rapport te kunnen verbreken. 

Dit wordt ook wel mis-matching genoemd. Het is belangrijk te weten wanneer men het 

rapport verbreekt, zodat men er bewust voor kan kiezen om het rapport te verbreken. 

Vaak wordt rapport verbroken zonder dat men zich daarvan bewust is. Het niet 

aankijken van je gesprekspartner bijvoorbeeld is een duidelijke vorm van mis-

matching. Net zoals “JA een duidelijke vorm van matchen, net zoals “NEE”. Let 

echter op bij “JA MAAR” dit staat vrijwel gelijk aan “NEE”. Bij matching zijn gericht 

op de gelijkheid of overeenstemming en bij mis-matching op de ongelijkheid en het 

verschil.  

 

Begrippenlijst 

 
Rapport: ·Een relatie die wordt gekenmerkt door harmonie, begrip, wederzijds 

vertrouwen en de bereidheid de ander te volgen. 

 

  “When people become like each other, they like each other” 

 

Mirroring: (spiegelen) het gedrag van de ander nadoen in spiegelbeeld ten einde het 

rapport te bevorderen of informatie te verzamelen. Je wordt de ander, je verliest jezelf. 

 

Matching: (afstemmen) aansluiten bij, volgen of meegaan met. Je eigen gedrag in 

overeenstemming brengen met dat van de ander ten einde rapport op te bouwen of te 

handhaven. D.w.z. je neemt onderdelen van iemand fysiologie, stemgebruik of 

woorden over. Hierdoor blijf je jezelf.  

 

Cross-over-Mirroring: (kruislingsspiegelen) Je neemt een bewegingsritme van de 

ander over, maar met een ander lichaamsdeel. Voorbeeld; - Je knikt met je hoofd in het 

ritme waarin de ander ademt.- 

 

Back-track: (samenvatten) Je herhaalt of vat samen wat de ander heeft gezegd of wat 

er tot dan toe is gebeurd. Een krachtige manier van Back-track is het herhalen van 

waarde woorden.  

 

 

 

 

 

 



 

26        © Zonnevlecht Academie te Budel 

Pacing: (volgen) Afstemmen op de ander ten einde vanuit eigen kracht de leiding in 

het gesprek over te nemen. Er zijn drie manieren de ander te volgen;  

- Mirorring 

- Matching 

- Cross-over-mirroring 

 

Leading: (leiden) Het gedrag van jezelf zo veranderen, nadat je rapport hebt gecreëerd, 

zodat de ander bereid is je te volgen. In staat zijn om te leiden is een bewijs van goed 

rapport. 

 

Mis-matching: Het (bewust of onbewust) inzetten van afwijkende gedragspatronen 

met als doel het gesprek te onderbreken, een nieuwe wending te geven of te 

beëindigen. 
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DOELEN 
 

SUCCESVOL DOELEN STELLEN 

 
Vraag jezelf: 

 

“Als ik wist date ik niet kan falen en ik kan enkel en alleen slagen, wat zou ik dan 

doen?” 

 

Om succesvol doelen te stellen, zijn de volgende voorwaarden noodzakelijk: 

 

 

 

 

1. Formuleer je doel positief.  

Weet wat je wil, niet wat je niet wil. 

 

2. Ben zo specifiek mogelijk. 

Zorg ervoor dat je je doel kunt zien, horen, voelen, etc. Het zou een gedrag 

en/of tastbaar moeten zijn. 

 

3. Heb een bewijsprocedure. 

Je moet een manier hebben om te kunnen bepalen wanneer je jezelf moet 

belonen. 

 

4. Sta aan de kant van de oorzaak. 

      Je doel moet door jezelf zijn geïnitieerd en door jezelf worden onderhouden.  

 

5. Zorg ervoor dat het doel ecologisch en wenselijk is. 

Weet wanneer en waar je het wilt, evenals wanneer en waar je het niet wil. Je 

wilt zelf van het resultaat profiteren, evenals ook anderen. Overweeg welke 

gevolgen je doel voor je zal hebben. 

 

 

 

 

 
Successfully Setting Outcomes © 1990 Neuro-Energetics 
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DE VORMVOORWAARDEN VAN EEN GOED     

       GEFORMULEERD DOEL 

 

 

 
1. Positief geformuleerd 

   wordt beschreven in termen van wat men wil, niet in wat men niet wil. 

 

 

2. Gebaseerd op zintuigen. 

     Kan worden gezien, gehoord, geproefd, geroken, etc. 

 

 

      3.Geïnitieerd en onderhouden door jezelf. 

De gewenste staat is onder controle van jezelf en is niet afhankelijk van   

          iemand anders of iets anders. 

 

4. Ecologisch 

Sluit aan bij de persoonlijkheid van de persoon, het familiesysteem, algemene 

waarden en doelstellingen. 

 

 

5.Behoudt de positieve neveneffecten van de huidige staat. 

Is een toevoeging van de bestaande keus, eerder dan dat het aspecten van de    

huidige staat die nuttig kunnen zijn elimineert. 

 

 

6. Specifiek en context afhankelijk. 

   Bepaal wanneer en hoe het doel gewenst is. 

 

 

7. Omvat intern proces, interne staat, extern gedrag. 

     Beeldspraak, kennis, submodaliteiten, strategieën, gedrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The Conditions Of A Well-formed Outcomes © 1992 HIP 
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OUTCOME QUESTIONS 

 
1. Wat wil je? 

 

 

2. Hoe zou je weten dat je het hebt? 

 

 

3. Wanneer en waar wil je het? 

 

 

4. Wat zal er gebeuren zodra je het hebt? 

 

 

5. Welke hulpbronnen heb je beschikbaar om dit doel te bereiken? 

 

 

6. Wat ga je nu doen, als eerste stap, om te krijgen wat je wil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Outcome Questions © 1992 HIP 
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OUTCOME QUESTIONS 

      Herziene versie 

 

 

 

 
1. Wat wilt u? 

 

 

2. Hoe zou je weten dat je het hebt? 

 

 

3. Wanneer en waar wil je het? 

 

 

4. Wat zal er gebeuren zodra je het hebt? 

 

 

5. Wat zal er gebeuren als je het niet hebt? 

 

 

6. Wat zal er niet gebeuren wanneer je het hebt?  

 

 

7. Wat zal er niet gebeuren als je het niet hebt. 

 

 

8. Welke hulpbronnen heb je beschikbaar om dit doel te bereiken? 

 

 

9. Wat ga je nu doen, als eerste stap, om te krijgen wat je wil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Outcome Questions Revised © 1992 HIP 
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STEMMING VS. DOELEN 

 

 

 
STEMMING DOEL 

  

Dubbelzinnigheid Specifiek 

Geef beweringen aan Geef doelstellingen/doelen aan 

U kunt het nu hebben Tijd is een factor 

Geen stappen Stappen zijn noodzakelijk om het te 

realiseren 

Oneindig Meetbaar 

Voor zelf en/of anderen Alleen voor jezelf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
State Vs. Outcomes ©1990 Advanced Neuro Dynamics 
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SUBMODALITEITEN 

 
MODALITEITEN - SUBMODALITEITEN -           

BESTUURDERS 

 
Modaliteiten 

 

 De zintuigsystemen: 

 

  V, A, K, O/G  

 

Submodaliteiten 

 

 De bouwstenen/ingrediënten van elke modaliteit 

 

  grootte 

  vorm 

  plaats 

  kleur 

  helderheid 

 

Bestuurder (driver) 

 

Die ene submodaliteit die als je het verandert, de andere submodaliteiten 

automatisch laat mee veranderen. 

 

  grootte 

  vorm 

  plaats 

  kleur 

        helderheid 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Modalities, Submodalities, Drivers © 1992 Neuro-Energetics 
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Submodaliteiten checklist 
 
Visueel 
Plaats    

Geassocieerd of gedissocieerd    

Helder of dof    

Ingekaderd of panoramisch    

Kleur of zwart/wit    

Grootte van het beeld    

Stilstaande of bewegende beelden    

Grootte van de centrale onderwerpen    

Afmeting: 3-D of vlak    

Intensiteit v.d. kleur    

Mate van contrast    

Beweging: langzaam of snel    

Focus (geheel of gedeeltelijk)    

Permanente of afwisselende focus    

Vanuit welke invalshoek bekeken    

Aantal beelden (wisselingen)    

 
Auditief 
Plaats    

Tonaliteit    

Volume    

Tempo    

Hoogte    

Cadans (interrupties, groeperingen)    

Ritme (regelmatig, onregelmatig)    

Nadruk op bepaalde woorden    

Pauzes    

Timbre (kwaliteit)    

Unieke eigenschap van het geluid    

Richting    

Duur     

Intern of extern    

Andere?    
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Kinesthetisch 
Plaats    

Vorm     

Grootte    

Temperatuur    

Beweging    

Textuur (hoe voelt de oppervlakte aan?)    

Trilling    

Druk    

Duur    

Intensiteit    

Gewicht    

Intern of extern    
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MAPPING ACROSS 
 

    A   B 

 
                OEFENING 1 

 

Verplaats de inhoud van A (huidige staat) in de 

Submodaliteiten van B (gewenste staat) 

 
               OEFENING 2 

 

                DE STAPPEN 

 

1) Stel de twee stemmingen (of waarden/overtuigingen) vast die je wilt 

contrasteren: een gewenste en een ongewenste. 

 

2) Bepaal de submodaliteiten van beide. 

 

3) Bepaald de kritieke submodaliteiten. Dat zijn die submodaliteiten die een 

verschil opleveren. Haal de “drivers” (bestuurders) eruit. (nb: neem 

gewoonlijk de volgende aspecten als kritieke submodaliteiten: helderheid, 

scherpte, geassocieerd en afstand)  

 

4) Creëer een lege ruimte en vul deze op. Elimineer de eerste en vervang de 

submodaliteiten van de eerste door die van de tweede. 

 

5) Test en future pace. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Map Across © 1986 Neuro-Energetics & 4Rapport Graphics 

 



 

36        © Zonnevlecht Academie te Budel 

SWISH PATROON 

 
De “sleutels” voor succesvolle swish-patronen. 

 

a) “Swish-patronen” zijn ankers die een impuls naar een fascinerende 

toekomst creëren. 

 

b) We installeren nieuwe keuzemogelijkheden voor een nieuwe levenswijze in 

plaats van oude gewoonten te veranderen of af te schaffen. 

 

c) Richard Bandler zegt dat wij slechts submodaliteiten nodig hebben om 

efficiënte “technici” van de verandering te worden. 

 

1. Identificeer de Context. 

 

Aan welk probleem in welke situatie wil je graag werken? 

 

2. Maak een beeld van die situatie. (geassocieerd) 

 

Creëer een beeld van de gewoonte of situatie die je wilt veranderen 

(geassocieerd).  

“Hoe weet je dat het tijd is om het te doen” 

Maak een beeld van het moment vlak voor je met je gewoonte of situatie 

begint. 

 

3. Creëer nu een beeld van de gewenste situatie. (gedissocieerd) 

 

Maak een beeld van hoe je graag zou willen hebben. Je ziet je zelf in die 

gewenste situatie. Neem hiervoor de tijd en maak je gewenste situatie zo 

ideaal mogelijk voor je. 

 

 

4. “SWISSSHHHH!” 
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De Techniek: 

 
a) Breng het geassocieerde beeld op een groot scherm voor je. 

 

b) Breng nu links onder in dat beeld het gewenste beeld teruggebracht tot 

een klein zwart bolletje. 

 

 

 

 

 

 

c) Laat het zwarte bolletje snel groter en helderder worden en trek dat beeld 

van de gewenste situatie over het geassocieerde beeld. Laat dit proces 

vergezeld gaan van een intern of extern SWIIISSSHHH geluid. 

 

BREAK STATE 

 

         d)    Herhaal de vorige stap (c)  tenminste vijf keer en voer het tempo telkens   

 op!  

 Geniet van je resultaat!!! 

 

5. Test. 

 

Future Pace. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swish Pattern © 1990 Neuro-Energetics 
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HERZIENE VERSIE VAN DE SWISH 

 

 

Slingshot versie:  

De grootte, de afstand, de helderheid & de plaats van het gebruik als functie 

van afstand. 

 

1. Identificeer de trigger van het ongewenste gedrag en/of staat  

 

 

 Wanneer en waar gebeurt dit? 

 Wat zie je, hoor je kort voordat je het ongewenste gevoel krijgt? 

 

2. Maak een stilstaand beeld van de trigger. 

 

   BREAK STATE 

 

3. Creëer het gewenste beeld. 

 Wat wil je? 

 Welke kwaliteiten, capaciteiten, gevoel zul je hebben wanneer 

je niet meer de mens bent met dit probleem? 

 Waaraan denk je als je niet meer bezig bent met het probleem? 

 Maak het gewenste beeld groter en helderder net zolang tot dat 

je je goed voelt. 

 

4. Zet de verandering in werking. 

 Maak van het gewenste resultaat een klein zwart bolletje. 

 Plaats de zwarte punt in het midden van het triggerbeeld en 

zie het daar ook echt staan! 

 

 

5. “SWISSSHHHH!” 

  Trek het triggerbeeld met de zwarte punt erin naar achteren. 

 

 Trek het triggerbeeld zover naar achter tot dat je in de verte alleen 

nog maar een kleine punt ziet 

 

 Merk nu op dat de kleine punt naar je toe gaat bewegen. 

 

 Naarmate de punt dichterbij komt, zie jij het gewenste beeld dat 

steeds groter en helderder wordt totdat je uiteindelijk je zelf ziet die 

de gewenste situatie heeft bereikt…………….. SWISSSHHH 
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6. Voorwaarde ( 3 tot 5 keer) 

 

 We gaan dit proces een aantal malen herhalen en iedere keer zul 

je merken dat je hersenen het proces sneller aan kunnen. 

 Kijk naar het triggerbeeld met de punt in het midden van jouw 

gewenste situatie 

 Trek het beeld naar achter en………..SWISSSHHH  

 

7. Test en Future Pace 

 Probeer nu het oude beeld terug te halen en merk op wat er 

gebeurt.  
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 OVERTUIGINGEN VERANDEREN d.m.v.  

   SUBMODALITEITEN 

 

 
1. Identificeer de beperkende overtuiging. 

 

 

2. Achterhaal de submodaliteiten van de belemmerende overtuiging. 

 

 

3. Achterhaal de submodaliteiten van een overtuiging die ooit waar voor je was. 

 

 

4. Breng de submodaliteiten van 2 in die van 3. 

 

 

5. Identificeer een gewenste overtuiging, check de ecologie en of die overtuiging 

voldoet aan de vormvoorwaarden van een goed doel. 

 

 

6. Achterhaal de submodaliteiten van iets waar je absoluut van overtuigd bent. 

 

 

7. Verplaats de submodaliteiten van de gewenste overtuiging in die van “absolute  

      zekerheid”. 

 

 

8. Test en future pace. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belief Change © 1990 Neuro-Energetics 
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HET FOBIE MODEL VIA VERANDERING VAN DE   

   SUBMODALITEITEN 
 

Dit model veronderstelt een goed geformuleerd doel, een ecologie check en er 

is een ontsnappingsanker (bail-out) aangelegd. 

 

1. Achterhaal de fobie of een traumatische ervaring en blijf kalibreren. 

 

                 2.  Dissocieer 

 

                      Laat de mens kijken naar een zwart wit plaatje nog voor de traumatische 

                      gebeurtenis waarin hij/zij volledig veilig is. 

 

                 3.  Speel de film zo snel mogelijk af 

 

          A. zodra het meest intensieve moment van het trauma wordt bereikt,   

          maak je de film volledig wit of zwart 

 

          B. speel de film af tot aan het einde 

 

      4. Associeer 

 

          Speel de film nu snel en in kleur terug. 

 

Doe de bovengenoemde procedure zo vaak als nodig om de emotie te laten 

verdwijnen terwijl je blijft zeggen “we herhalen deze procedure net zolang tot 

alle emoties zijn verdwenen.” 

 

Je kunt een swishpatroon gebruiken voor dat wat nog is overgebleven van die 

fobie of de traumatische ervaring. Dat wat overblijft is weer het triggerbeeld en 

wat je doet is, je vraagt naar de gewenste situatie. Vervolgens zet je de stappen 

zoals in de swish gebruikelijk is.  

 

 

 

 

 

 

 
Phobia Model Using Submodality Shifts © 1996 Neuro-Energetics 
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TAAL 
 
 VOORONDERSTELLINGEN VAN TAAL 
        VERKORTE VERSIE 

 

 

1.       Bestaan 

 

 

2.       Bewustzijn 

 

 

3.       Mogelijkheid & Noodzakelijkheid 

 

 

4.       Temporaal (tijd) 

 

 

5.       Ordinaal (rangschikkend) 

 

 

6.       Exclusieve/Inclusieve of 

 

 

7.       Oorzaak – Gevolg 

 

 

8.       Complexe Equivalentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linguistic Presuppositions Short Form ©1992 Neuro-Energetics  
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VOORONDERSTELLINGEN VAN TAAL 
 

Deze vooronderstellingen zijn het linguïstische equivalent van veronderstellingen.  

Om vooronderstellingen te bepalen vraag,  

 

Wat moet waar zijn……..? 

 

Het begrijpen van vooronderstellingen die in onze taal aanwezig zijn, is de sleutel om 

te begrijpen hoe wij ons model van de werkelijkheid construeren. 

 

 

1.    Bestaan 

       thinghood – zelfstandige naamwoorden – zodra ze in taal aanwezig zijn, bestaan   

       ze op een niveau waar ze dualiteit veroorzaken en ook het tegengestelde    

       impliceren. 

      

       De bijvoeglijke naamwoorden en de bijwoorden controleren het bestaan van     

       wat zij modificeren – zinvol om suggesties te creëren. 

 

 

2.    Bewustzijn 

 

       Stuurt de aandacht – woorden als: bewust, opmerken, betekenis, besef, in acht    

      nemen, denk, in feite alle woorden die op zintuiglijke waarneming gebaseerd zijn;  

      zien, horen, voelen, weten, kennen, ruiken, proeven, merken, smaken etc 

 

      Het werkt of je nu een ontkenning gebruikt of het woordje NIET voor een woord.   

      Ons onderbewustzijn kan namelijk geen ontkenning vasthouden! 

 

      Een krachtig “volgen / leiden” mechanisme 

 

 

3.    Mogelijkheid en Noodzakelijkheid 

       Zijn modale operatoren 

 

       Neg. Noodzakelijkheid / noodzakelijkheid 

       Woorden als: zou, moet, vereisen, wordt verondersteld, zou moeten hebben 

 

        Onmogelijkheid / mogelijkheid 

        Woorden als: kan, in staat zijn tot, willen, kiezen, beslissen, bedoelen 

         Kan = bekwaam om het proces te doen of toestemming hebben om het proces te    

        doen. 
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  4.   Temporaal (tijd) 

 

         Tijden, bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voorzetsels 

 

         Verleden – heden – toekomst 

 

5.   Ordinaal (rangschikkend) 

 

         Impliceert (rang)orde en syntaxis 

 

         Voorzetsels, eerst, tweede, derde, tenslotte, uiteindelijk… 

 

         Impliceert ook tijd 

 

    6.  Exclusieve / Inclusieve OF 

 

         Creëert dichotomieën (tweedeling of tweeslachtigheid) en tweevoudige keuzen 

 

          Basis voor de zogenaamde double binds 

 

 

7.    Oorzaak / Gevolg (impliceert tijdsverschil) 

 

        Het transformeren van oorzaak-gevolg en complexe equivalente   

        vooronderstellingen zijn in het algemeen de meest krachtige therapeutische 

        ingrepen 

 

        Kan direct of impliciet zijn 

 

        Woorden als: veroorzaken, maken, omdat, indien… dan; als… dan, sinds;   

        sindsdien, zo, en ieder ander werkwoord dat causaliteit in zich heeft 

 

 8.    Complexe Equivalentie 

 

        Is de taalkundige lijm die onze werkelijkheid bij elkaar houdt. Creëert identiteit –   

        impliceert dingen of hun betekenis is synoniem. Ander gezegd; twee woorden,    

        onderwerpen worden gelijkwaardig aan elkaar bestempeld/beschouwd. Dit komt      

        naar voren in uitdrukkingen als betekent, staat gelijk aan, zijn, of te wel. 

 

        Woorden als is, ben, zijn en elke andere verbuiging van het werkwoord zijn. 

 

 
Linguistic Presupposistion © 1992 Neuro-Energetics 
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VOORONDERSTELLINGEN VAN TAAL 
 

                                       OEFENING 

 

 

 

 

 
In de volgende zinnen staan kalibreren en mind reads (gedachte lezen). Vul overal een 

K of een MR in. 

 

 

 

“Hij wrijft met zijn hand over zijn voorhoofd; hij zal wel hoofdpijn hebben.” 

 

__ Hij heeft hoofdpijn. 

__ Hij heeft een tic. 

__ Hij wrijft met zijn hand over zijn voorhoofd. 

__ Hij weet niet wat hij moet doen. 

 

“Zij zal wel een rothumeur hebben als ze weet dat de auto kapot is.”  

 

__ Zij is altijd uit haar humeur als er iets tegen zit. 

__  Haar auto is kapot. 

__ Zij heeft een auto. 

__ Er is een auto kapot. 

 

“Met Sjef kun je geen afspraken maken, hij belooft altijd van alles maar komt het nooit 

na.” 

 

__ Bij Sjef moet je uit de buurt blijven want die houdt je voor de gek. 

__ Degene die dit zegt is zelf niet te vertrouwen. 

__ In plaats van Sjef vragen, kun je beter zelf doen. 

__ Sjef is volgens deze persoon tenminste een keer een afspraak niet nagekomen. 

 

 

“Hij kan niet aan haar verwachtingen voldoen.” 

 

__ Zij stelt veel te hoge eisen aan hem. 

__ Hij denkt dat zij verwachtingen heeft. 

__  Haar hoge verwachtingen maken hem onzeker. 

__  Hij is een softie die gewoon niet moet zeuren. 
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“Als ik niet leer hoe ik beter met mijn baas moet communiceren, krijg ik geen promotie.” 

 

__ Hij voelt zich machteloos. 

__ Hij weet niet hoe hij met zijn baas moet communiceren. 

__ Hij denkt dat zijn promotie te maken heeft met de manier waarop hij met zijn baas  

      communiceert. 

__ Hij moet gewoon niet zeuren en beter zijn best doen 

 

 

     Haal uit de volgende zinnen vooronderstellingen 

1. Als de kat weer gaat miauwen, dan moet ik hem opnieuw buiten de deur zetten.  

 

 

2. Het was haar vriendelijke glimlach waardoor ik op haar afstapte en “hallo” 

tegen haar zei. 

 

 

3. Als mijn man maar op tijd thuis was gekomen, was het feest nooit uit de hand 

gelopen. 

 

 

4. Mensen hebben me altijd meer gegeven als ik eigenlijk aan kon. 

 

 

5. Zijn aangename persoonlijkheid is de beste PR voor ons bedrijf. 

 

 

6. Kijk nou niet voordurend terug naar het verleden. 

 

 

7. Alleen jij kunt dat leren! 

 

 

8. Of ik ga naar de winkel of jij doet het 

 

 

9. Eerst begon het te waaien en toen kwam de regen opzetten. 

 

 

10. Als ik OPERA hoor, moet ik schreeuwen. 

 
 

Presuppositions © 1986 ProfitAbility Group 
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MILTON TAALPATRONEN 
 

VERKORTE VERSIE 

 
1.          Cause-effect (Oorzaak- Gevolg) 

 

2.          Complexe Equivalence (complexe equivalentie) 

 

3.          Mind Reading (gedachtelezen) 

 

4.          Lost performative (eeuwige waarheid) 

 

5.          Modale Operatoren 

 

6.          Universele Quantifiers (alles of niets uitspraken) 

 

7.          Nominalisatie 

 

8.          Unspecified verbs (ongespecificeerde Werkwoorden) 

 

9.          Comparative Deletions (halve vergelijkingen) 

 

10.        Lack of Referential Index (uitspraken zonder referentie) 

 

11.        Tag Question 

 

12.        Pacing Current Experience (afstemmen op de huidige ervaring) 

 

13.       Double Binds (dubbele binding) 

 

14.       Conversational Postulate (gesprekshypothese) 

 

15.       Extended Quotes (verlengde/uitgebreide citaten) 

 

16.       Phonological Ambiguity (fonologische dubbelzinnigheden) 

 

17.      Punctuational Ambiguity (punctuatie) 

 

18.      Synetactic Ambiguity (syntactische dubbelzinnigheid) 

 

 

 

 

 

 

 



 

48        © Zonnevlecht Academie te Budel 

19.      Scope Ambiguiteit (reikwijdte) 

 

20.      Presuppositions (vooronderstellingen) 

 

21.      Selectional Restriction Violence (selectieve overtreding van restrictie) 

 

22.      Utilization (gebruiken wat er in het moment gebeurt) 

 

 
Milton Model Short Form © 1996 Neuro-Energetics 
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MILTON TAALPATRONEN 

 
De hypnotische taalpatronen van 

Milton H. Erickson, MD 

 
Het Milton Model is het omgekeerde van het Meta Model. Het creëert “artfully vague” 

taalgebruik dat dubbelzinnig en abstract is. Dit type taalgebruik leidt bij de toehoorder 

tot wat men noemt TDS (Trans Derivational Search). Via dit proces van TDS doet de 

luisteraar een poging betekenis te geven aan het geen er wordt gezegd. Onbewust 

begint de luisteraar zich te associëren met zijn/haar eigen ervaringen. Dit alles 

geschiedt binnen het frame van de verteller en wordt ook door de luisteraar 

geaccepteerd. Deze trance toestand wordt in NLP ook wel down time genoemd. Down 

Time betekent dat de mens zich op de eigen ervaringen richt. De focus is naar binnen 

gericht.  

 

Mind Reading (gedachten lezen) “ik weet dat je leert” 

 

Je pretendeert te weten hoe het interne proces van de ander verloopt 

 

Lost Performative (eeuwige waarheid) “en het is een goede zaak te leren..” 

 

Een waardeoordeel en degene die dit oordeel uitspreekt wordt niet genoemd 

 

Cause – Effect (oorzaak – gevolg) A>B “omdat” 

Waar impliciet of direct verklaard wordt dat één ding iets anders veroorzaakt: “maakt” 

“als…toen” “Als….dan”. 

 

Complex Equivalence (complexe equivalentie) A = B “dat betekent..” 

 

Waar twee dingen – of hun betekenissen – aan elkaar gelijk worden gesteld. 

(werkwoord: “zijn”). 

 

Universel Quantifiers (alles of niets uitspraken) 

“alles wat je ooit nodig had…” 

 

Absolute generalisaties zonder de referentie te noemen waarop de uitspraak is 

gebaseerd. Voorbeelden: elke, altijd, nooit, alle, niemand etc. 

 

Modal Operator (modale operatoren) “Wat je kunt leren is reeds aanwezig…” 

 

Woorden die dicteren of impliceren wat in het leven mogelijk/onmogelijk en/of 

noodzakelijk/niet noodzakelijk is. 

 

Nominalization (nominalisatie) “We scheppen verschillende creatieve combinaties ten 

einde nieuw begrip en vaardigheden te creëren waar je de rest van je leven voordeel 

van hebt…” 
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Procesvormen (werkwoorden) waarvan in de loop van de tijd zelfstandige 

naamwoorden zijn gevormd.  

 

Tag Question “Dat is toch te gek voor woorden,….of niet dan?  

 

Een vraag die volgt op een bewering en die bedoeld is mogelijke weerstand uit de weg 

te ruimen. 

 

Lack of Referential Index (uitspraken zonder referentie) 

“Dat kan men, weet je…,” 

 

Een zin of een deel ervan die niet vermeld om wie het nu gaat. De bron wordt niet 

genoemd. 

 

Comparative Deletions (vergelijkende weglating) 

“En het is min of meer het juiste…” 

 

Wanneer er een vergelijking wordt gemaakt en er wordt niet vermeld met wie of wat 

de vergelijking wordt gemaakt. 

 

Pacing Current Experience (aansluiten bij de huidige ervaring) 

“terwijl je hier zit, kijkend naar dit blad en lezend wat er staat…..” 

 

Waarheden over dat wat de luisteraar nu meemaakt. Dat wat er gezegd wordt, is 

gebaseerd op pure zintuiglijke waarneming en derhalve onweerlegbaar voor die 

toehoorder. 

 

Double Bind (dubbele binding) 

“Terwijl jij bewust leert, leert jouw onderbewustzijn iets anders en ik weet niet 

wanneer je zult ontdekken wat je hebt geleerd…nu, in een paar minuten of over enige 

tijd…..” 

 

Beweringen of vragen die iemands aandacht brengen naar iets dat al iets anders 

veronderstelt namelijk de illusie van keuze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversational Postlate (gesprekshypothese) 

“En kan jij voor een ogenblik omhoog kijken?” 
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Een ja/nee vraag waarop de luisteraar zal reageren door te doen wat er wordt gezegd. 

Je geeft een opdracht in een vragende vorm en omzeilt daarmee dat je als autoritair 

wordt ervaren. 

 

Extended Quotes (verlengde citaten) 

“…En omhoog kijkend komt er bij mij een herinnering naar boven aan het moment dat 

ik geïnstrueerd werd voor Tony Robbins vuurloop net voordat hij ons iets vertelde 

over een training die hij bij John Grinder deed toen Richard Bandler zei dat…….” 

 

Een serie van taalkundige aaneenschakelingen van contexten met de bedoeling de 

bewuste geest van de luisteraar te overladen met informatie en te dissociëren van wat 

er wordt gezegd door de spreker.  

 

 

Phonologische Ambiguity (fonologische dubbelzinnigheid) 

 

ijs/eis, houd/hout, lijden/leiden, rijk/reik, wij/wei 

 

 

Homoniemen (gelijkluidende woorden met een verschillende betekenis) die voor een 

milde vorm van verwarring zorgen. 

 

Punctuational Ambiguity (punctuatie) 

“Wanneer je veel verdient, word je….reik mij het glas even aan”.  

 

Twee zinnen met elkaar verbinden met het woord aan het einde van een zin/bewering 

met het eerste woord aan het begin van de volgende zin/bewering. 

 

Syntactic Ambiguity (syntactische dubbelzinnigheid) 

“stromend water, vallende sterren, kabbelende beek 

 

Wanneer we de (syntactische) functie van een woord niet onmiddellijk kunnen 

achterhalen uit de directe context. In de bovenstaande voorbeelden is het onduidelijk 

of de onderstreepte woorden bijvoeglijke naamwoorden of werkwoorden zijn. 
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Scope Ambiguity (reikwijdte) 

“….pratend tegen jou als een Master, moet jij je realiseren dat…door nu de Milton 

taalpatronen te lezen een echte….trance….”. 

 

Wanneer uit de taalkundige context niet meer kan worden vastgesteld hoeveel aan de 

zijn wordt bijgedragen door een ander deel van de zin.  

 

Utilization (gebruiken wat er in het moment gebeurt) 

 

Terwijl je aan het praten bent gebruik je de geluiden en de gebeurtenissen die waar te 

nemen zijn. Je kunt ook alles gebruiken wat de gesprekspartner tegen je zegt. 

 

Gesprekspartner:”Ik denk niet dat ik het weet” Jij: “Dat klopt, jij denkt niet dat je het 

weet”.  

 

Gesprekspartner: “Ik kan niet gehypnotiseerd worden”. Jij: “Dat is zo. Jij kunt niet NU 

gehypnotiseerd worden. 

 

 
Milton Model © 1990 Neuro-Energetics 
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META MODEL 
Verkorte versie 

 

VERVORMINGEN: (distortions) 

 
1.       Cause Effect: ( oorzaak/gevolg; A>B) 

           Hoe weet je dat? 

 

2.       Complex Equivalence (complexe equivalentie; A=B) 

          Wat zegt dat over die persoon? 

 

3.       Mind Read 

          Hoe weet je dat? 

 

4.       Lost Performative (eeuwige waarheid): 

          Wie zegt dat? 

 

GENERALISATIES: (Generalisations) 

 
1.      Modale Operatoren van:  

 

         Mogelijkheid     -  wat houdt je tegen? 

         Noodzakelijkheid         -  wat zou er gebeuren als je het deed? 

                                              -   wat zou er gebeuren als je het niet deed? 

 

2.     Universel Quantifier (alles of niets uitspraken): 

        Nooit? Alle? Of kom met een tegenvoorbeeld. 

 

 

WEGLATINGEN: (deletions)  

 
1.     Nominalization (nominalisatie):  

        Hoe doe je dat dan? 

 

2.     Unspecified verbs (ongespecificeerde (vage)werkwoorden): 

        Hoe specifiek? Hoe precies? 

 

3.     Simple deletions (algemene weglatingen): 

 

        Wie, specifiek? Wat, specifiek?  

        Vergeleken met wat of wie? 

 
Meta Model Short Form © 1994 Neuro-Energetics 
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HET META MODEL 

Ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder 

 
 

 

 

 

Het Meta Model is een systematische manier om de keuzemogelijkheden in het leven 

van de mensen te verhogen. Elke persoon ervaart de “werkelijkheid” anders en codeert 

die werkelijkheid met behulp van taal… Taal komt voor op twee niveaus: de 

dieptestructuur, een volledige taalkundige representatie van de ervaringen binnen de 

persoon; en de oppervlaktestructuur als een manier hoe de mens de ervaring aan 

anderen weergeeft. Als de oppervlakte- en de dieptestructuur met elkaar matchen, zijn 

ze synoniem aan elkaar; als zij niet matchen, zijn zij dubbelzinnig “ten opzichte van 

elkaar”. Het doel van Meta Model is de oorsprong van de dubbelzinnigheden te 

achterhalen met als doel de oppervlaktestructuur en de dieptestructuur weer met elkaar 

te verbinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het metamodel omvat: 

 

a) een serie taalpatronen 

b) met bijbehorende vragen 

c) om specifieke informatie van iemand te krijgen 

d) en om de ander te helpen zijn/haar  model van de werkelijkheid weer met de 

concrete ervaringen te verbinden. 
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METAMODEL SCHEMATISCH 

 

 

 

 

Taalpatroon Uitdaging Omschrijving 

Weglatingen 

Nominalisatie:  

Een actief werkwoord dat 

wordt omgezet in een passief 

zelfstandig naamwoord. Vb: 

“Ik heb spijt van mijn 

beslissing.”  

 

Hoe beslis je? 

 

Wat heb je beslist? 

Maak het passieve weer actief, 

maak er weer een proces van. 

Ongespecificeerde 

werkwoorden:  

Er wordt niet specifiek 

aangegeven hoe iets gebeurd. 

Vb. “Hij doet mij pijn.” 

Hoe heeft hij jou pijn gedaan? 

 

Wat heeft hij gedaan waardoor 

jij pijn voelde? 

Maak het werkwoord weer 

specifiek. 

Algemene weglatingen: 

A. Algemene weglating vb: 

“Ik heb geen geluk.” 

B. Uitspraak zonder referentie 

vb: “Zij luisteren niet naar 

mij.” 

C. Halve vergelijking vb: “het 

is beter om eerst op te 

ruimen.” 

 

A. Waar, wanneer, over, wat, 

tegen wie… 

B. Wie zijn zij, over wie 

hebben we het? Wie precies? 

 

C. Beter dan wat, beter dan 

wie?  

 

Vul de weglatingen in. 

 

Maak de verwijzingen naar de 

referentie specifiek. 

 

Herstel de volledige 

vergelijking. 

Generalisaties 

Alles of niets uitspraken: 

Altijd, nooit, niemand, 

iedereen, overal, nergens… 

Vb. “niemand neemt mij 

serieus.” 

Neemt echt NIEMAND jou 

serieus? 

Laat tegenvoorbeelden 

aangeven. Achterhaal effecten 

en resultaten. 

Modale Operatoren:  

A. van noodzakelijkheid: 

moeten, zou moeten, verplicht 

zijn, geen keuze hebben. Vb: 

“Ik moet dit echt vandaag 

doen.” 

B. Van mogelijkheid: kunnen, 

kan niet, niet mogelijkheden, 

mogelijk, zullen, zal niet vb: 

“ik kan hier niet om lachen.” 

 

A. Van wie moet dat? Wat zou 

er gebeuren als je het wel zou 

doen? 

 

 

B. Wat weerhoud je ervan 

om…? Wat belet je? 

 

Zoek bronnen uitkomsten en 

doelen. 

 

 

 

Zoek de oorzaak. 
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Vervormingen 

Gedachte lezen:  

Weten wat iemand denkt, vb: 

“Hij heeft een hekel aan mij.” 

Hoe weet je dat hij een hekel 

aan je heeft?  

Vraag naar de bron van de 

informatie. 

Eeuwige waarheid 

Waardeoordeel zonder de 

persoon die oordeelt te 

benoemen. Vb: “vet is slecht” 

Wie zegt dat dit slecht is? 

Hoe weet je dat het slecht is? 

Ontdek de overtuigingen en 

verwijs naar de bron of de 

referentie. 

Oorzaak / Gevolg (a>b): 

De oorzaak wordt buiten 

zichzelf gezocht. Vb: “jij maakt 

mij kwaad.” Of “door hem voel 

ik me rot.” 

Wat maakt dat mijn gedrag 

kwaadheid bij jou 

veroorzaakt? Hoe komt het 

dat jij ervoor kiest je rot te 

voelen? 

Achterhaal de keuze en 

verwijs naar de eigen 

verantwoordelijkheid. 

Complexe equivalentie (a=b): 

Twee ervaringen worden 

verteld als twee synoniemen. 

Vb: “hij schreeuwt tegen mij, 

dus hij mag mij niet.” 

Heb jij nooit tegen iemand 

geschreeuw die je wel mag? 

Wat zegt zijn schreeuwen 

over hem? 

Zoek naar tegenvoorbeelden. 

Betrek een deel op zichzelf.  

Vooronderstellingen:  

Impliciet uitspreken van 

vooronderstellingen. Zonder die 

vooronderstelling is de 

uitspraak niet waar. Vb: “als hij 

wist hoeveel ik heb geleden, 

dan had hij niet zo gedaan.” 

Hoe weet je dat hij niet weet 

hoeveel jij hebt geleden? 

Achterhaal de interne 

representatie. Specificeer de 

vooronderstelling. 
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Hiërarchie van ideeën 

Logische niveau’s van abstractie 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hierarchy of Ideas © 1996  Neuro-Energetics 

 

 

 

 

Life

Evolution

Knowledge

Communication Technology

Radio, Television, E-Mail

Classes & Categories

Sony

Trinitron

21 Inch Digital

Pixelurround Sound

Parts

Picture Tube

Screen

Pixel
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CHUNK VRAGEN 
Om de logische niveaus te veranderen 

 

 
ABSTRACTIE 

 

BIG PICTURE 

 
Voor welk doel? 

Wat is jouw bedoeling? 

Wat zal dat voor je doen? 

Wat is jouw doel om dat te doen? 

Waarom is het belangrijk voor je? 

De beweging gaat van details naar abstractie 

CHUNKING OMHOOG (UP) 

…………………………………………………….. 

CHUNKING NEER (DOWN) 

De beweging gaat van abstractie aan details 

Wat, specifiek? 

Met wie? 

Waar? 

Wanneer? 

Hoe? 

 

DETAILS 

 

Sta even stil bij het volgende! Deze vragen bieden geen 100% zekerheid. 

En bedenk; sta eerst stil bij de vorm van het antwoord die bij de vraag hoort alvorens 

de vraag te stellen. 

Anders gezegd. Als ik weet op welk abstractie niveau ik een antwoord wil hebben, dan 

weet ik ook wat voor soort vraag ik moet stellen! 

 

 

 

 

 

 
Chunking Questions © 1995 Neuro-Energetics 
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OUTFRAMING 
 

Nuttig voor een snelle context afhankelijke stemmingsverandering. 

 

1.      Stem af op het probleem 

         Gebruik de “Yes” set en verkrijg overeenstemming 

 

2.       Leid en achterhaal het gewenste doel 

          “Wat wil je bereiken?” 

          “Hoe anders wil je zijn?” 

 

           Zoek toegang tot Vc. 

           Verander uw stem en uw fysiologie. 

 

3.        “alsof frame”  

           “als jij je (antwoord #2) voelde, hoe zou jij je dan voelen?” 

 

4.         Ga over in de tegenwoordige tijd en creëer een overlap van K in het Ad    

             systeem 

 

            “Terwijl jij je______, voelt, wat zeg je dan tegen jezelf?” en dan.. “Wat zeg je  

            dan nu tegen jezelf?” 

 

5.         Overlap de representatieve systemen en veranker datgene wat is  

             teruggegeven door de ander. 

 

6.          Outframe het probleem 

              “Terwijl je (benoem de nieuwe hulpbron) bent, en terugkijkt merk dan op hoe  

              het nu is….. bemerk hoe jij je voelt     NU” 

 

 

 
Outframing © 1994 Neuro-Energetics 
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STRATEGIEËN 
 

NLP NOTATIE 
 

REPRESENTATIE SYSTEMEN 

 

V –      Visueel  

A -       Auditief 

K -       Kinesthetisch 

O/G -  Oldfactoir/Gustatoir 

 

 Superscripts 

 r – herinnering (remembered)  

c – constructie 

i – intern 

 e – extern 

 

 Subscripts 

                 t – tonaal 

                 d – digitaal 

 

           

Syntactic Symbolen 

 

 

  Leid naar 

 

Vergelijking 

 

Synsthesia 

 

 

 

Meta respons 

 

 

Polariteit respons 

 

 

Gelijktijdig, niet storend 
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Strategieën 

 
Een strategie is een serie opeenvolgende representaties welke leiden tot een 
specifieke uitkomst. Een strategie is vergelijkbaar met de combinatie van een 
kluis. Wanneer je de code gekraakt hebt, geeft deze toegang tot het geheim dat de 
basis vormt voor excellentie. Gezien het feit dat het leven eigenlijk een eindeloze 
aaneenschakeling  van representaties is, is het raadzaam om binnen deze 
aaneenschakeling de puntjes op de i te zetten in relatie tot je gewenste doelen. 
Een aantal hoofdcategorieën van strategieën zijn beslissen, leren, motiveren, 
overtuigen en realiteit. 
NLP gebruikt hiervoor het T.O.T.E. Computer Model. Dit model werd het eerst 
gepubliceerd in Plans and the Structure of Behavior in 1960 door George Miller, 
Eugene Galanter en Karl Pribram. 
 
 

 
 

 

 

1. De eerste TEST is de stimulus of de trigger welke de strategie in werking stelt. 
Het bepaald de criteria in relatie tot het gewenste resultaat en vormt daarmee 
de standaard voor de tweede test. 

 
2. De Operate verwerkt de data door herinneren, creëren of het verzamelen van 

informatie van de interne of externe wereld. 
 
3. De tweede TEST is het vergelijken van de verwerkte data en de criteria welke 

bepaald zijn in de eerste test. De twee aspecten welke vergeleken worden 
dienen uit hetzelfde representatie systeem te zijn. 

 
4. De EXIT of het beslissingsmoment is een representatie van het resultaat van de 

test. Indien er overeenstemming is dan is de strategie teneinde. Indien er geen 
overeenstemming is dan gaat de strategie terug (loop) naar stap 1 of 2. 

 

5.      De volgende aspecten kunnen dan worden herzien: 

a. Veranderen van resultaat of de strategie herzien 

b. Aanpassen van het resultaat of lateraal chunken 

c. Specifieker maken van het gewenste resultaat 

d. Meer data gebruiken 

 

 
 

Strategies © 1990 Neuro-Energetics 

 

est / trigger

perate

est

xit

T

O

T

E

T.O.T.E.  stands  for:

Test

Trigger

Operate Test

Exit

+

-
>>>
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VORMVOORWAARDEN VOOR EEN GOEDE  

STRATEGIE 

 
1.       Goed gedefinieerde representatie van het resultaat. 

 

2.       Alle drie de belangrijkste representatie systemen inzetten. 

 

3.       Meer dan twee punten in elke loop. 

 

4.       Gaat, indien noodzakelijk, extern na een bepaald aantal stappen of na een    

          bepaalde tijd. 

 

          5.       Gebruikt zo weinig mogelijk stappen om het resultaat te bereiken. 

 

    6.        Elke loop heeft een exit. 

 

         7.         Heeft een logische opeenvolging. 

 

         8.         Werkt volgens het T.O.T.E.-model.  

 

 9.          Is ecologisch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structural Well-Formedness Conditions © 1990 Neuro-Energetics 
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TIPS VOOR EFFECTIEVE STRATEGIE ELICATIE 

 

 

 
1.     Uptime 

2.     Creëer rapport 

3.     Bepaal het frame 

4.     Bepaal de context 

5.     Associeer (volgens het ankerprincipe) 

6.     Anker de staat van zijn 

7.     Spreek in de tegenwoordige tijd 

8.     Gebruik alle oogpatronen 

9.     Stel eenvoudige vragen:  

                Hoe weet je dat? 

                Wat gebeurt er eerst? 

                Wat gebeurt er net voor? 

                 Hoe weet je dat j klaar bent? 

10.   Backtrack frame indien noodzakelijk 

11.   Let op loops 

12.   Ben er zeker van dat je de belangrijkste functionele elementen hebt 

13.   Let vooral op analoge kenmerken 

14.  Eliciteer – Gebruik ongespecificeerde predikaten 

                         Multi choice 

                         Contrast frame 

15.  Geef de volgorde terug en kalibreer            

16.  Eliciteer de submodaliteiten voor benadrukte elementen 

17.  Verzamel alleen zoveel informatie als nodig is voor het realiseren van het 

       gewenste resultaat 

18. Test of het werkt, de strategie dient een staat of een gedrag te generen 

passende bij het gewenste resultaat 
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FORMELE STRATEGIE ELICITATIE 

 
Denk eens terug aan een moment waarop te totaal________________was? 

          Kalibreer de cliënt die aan een moment denkt - - - TDS 

 

… Een specifiek moment… 

        Kalibreer de strategie 

 

Ben er NU.. 

 

Wat is het allereerste dat ervoor zorgt dat je totaal_____bent? 

 

Is het iets dat je ziet, dat je hoort of dat je voelt? 

Kalibreer de oogbewegingen, grotere fysiologische veranderingen en het verbale 

verslag. Leg de nadruk op de oogbewegingen. Feedback datgene wat je in de 

vorige hebt waargenomen en eliciteer vervolgens de volgende stap in de 

strategie. 

 

Nu je het (allereerste/ de trigger) hebt waargenomen, wat is het volgende dat 

ervoor zorgt dat je volledige_____bent? 

 

Ga door met het stellen van vragen in deze vorm totdat de cliënt het gewenste 

resultaat van deze strategie produceert. Indien de cliënt niet het gewenste 

resultaat van de strategie produceert, dan: 

 

1. Is de cliënt waarschijnlijk niet volledig geassocieerd met de context waarin 

de cliënt de strategie gebruikt. 

2. Je hebt niet de juiste strategie geeliciteerd. 

 

          Om dit te controleren, loop nog een keer door de volledige strategie met de  

          cliënt heen en kijk of hij/zij nu wel het gewenste resultaat behaalt. 
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ELICATIE VRAGEN 

 
Test: 

         Hoe weet je wanneer je______? 

         Wanneer ben je begonnen_____? 

 

        Operate: 

           Hoe doe je dat? 

           Hoe genereer je alternatieven? 

 

Test: 

          Hoe evalueer je je alternatieven? 

          Vergelijk je wat je hebt met wat je wil? 

 

Exit:  

         Hoe weet je dat je hebt wat je wilde? 

         Hoe weet je dat je de keuze gemaakt hebt? 

 

 

 

INSTALLATIE METHODEN 
 

1. Oefenen (herhalen) 

 

2. Ankeren 

 

3. Gedissocieerd oefenen 

 

4. Reframing 

 

5. Metafoor 
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TYPISCHE PROBLEMEN BIJ 

BESLISSINGSSTRATEGIEËN 

 
1. Problemen bij het genereren van opties. 

a. Geen visuele constructie. 

b. Niet genoeg opties. 

Slechts één keuze 

Het één of het ander. 

c. De persoon creëert keuze mogelijkheid na keuze mogelijkheid zonder  

      een exit. 

 

2. Problemen bij het representeren van opties. 

a. De opties worden in geen enkel representatie systeem gerepresenteerd  

     dit maakt het moeilijk om de opties te evalueren. 

b. De persoon moet extern gaan om de gewenste data te krijgen. 

c. De opties en criteria worden niet herzien in relatie tot de situatie. 

        

3. Problemen bij het evalueren van opties. 

a. De criteria voor de keuze zijn niet de juiste. 

b. De criteria zijn niet gerangschikt o.b.v. prioriteit. 

c. De criteria worden gezien als sequentieel en gescheiden i.p.v. 

gelijktijdig. Polariteitreactie is hiervan een voorbeeld. 

d. De persoon krijgt geen overal evaluatie van elk criterium.  
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MOTIVATIE STRATEGIEËN 

 
Mensen zijn gericht op bereiken of vermijden. Mensen die te sterk op bereiken gericht 

zijn, zullen nooit onprettige zaken welke noodzakelijk zijn gedaan krijgen. Mensen die 

op vermijden gericht zijn zullen niet in actie komen totdat de situatie verslechterd 

i.p.v. verbeterd. De sleutel tot motivatie is om instaat te zijn gemakkelijk en zonder 

inspanning dingen te doen die je onprettig vind. De meeste mensen hebben geen hulp 

nodig bij het uitvoeren van zaken die ze als prettig ervaren. 

 

TYPISCHE MOTIVATIE STRATEGIE: 

 

 Visuele constructie van de uitgevoerde taak welke leidt tot een K plus. 

   Visuele constructie van de negatieve consequentie van het niet uitvoeren van  

                 de taak, wat leidt tot een K min. 

 

Motivatie strategieën zijn gerelateerd aan uistel strategieën. Zij zijn de “flip side” van 

hetzelfde fenomeen. 

 

Typische componenten van een effectieve motivatie strategie: 

 

1. De stem (indien aanwezig) heeft een goede tonaliteit. 

2. De stem gebruikt modale operator van mogelijkheid. 

3. Inclusief een representatie van dat wat aantrekkelijk is aan de taak (de 

afronding of de consequentie)i.p.v. een representatie van de strategie van de 

uitvoering. 

4. “Bereik” strategieën zijn plezieriger en resulteert in minder stress dan 

“vermijd” strategieën.  

5. Zowel strategieën welke gericht zijn op bereiken, vermijden of een 

combinatie werken. De combinatie is de meest algemene. 

6. Indien combinatie, denk eerst aan het negatieve en dan aan het positieve. 

7. Probeer een “vermijd”strategie te vervangen door een “bereik” strategie. Zet 

het kader dat “als je geen nieuwe strategie leert je je gebruik van de huidige 

“vermijd” strategie.  

8. Associëren en dissociëren zijn kritieke elementen. 

9. Goede strategieën werken de over contexten. 

10. Controleer altijd de ecologie alvorens negatieve gevoelens of bezorgdheid te   

         verwijderen. 

11. Het kan noodzakelijk zijn om submodaliteiten van representatie van de taak 

aan te passen om een sterk gemotiveerde reactie te krijgen. 

12. Indien de representatie van de taak geen sterke motivatie oplevert, focus dan 

op de consequentie. 

13. Uitstellers zijn vaak goede planners. 

 

      Voorbeeld van een Goede Motivatie strategie: 

 

      Met een prettige stem: “Het zal zo goed zijn wanneer het klaar is” leid tot visueel 
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     constructie van de voltooide taak en de positieve gevolgen, die tot een K plus 

leiden  

     dat tot het beginnen met de taak of een goed future pace. 

 

 

     Typische Problemen met Motivatie Strategieën: 

 

1. De Persoon begint met het gevoel overweldigt te worden, dit vereist down 

chunken. 

2. De persoon is slechts gericht op vermijden; of dit is niet genoeg om hem te 

motiveren of de persoon ervaart teveel spanning, bezorgdheid en voelt zich 

onprettig. 

3. De persoon gebruikt modale operatoren van noodzakelijk gecombineerd met 

een ruwe tonaliteit wat resulteert in een slecht gevoel. 

4. VOORZICHTIGHEID: Er zijn sommige waarbij men gericht dient te zijn op 

vermijden. Ben zorgvuldig in het verwijderen van strategieën welke gericht zijn 

op vermijden. Het is beter om een strategie te ontwerpen met beide elementen. 
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SPELLINGSSTRATEGIEËN 

 
STAPPEN 

 

1. ELICITEREN 

Zoek uit welke strategie iemand gebruikt. 

 

2. ONTWERPEN 

Stroomlijnen van de elementen welke efficiënter kunnen of ontwerp een 

nieuwe strategie. 

 

3. INSTALLEREN 

Automatiseer de nieuwe strategie zodat het een deel wordt van het onbewuste 

proces van de persoon. 

 

Elicitatie van de spelling 

 

1. Begin bij het begin. 

2. Backtrack en ga door. “Dus eerst… en dan wat?” 

3. Zorg ervoor dat je een stap (s) krijgt die met het spellen van een woord te 

maken heeft. “Hoe weet je hoe je spelt…?” 

4. “Wanneer je het ziet, hoort of voelt, hoe weet je dan dat het juist is? 

5. Verzamel alleen zoveel details als je daadwerkelijk nodig hebt.  

 

Slechte Spellings Strategieën:  

 

 K min  begin met een slecht gevoel. 

 Fonetisch  peil het – slechts 50% nauwkeurig. 

 Visuele constructie  creatieve spelling – beetje bij beetje. 

 

Slechte spellers worden gemaakt, niet geboren. Slechte spellers zijn geen 

slechte leerlingen; het werd hen slecht aangeleverd. 

 

Goede Spellings Strategie 

 Worden gevraagd om een woord te spellen – en herhalen de vraag met hun 

interne stem. 

 Zien het woord – visuele herkenning – kan snel de focussen snel – vraag om 

het van achter naar voren te spellen – snel. 

 Gevoel van vertrouwdheid of niet – zoek naar een verschuiving in 

ademhaling of gebaren. 

 Hoe ze kunnen spellen hangt af zij lezen. 

 Als er geen gevoel van vertrouwelijkheid ontstaat doe een visuele 

constructie totdat ze het gevoel krijgen. 

 Secundaire strategie voor woorden waarvoor geen herinnering bestaat. 

 De laatste K is de motivator voor constante verbetering.  
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       Installatie 

 

 “heb je bezwaren om een goede speller te zijn?” 

   De nieuwe strategie geldt alleen voor de context van het spellen. 

 De nieuwe strategie zal niet resulteren in een acute expertise op het 

gebied van spelling, het zal snel een verbetering opleveren. 

 Controleer of de persoon normaal georiënteerd is. 

 “Kun je aan een goede vriend denken. 

De eenvoudigste methode is herhaling. 

Reframe alleen indien nodig. 

“ik ga je een woord geven. Zodra ik dat doe, kijk dan omhoog… hier (Vr), 

laat een beeld van het woord verschijnen en zodra je het ziet kijk dan 

hier (K) om een gevoel van vertrouwdheid te krijgen of niet.” 

Gebruik aanvankelijk eenvoudige woorden. 

Laat hen woorden in omgekeerde volgorde spellen. 

 

Veel voorkomende problemen met Spellingsstrategieën: 

 

1. Mensen proberen het woord tot stand te brengen terwijl ze kijken in 

visueel herinneren. 

2. Als mensen het niet meer weten, schrijf het woord dan op en houd het 

papier in visueel herinneren. 

3. Houd het woord voor een korte periode omhoog. Als dit te lang duurt, 

zullen mensen proberen het woord te beschrijven i.p.v. het te zien. 

4. Laat hen het woord visualiseren op iets dat ze gemakkelijk kunnen 

onthouden. 

5. De persoon houdt vast aan de oude strategie i.p.v. de nieuwe strategie te 

gebruiken. Reframe met duidelijke en daadkrachtige stem.  
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VORMVOORWAARDEN VOOR LEER STRATEGIEËN 
VERKORTE VERSIE 

 
1. Begin in een positieve staat. 

 

2. Chunk naar het juiste niveau. 

 

3. Krijg gepaste feedback in relatie tot de taak die wordt geleerd. 

 

4. Maak gepaste vergelijkingen die iemand een gevoel geven van slagen. 

 

5. EXIT. Vermijd een te snelle exit of niet tot een exit kunnen komen. 

 

6. Verwacht dat sommige zaken niet begrepen zullen worden. 

 

7. Ken de equivalente submodaliteiten voor begrijpen. 

 

8. Future pace. 
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VORMVOORWAARDEN 

VOOR HET LEREN VAN STRATEGIEËN 

 
Uitgebreide versie 

 
1. Begin in een positieve staat. Denk aan een tijd toen je slaagde en je goed 

voelde i.p.v. gefaald met een slecht gevoel. Anker deze staat. 

 

2. Chunk naar het juiste detail niveau, om te vermijden dat je overweldigt. 

Herhaal of ga extern tot je kleinere chunks kunt representeren en ze kunt 

rangschikken o.b.v. hun prioriteit. 

 

3. Verkrijg de juiste feedback met betrekking tot de taak die wordt geleerd. 

 

4. Maak gepaste vergelijkingen die iemand een gevoel geven van slagen. Maak 

geen vergelijkingen met een expert of een ideaal zelfbeeld maar met eigen 

vermogens uit het verleden. 

 

5. Exit. Vermijd een te snelle exit of niet tot exit kunnen komen. Wanneer heb 

je voor dit ogenblik genoeg geleerd en wanneer heb je voldoende geleerd om 

het gewenste resultaat te bereiken? Vermijd de val van het achtervolgen van 

absolute duidelijkheid. Alle belangrijke beslissingen worden genomen op 

basis van ontoereikende informatie. 

 

6. Verwacht dat je sommige zaken niet zult begrijpen. Leg ze terzijde en kom er 

later op terug. Raak niet verstrikt in slechte gevoelens over iets wat je nog 

niet begrijpt. Denk eraan dat begrijpen een bepaald gevoel is. 

 

7. Ken je equivalente submodaliteiten voor begrijpen en gebruik deze om 

informatie in de juiste vorm te verkrijgen. 

 

8. Future pace leren naar die tijd en plaats waarop ze nodig zijn. 
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VORMVOORWAARDEN VOOR GOEDE ELICITATIE VRAGEN 

m.b.t. LEER STRATEGIEËN 

 
CONTEXT:  

 Denk aan een tijd toen je iets gemakkelijk en snel kon leren. 

 

EERSTE TEST/TRIGGER:  

 Hoe weet je dat het tijd is om te beginnen met leren? 

 

OPERATION: 

 

 Wat doe je om te leren? 

 

TWEEDE TEST: 

 

 Hoe je weet dat je iets geleerd hebt? 

 

EXIT: 

 Hoe weet je dat je iets volledig beheerst? 
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Recovery strategy 

Future Pacing om herhaalbaarheid te Creëren 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

1. Installeer een strategie welke getriggerd wordt door de stimulus die de 
beperking creëert. 

 
 
2. Elke succesvolle future pace van de stimulus ligt dichter bij daaropvolgende 

 
 
 

3. Dit leidt tot een double bind: Hoe meer je begint t falen: hoe meer succes 
je hebt. 

 
 
 
4. Dit installeert een “Meta strategie” over hoe je herhaalbaarheid kunt 

creëren. 
 
 
 
 
 

Recovery Strategy © 1990  Neuro-Energetics 

 

 

 

 

NOW FUTURE

1 2 3 4 5 6 7 8
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ANKEREN 
HET ANKERPROCES 

 
Onder ankeren wordt verstaan het conditioneren van het centraalzenuwstelsel zoals 

door Pavlow is aangetoond. Ankeren is het aan elkaar verbinden van een stimulus 

aan een respons teneinde deze verbinding als een programma te kunnen hanteren. 

In feite is alles wat leidt tot een reactie, een anker. Ankeren is een volkomen 

natuurlijk proces. De ankers kunnen in alle representatieve systemen voorkomen. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 

1. Visueel – gebaren, gezichtsuitdrukkingen, tekens,beelden. 

 

2. Auditief – woorden, uitdrukking, tonaliteit, plaats, geluid. 

 

3. Kinesthetisch – aanraking. 

 

 

Vier Sleutels tot Ankeren 

 

1. Een levendige ervaring – alle representatiesystemen (VAKOG) zijn in de 

ervaring aanwezig en de persoon is volledig geassocieerd. 

 

2. Een goede timing – de trigger wordt net voor de piek ervaring aangebracht. 

 

3. Een duidelijke, unieke stimulus – de stimulus zit op een plek op je lichaam wat 

niet door iedereen spontaan aangeraakt kan worden. In het begin zal een 

kinesthetisch anker het makkelijkst te installeren zijn en zeer direct en 

onweerstaanbaar werken. 

 

4. Gemakkelijk te installeren en te herhalen – hoe meer elementen van de 

representatiesystemen onderdeel uitmaken van een anker des te moeilijker is 

het om een anker te herhalen. 

 

Wanneer aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de persoon een duidelijke 

BMIR laten zien wanneer het anker wordt afgevuurd. Een BMIR is een Behavioral 

Manifestation of an Internal Response (het zichtbare gedrag als reactie op een 

interne representatie). 
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WANNEER GEBRUIK JE EEN ANKER? 

 
Het verankeren is waarschijnlijk het meest krachtige instrument in het scala aan 

therapeutische mogelijkheden. Ze zijn handvatten die iemand in staat stellen om 

een bepaalde gewenste staat te pakken, te stabiliseren en te herhalen. Ankers 

maken het de therapeut mogelijk om in het hier en nu te werken in plaats van over 

de inhoud van de ervaring te praten wat weliswaar tot meer inzicht leidt echter niet 

tot werkelijke verandering. In het algemeen kunnen we stellen dat ankers worden 

gebruikt om de interne representatie van een cliënt te herstructureren. Ankers 

worden gebruikt om: 

 

1.Een interne toestand (emotie) te veranderen 

2.Een emotie vast te kunnen houden 

3.Gedrag te veranderen 

4.Elementen van een situatie in een andere over te brengen 

5.Verschil in tijd-ruimte beleving te creëren. 

 

      Als ankeren het meest belangrijkste instrument zou zijn wat je als therapeut tot je 

beschikking zou hebben, dan is er maar weinig wat je niet zou kunnen doen voor je 

cliënt als je maar flexibel blijft en weet hoe je ankeren op een meesterlijke wijze 

kunt inzetten. Bijna alle geavanceerd technieken in Ericksoniaanse hypnotherapie 

en in NLP  zijn gebaseerd op een effectieve toepassing van het proces ankeren. 

 

 

 

 

 

Een paar belangrijke aandachtspunten: 

 

1. De “houdbaarheidsdatum” van een anker hangt af van hoe vaak het anker wordt 

gebruikt. 

 

2. De ecologie bepaalt de tijdsduur (houdbaarheidsdatum) van een anker. 

 

3. Ankers die tijdens therapeutische sessie worden aangebracht, werken slechts 

tijdelijk. Verbind de gewenste situatie/staat/emotie aan een anker of stimulus 

wat een natuurlijk iets is in de omgeving van de cliënt. 

 

      4.  Wanneer een anker op meesterlijke wijze is aangebracht, zal de cliënt altijd op    

           het anker/stimulus reageren of deze zich wel of niet bewust is van die stimulus   

           of anker. 
When to Use Anchoring © 1992 Neuro-Energetics 
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HET INSTALLEREN VAN EEN KINESTHETISCH 

ANKER 

 
1. Kalibreer hoe de mens is in de huidige situatie 

 

2. Achterhaal de emotie die de mens wil ankeren. Waar je naar vraagt is: 

 

a. Context 

b. Stimulus 

c. Interne gevoelens – denominaliseer een emotie in een gevoel; vreugde, 

hoe maak jij je vreugdevol?  

d. Intern proces – zelfspraak; wat zeg je tegen jezelf en interne verbeelding 

e. Extern gedrag 

 

    Het is oké om de mens uit te nodigen de ervaring een aantal keren te laten   

    herbeleven. Dit wordt refractionation genoemd en is in feite een techniek om de    

    trance staat te verdiepen. Deze techniek ondersteunt de mens om de gewenste staat  

    nog intenser te voelen. En verder geeft het jou als coach de gelegenheid om de 

cliënt  

    goed te kunnen blijven waarnemen en kalibreren in relatie tot de BMIR. 

 

3. Kalibreer de gewenste staat die je wilt verankeren net voor het moment dat de 

persoon zich volledig associeert. 

 

4. Raak de persoon aan, (zorg ervoor dat je toestemming hebt om dit te mogen 

doen), installeer het anker net voordat het hoogtepunt bereikt wordt en laat het 

anker weer los op het moment dat de piekstaat afneemt. 

 

5. Breng de mens weer terug in het hier en nu en creëer een totaal andere staat van 

zijn. 

 

 

BREAK STAAT 
 

6. Vuur het kinesthetische anker af en houdt het vast terwijl je de BMIR van de 

mens blijft kalibreren. Als je dezelfde BMIR kalibreert als die in stap 4, dan zit 

jouw taak erop. Mocht dat nog niet zo zijn, ga dan terug naar stap 2 en laat de 

mens de ervaring nog eens herbeleven (re-vivicatie). Werkt het nog steeds niet, 

controleer dan de ecologie! 
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DE VERSCHILLENDE SOORTEN ANKERS 
VERKORTE VERSIE 

 
A.  Stapel Ankers (Stacking Anchor) – worden gebruikt om de werking van ankers   

      te intensiveren. Je kunt op twee manieren stapelen:  

a) Eenzelfde anker meerdere malen op dezelfde plek vastleggen 

b) Verschillende ankers op dezelfde plek installeren 

 

       De stappen bij een stapelanker: 

 

1. Hanteer de stappen zoals bij een kinesthetisch anker. 

2. Herhaal de bovenstaande procedure voor eenzelfde of een andere staat. 

3. Test het gestapelde anker door het af te vuren en de uitwerking ervan te 

kalibreren. 

4. Herhaal het bovengenoemde proces net zo lang tot je een voldoende intense en 

ecologische hulpbron hebt gekregen. 

 

B. Collapsing ankers – vervang (-) emoties door (+) hulpbronnen 

 

C. Chaining ankers – maakt het mogelijk om twee ver uiteen liggende emoties 

stapsgewijs met elkaar te verbinden 

 

D. Zelf ankeren – om zelf direct toegang te hebben tot een krachtige hulpbron 

 

De stappen bij zelf ankeren: 

 

1. Pas de stappen van ankeren toe. 

2. Kies een unieke beweging en/of plek uit voor je anker. 

3. Blijf ervaringen stapelen en anker deze op dezelfde plaats. 

4. Vuur het anker af als je het nodig hebt. 
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DE VERSCHILLENDE ANKERVORMEN 

 
A. Stapelanker -  wordt gebruikt om de mogelijkheden van een anker krachtiger,  

           intenser of breder te maken. Je kunt verschillende ervaringen, gevoelens op    

          dezelfde plaats te stapelen. 

   

B. Collapsing anker – een van de meest krachtige en versatile techniek in je NLP 

tool kit. De werkwijze bij dit anker is erop gericht om die ongewenste 

ervaringen te ontkrachtigen of te eliminineren, zowel herinneringen uit het 

verleden of de toekomst, die ons ervan weghouden van onze gewenste situatie 

(zie de volgende twee pagina’s). 

 

C.  Chaining anker – deze techniek wordt toegepast wanneer de sprong van de 

huidige naar de gewenste situatie te groot is en waar zelfs een collapse anker 

geen oplossing biedt. Er wordt een logische stap-voor-stap verbinding (weg) 

gebouwd in iemands neurologisch netwerk en interne ervaring. 

 

D. Zelf ankeren – dit is een manier om direct over een krachtige hulpbron te 

beschikken die je op enig moment nodig hebt. Deze ankervorm kun je niet 

toepassen wanneer je in een zogenaamde stuckstate zit. Het is dan bijna 

onmogelijk je te herinneren over welke hulpbron je beschikt, laat staan dat je 

deze zelf kunt activeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anchoring © 1992 HIP 
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COLLAPSING ANKER 
VERKORTE VERSIE 

 
1.    Eliciteer, kalibreer en veranker de ongewenste staat. 

 

2.    Break state. 

 

3.    Ga na welke hulpbronnen nodig zijn. 

 

4.     Eliciteer en stapel de hulpbronnen. 

 

5.     Test en kalibreer het hulpbron (stapel) anker. 

 

6.     Break state 

 

7.     collapse de twee anker: 

 

a. Leidt de cliënt naar de context van de problem state. 

b. Vuur het problem state anker af. 

c. Neem waar hoe het probleem state anker zich toont. 

d. Vuur onmiddellijk het hulpbronanker af terwijl je het problem state anker 

vasthoudt. 

 

8.    Houdt beide ankers vast en neem de integratie waar. 

 

9.    Herhaal dit proces vijf keer. 

 

10.  Test. Vuur het problemstate anker af en controleer hoe het met de integratie  

        gesteld is. 

 

11.   Future Pace of herhaal de procedure een paar keer. 

 

12.  Kalibreer de future pace en vergewis je ervan dat de BMIR’s van de gewenste  

       situatie zich tonen. 

 

 

 

 

 
Collapse Anchoring Outline © 1992 Neuro-Energetics 
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COLLAPSING ANKER 

 

 
1. Eliciteer, kalibreer en veranker de ongewenste staat. 

 

2. Seperator state. In deze staat dissocieer je de cliënt van de ongewenste 

situatie. Zonder te dissociëren is de cliënt niet in staat om te achterhalen 

welke krachtige hulpbron(nen) nodig zijn om de ongewenste ervaring te 

veranderen. 

 

3. Achterhaal welke hulpbronnen (krachtige ervaringen uit het verleden) 

de cliënt nodig heeft om van de ongewenste in de gewenste situatie te 

komen. 

 

4. Eliciteer en stapel, indien nodig, de hulpbron(nen) en aker deze. (Wees 

er zeker van dat dit anker totaal anders is dan het problem state anker!) 

 

5. Test en kalibreer het hulpbron(nen) anker. 

 

6. Seperator state. 

 

7. Collapse de ankers: 

 

8. Houdt beide ankers vast en neem de integratie waar. Eerst zul je 

bilaterale a-symmetrische BMIR’s zien die uiteindelijk zich zullen 

ontwikkelen tot symmetrische BMIR’s die dicht in de buurt van de 

BMIR’s van de gewenste situatie komen. Houdt de beide ankers zolang 

aan totdat je ziet dat de fysiologie van de cliënt zich heeft 

gestabiliseerd. 

 

9. Herhaal dit proces vijf keer. De integratie neemt toe naarmate je na elke 

keer het tempo verhoogt. 

 

10. Vuur het originele problem anker af (dit kan zowel het kinesthetische 

anker als wel en liefst bij voorkeur de externe stimulus uit de directe 

omgeving van de cliënt zijn) en wees er zeker van dat de integratie 

BMIR’s zichtbaar worden. 
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11. Future pace of herhaal het proces een aantal keren. De future pace is 

eigenlijk een techniek op zichzelf maar wordt in het algemeen toegepast 

om een nieuwe respons in verbinding te brengen met de originele 

stimulus uit de cliënt z’n problem state welke zich in de toekomst zou 

kunnen voordoen. In de future pace vuur je geen kinesthetisch anker af! 

Dit is je ultieme bewijs om er zeker van te zijn of er sprake is van een 

automatische en onbewuste verandering! 

 

12. Kalibreer de future pace en wees er zeker van dat de (geïntegreerde) 

BMIR’s van de gewenste staat zichtbaar worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anchoring © 1992 HIP 
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Chaining Anker: 

Ontwerp 

 

 

 
1. Eliciteer de huidige staat en de gewenste staat. 

 

2. Beslis in hoeveel stappen je de overstap van de huidige staat naar de gewenste 

staat wilt maken. 

 

 

Heden > tussenstap > tussenstap > tussenstap > resultaat 

 

- >  ±  >  +  >  + > ++ 

    

     Om de mate van toepasbaarheid van de tussenstappen te bepalen, denk aan: 

a. De richting van de Motivatie – benaderen of vermijden 

b. Tempo – Hoeveel relatieve beweging genereert elke staat?  

                          - voor sympathische staten – van langzaam naar sneller 

                    - voor parasympathische staten – van snel aan langzamer 

 

 

3. Om de tussenstappen te eliciteren vraag: 

 

WELKE STAAT ligt halverwege tussen …(staat)…. en… (staat).. Welke 

ervoor zou zorgen dat je je richting… (gewenste staat)….beweegt? 

 

a. Identificeer en eliciteer staat 3. 

     “Welke staat ligt halverwege tussen de huidige staat en de gewenste staat   

      en zal ervoor zorgen dat je je richting der gewenste staat beweegt?” 

 

b. Identificeer en eliciteer staat 4. 

      “Welke staat ligt halverwege tussen staat 3 en de gewenste staat en zal   

     ervoor zorgen dat je je richting de gewenste staat beweegt?” 

 

c. Identificeer en eliciteer staat 2. 

     “Welke staat ligt halverwege tussen de huidige staat en staat 3 en zal  

     ervoor zorgen dat je je richting de gewenste staat beweegt?” 

 

4. Schrijf de ketting op en controleer de ecologie. 

 
     Chaining Anchoring, Chain Design © 1994 Neuro-Energetics 
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Chaining Anker 

Installatie 

 
Ga ervan uit dat je klaar bent met het ontwerp van de ankerketting 

 

1. Anker staat 2 

BREAK STATE 

 

2.Anker staat 3 

BREAK STATE 

 

3.Anker staat 4 

BREAK STATE 

 

4.Anker de gewenste staat 

BREAK STATE 

 

5.   Anker de huidige staat 

          BREAK STATE 

 

6.   Vuur het anker van de huidige staat af gevolgd door 2,3,4 eindigend op de  

      gewenste staat. Indien noodzakelijk herhaal dan deze stappen.  

 

            BREAK STATE aan het eind van elke ketting. 

 

7. Vuur het anker van de huidige staat af (zodra de cliënt zich associeert met de 

staat laat het anker los) en zeg “en doorloop de rest van de ketting”.  

 

8. Test en Future Pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Chaining Anchoring, Chain Installation © 1994 Neuro-Energetics 

 

 

 

 



 

85        © Zonnevlecht Academie te Budel 

 

VISUEEL – KINESTHETISCH DISSOCIATIE 

VERKORTE VERSIE 

 
Wanneer gebruiken: voor overweldigende negatieve kinesthetische reacties zoals 

fobieën en trauma. 

 

1. Creëer een veiligheidsanker 

Anker 

 

2. Laat de cliënt zijn/haar jongere zelf zien, terwijl ze nog steeds veilig is, vlak 

vóór de negatieve ervaring. Laat ze dit plaatje bevriezen op een filmscherm ver 

weg voor en onder hen. 

Anker 

       (dit is het eerste niveau dissociatie) 

 

3. Laat de cliënt uit z’n lichaam zweven naar de projectiekamer. 

Anker 

       (dit is de dubbele dissociatie) 

 

4. Laat de cliënt de film van z’n jongere zelf zien die door de negatieve ervaring 

gaat tot een veilige plek bereikt wordt of totdat het trauma voorbij is. Laat de 

cliënt dit plaatje bevriezen. 

 

5. Laat de cliënt terug in z’n lichaam zweven. 

Vuur het dubbele dissociatie anker af. 

 

6. Laat de cliënt naar z’n jongere zelf lopen op het scherm 

Vuur het dissociatie anker af. 

        en troost zijn/haar jongere zelf. 

 

7.    Laat de cliënt de jongere zelf met huidige zelf reïntegreren. 

       Vuur het veiligheidsanker af. 

 

7. Heroriënteer de cliënt naar de huidige context. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 VVisual-Kinesthetic Dissociation © 1990 Neuro-Energetics 
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VISUEEL – KINESTHETISCH DISSOCIATIE 

(R. Bandler & J. Grinder) 

 
Wanneer te gebruiken: voor overweldigende negatieve kinesthetische reacties zoals 

fobieën en trauma. 

 

Het volgende overzicht veronderstelt dat een congruent doel is geeliciteerd en dat 

er een BMIR voor het probleem gekalibreerd is. In gevallen van fobieën en/of 

extreem trauma, kan het averechts zijn om de cliënt te vragen zich met de ervaring 

te associëren. In deze gevallen, kalibreer het probleem BMIR terwijl de cliënt het 

probleem bespreekt. 

 

1. Creëer een veiligheidsanker 

Kalibreer de BMIR. 

 

2. Laat de cliënt zijn/haar jongere zelf zien, terwijl ze nog steeds veilig is, vlak 

vóór de negatieve ervaring. Laat ze dit plaatje bevriezen op een filmscherm ver 

weg voor en onder hen. 

Anker. 

(dit is het eerste niveau van dissociatie.) 

Kalibreer. 

 

3. Laat de cliënt uit z’n lichaam zweven naar de projectiekamer. 

Anker 

     (dit is het eerste niveau van dissociatie.) 

      Kalibreer. 

 

4. Laat de cliënt de film van z’n jongere zelf zien die door de negatieve ervaring 

gaat tot een veilige plek bereikt wordt of totdat het trauma voorbij is. Laat de 

cliënt dit plaatje bevriezen. 

 

5. Laat de cliënt terug in z’n lichaam zweven. 

Vuur het dubbele dissociatie anker af. 

Kalibreer. 

 

6.  Laat de cliënt naar z’n jongere zelf lopen op het scherm 

     Vuur het dissociatie anker af. 

      en troost zijn/haar jongere zelf. 

 

      Dit is een kans voor veel indirecte en directe suggesties m.b.t. goedkeuring,    

      comfort, het leren, veiligheid, enz. Maak gebruik van volgen en leiden en  

      kalibreer de BMIR voor feedback. 
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7.   Laat de cliënt de jongere zelf met huidige zelf reïntegreren. 

      Vuur het veiligheidsanker af. 

 

8. Heroriënteer de cliënt naar de huidige context. 

 

 

 

 
(Modified) Visual-Kinesthetic Dissociation © 1990 Neuro-Energetics 
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CHANGE PERSONAL HISTORY 

 
1. Veranker het ongewenste gevoel. 

 

2. Gebruik dit anker om andere tijden te vinden toen de cliënt zich onprettig 

voelde (backtrack- of zoek anker). 

 

3. Kalibreer. Indien een sterke reactie gekalibreerd  wordt zorg er dan voor dat de 

cliënt de volledige ervaring waarneemt met de daarbij horende leeftijd. Anker 

afzonderlijk (auditief of kinesthetisch). 

 

4. Identificeer 3 tot 4 ervaringen, laat het anker los en breng de cliënt naar het nu. 

 

 

BREAK STATE 

 

5. Vraag de cliënt welke specifieke hulpbronnen hij/zij toen nodig gehad hadden 

om zich O.K. over zichzelf te voelen. Veranker elke hulpbron afzonderlijk. 

 

6. Ga naar elk van de afgelopen ervaringen (begin met het meest recent) en 

collaps de ankers d.m.v. de hulpbron ankers uit stap 5. 

 

7. Test en Future Pace. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Change Personal History © 1990 Neuro-Energetics 
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RE-IMPRINT 

 
1. Identificeer een recente ervaring met een negatief gevoel dat de cliënt over 

meerdere contexten herkent. Anker deze ervaring. 

 

2. Begeleidt de cliënt naar de vroegste herinnering met dit negatieve gevoel. 

 

3. Dissocieer de cliënt van deze gebeurtenis. 

 

4. Identificeer de belangrijkste personen in deze scène en  

a. Identificeer de bedoeling van elk. 

b. Identificeer de hulpbronnen welke ieder benodigd om congruent met 

zijn/haar intentie te zijn. 

 

5. Anker de hulpbronnen bij het kind en ga nogmaals door de gebeurtenis heen, 

eerst gedissocieerd en dan geassocieerd. 

 

6. Anker de hulpbronnen bij de overige persoon en ga nogmaals door de 

gebeurtenis heen, eerst gedissocieerd en dan geassocieerd. 

 

7. Doorloop alle combinaties en eindig met een geassocieerde ervaring vanuit het 

perspectief van het kind. 

 

8. Controleer recente ervaring in Stap 1. Doe dit zonder ankers. 

 

9. Future pace. 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Re-Imprint Method © 1990 Neuro-Energetics 
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REFRAMING 

 
BASISVOORONDERSTELLINGEN: 

 

 Elke ervaring en elk gedrag zijn context afhankelijk. 

 Herkaderen verandert de interne representatie van een mens. 

 Die gedragingen die het meest uitdagend zijn om mee te werken, dienen zich 

aan wanneer een groot deel van de context van de cliënt zich in de mens 

afspelen. 

 

Twee soorten van reframing: 

 

1. Context – “ook”, “meer”, “minder” 

                       (vergelijkende weglating of generalisaties) 

  

       Hoe te herkaderen?: 

 

       Behoud het gedrag en verander de context 

       “In welke context zou dit gedrag waardevol zijn? 

 

2. BETEKENIS – werkwoorden die oorzaak – gevolg uitdrukken; “is”,  

       “betekent” 

       A leidt tot B – oorzaak-gevolg 

       A is gelijk aan B – complexe equivalentie 

 

       Hoe te herkaderen?: 

 

       Behoud de context en verander de betekenis of gedrag. 

       “Welke andere positieve waarde of betekenis zou dit gedrag kunnen hebben”? 

 

       Waarop dien je te letten bij het herkaderen? 

 

 Blijf altijd volgen-calibreren en ga over tot leiden als je herkadert. 

 Zelfde woorden gebruiken = zelfde neurale netwerken gebruiken. 

 Gebruik woorden die appelleren aan de beide hersenhelften. 

 De twee vormen van reframing beschrijven het moment van interventie. 

Beide vormen veranderen uiteindelijk de betekenis. 

 

 

 

 

 
Reframing © 1993 Neuro-Energetics 
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ZES-STAPS HERKADERING 

 
Wanneer te gebruiken:  

In situaties waarbij de ecologie onder druk staat of bij gedrag, gevoelens of 

fysieke symptomen die in meerdere contexten een minder prettige rol spelen. 

 

1. Achterhaal het ongewenste gedrag. 

 

2. Communiceer met het “deel”dat verantwoordelijk is voor het 

ongewenste gedrag. 

“Wil het deel dat verantwoordelijk is voor “X” zich bewust bij mij 

melden?” 

 

a. Laat het deel de reactie versterken als uitdrukking van een “ja” signaal. 

b. Laat het deel de reactie afnemen als uitdrukking van een “nee” signaal. 

 

 3.  Ontdek wat de positieve intentie is van het deel wat heeft geleid tot  

       het gedrag en maak een duidelijk onderscheid tussen gedrag en  

       intentie! 

       “Is het deel bereid om mee te delen wat de intentie is?” 

       “Laat het deel de intentie aan je duidelijk maken; 

 

       (Opmerking: hiermee geef je het deel de volledige erkenning voor die  

         intentie en de waarde die het deel voor je heeft!) 

 

             4.    Creëer alternatieven waardoor gedrag en intentie wel op elkaar  

                     zijn afgestemd. 

         “vraag uw creatief deel om door al je ervaringen te gaan en laat het  

          drie alternatieven aangeven om de bedoelingen van deel “X” te  

          bereiken. Laat het creatieve deel je een “ja” signaal geven als het drie  

          alternatieven voor je gevonden heeft.” 

 

  5.     Future Pace. 

          “is dit deel bereid om de verantwoordelijkheid te nemen om deze  

            alternatieven uit te voeren.?” 

 

  6.   De ecologie-check. 

        “is er een deel of zijn er delen die bezwaar maken tegen de  

        alternatieven voor het oorspronkelijke gedrag?” 

 

Reframing © 1990 Neuro-Energetics 
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ZES-STAPS HERKADERING 

HERZIENE VERSIE 

 

Belangrijke verschillen: 

 De oorspronkelijke zes-staps herkadering richt zich op het “deel” 

 De herziene versie richt de aandacht op het onderbewuste om te 

vermijden dat er “delen” worden gecreëerd! 

1. Achterhaal het ongewenste gedrag of gevoel. 

2. Maak contact met je onderbewuste. 

“Is het onderbewuste bereid bewust te communiceren?” 

a. Kalibreer een reactie. 

b. Versterk de reactie van het onderbewuste als uitdrukking van 

het “ja”signaal. 

c. Laat de reactie afnemen als uitdrukking van het “nee” signaal. 

3. Ontdek de positieve bedoeling van het gedrag dat aanleiding is 

geweest voor het ongewenste gedrag en maak een onderscheid tussen 

gedrag en intentie. 

“is het onderbewuste bereid om de positieve intentie mee te delen?” 

             “Laat het onderbewuste haar intentie duidelijk maken”. 

               (Dit is de meest kritieke fase in deze format. Het is belangrijk dat je       

                               je waardering uitspreekt richting je onderbewuste. 

4. Creëer alternatief gedrag waardoor gedrag en intentie wel op       

elkaar zijn afgestemd. 

 “Er zijn tijden geweest waarin je creatief was of je dat wel of 

niet meer weet….(kalibreer een ja)…Je onderbewuste heeft al 

jouw ervaringen opgeslagen (elaborate as appropriate)”. 

“Vraag je onderbewuste om al jouw herinneringen te bekijken 

en tenminste vijf alternatieven voor ander gedrag naar voren te 

brengen die volledig met de intentie in overeenstemming zijn”.  
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5. Future Pace. 

“Is je onderbewuste bereid om de verantwoordelijkheid te nemen om 

deze alternatieven te impleneren?” 

6. Ecologie Check. 

“Heeft het onderbewuste het nodig om andere aanpassingen te 

maken om het succes van deze verandering te verzekeren en dat je 

weer totaal EEN bent?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Six-Step Reframe Revised © 1991 Neuro-Energetics 
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OVEREENKOMST FRAME 

 

Een overeenkomstenkader kan een wezenlijke bijdrage leveren om 

doelen te creëeren tijdens onderhandelingen. Dit staat belangrijke 

veranderingen toe tijdens het onderhandelingsproces. 

 

1.    Vraag A, “Wat wil jij nu specifiek bereiken?” 

              2.    Vraag B, “Wat wil jij nu specifiek bereiken?” 

              3.    Vraag A, “Wat zal jouw doel voor jouw persoonlijk mogelijk maken?” 

              4.    Vraag B, “Wat zal jouw doel voor jouw persoonlijk mogelijk maken?” 

              5.   Blijf upchunken totdat A en B een gemeenschappelijk doel, intentie          

hebben uitgesproken. Beide zullen een nominalisatie benoemen bv. 

vrijheid, ruimte en als geld wordt genoemd als doel, blijf dan upchunken! 

             6.   Ga dan down chunken (het doel specifieker maken) echter ga zover zodat 

de gezamenlijke intentie nog steeds behouden blijft. 

              

             Hoe te handelen als de partijen elkaar niet weten te vinden?:  

             1.  Haal ze uit elkaar. 

             2.  Kom een nieuw gemeenschappelijk outcome frame overeen. 

             3.  Laat beide partijen zich in het openbaar aan het nieuwe outcome frame           

committeren. 

             4.  Zet relevante uitdagingen in als een instrument om contra productieve 

inbreng van de tafel te vegen 

 

 

 

 

Negetiation Frame © 1990 Neuro-Energetics 
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VISUAL SQUASH 

 

           1.   Achterhaal het conflict en de “delen” die erbij betrokken zijn. 

           2.   Creëer een visueel beeld van elk deel en laat elk beeld plaatsnemen op een           

van de handen. 

           3.   Scheid intentie en gedrag van elkaar. 

a. Reframe elk deel d.m.v. upchunking totdat er een hoogst mogelijke 

gemeenschappelijke positieve intentie is bereikt. 

b. Achterhaal welke hulpbron(nen) elk deel heeft welke voor de ander 

bruikbaar zou kunnen zijn om de eigen hoogst mogelijke positieve 

intentie te kunnen bereiken. 

     4.    Laat beide handen naar elkaar toekomen zodat beide beelden kunnen  

versmelten tot een nieuw beeld als uitdrukking van de intergratie, 

eenwording van de twee delen.  

     5.   Geef het nieuwe beeld een plek ergens in je lichaam. 

     6.   Check de ecologie. 

     7.   Test en Future Pace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual Squash © 1990 Neuro-Energetics 
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METAFOOR 

 

           De opbouw van een metafoor 

 

          1.   Verzamel informatie over de:  

                a.   Huidige situatie en de gewenste situatie. 

                b.   Hulpbronnen: “Waarin ben je goed?” 

          2.   Structureer de metafoor 

                a.   Pas upchunking en laterale chunking toe op de informatie die je in stap 1  

hebt achterhaald. 

          3.   De inductie techniek 

                a.    Milton Taalpatronen 

                b.    Volgen en leiden op een non-verbale manier 

          4.   Activeer de hulpbronnen die je in 1b hebt achterhaald.  

          5.   Zet dramatische en originele ingrediënten in indien nodig zoals: 

                             a.   Suspense 

                             b.   Open loops 
 
 

 
Metaphor © 1992  Neuro-Energetics 
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Humanistic NEURO-LINGUISTIC 

PSYCHOLOGYTM 

Humanistic NEURO-LINGUISTIC PSYCHOLOGY
TM 

De definitie van HNLP 

HNLPsychology 
tm 

The study of how Mind creates reality 

Through language and behaviour. 

 

Humanistic:   Wij zijn va mening dat NLP over mensen gaat; de mogelijkheden die ze 

creëren voor hun eigen transformatie; en hoe ze met elkaar verbonden 

zijn. Iedereen is op de weg naar zelfrealisatie, de één bewust de ander 

onbewust. 

NEURO:       Ons zenuwstelsel is het instrument waarmee wij dat interpreteren wat 

zich aan ons als realiteit representeert. Het is het instrument waardoor 

ons bewustzijn, onze spirit, stroomt. Bodymind is het instrument dat 

door ons bewustzijn bespeeld wordt, dit instrument kan slechts zo 

nauwkeurig bespeeld worden als het instrument gestemd is. Recent 

onderzoek toont aan dat het breinen de geest geen synoniemen zijn. 

Bell’s theorie stelt dat de werkelijkheid non lokaal is, dit veronderstelt 

dat onze geest de realiteit van ons fysieke lichaam en het zenuwstelsel 

overstijgt. Terwijl de moderne wetenschap net tot deze stelling is 

gekomen, behoort dit inzicht al minstens 1500 jaar tot de Oude Wijsheid. 

LINGUISTIC:  De taal is één van de fundamentele bouwstenen voor het creëren van 

materiële werkelijkheid. Of zoals Deepak Chopra zegt, “Taal is hoe wij 

iets van niets creëren”. Als het bewustzijn de creator van werkelijkheid 

is, dan is de taal het creëren  van werkelijkheid. Taal duidt de 

beperkingen aan die wij onszelf opleggen om betekenis aan de wereld 

om ons heen te geven en deze betekenis te communiceren met anderen. 

PSYCHOLOGIE:  (in plaats van Programmering): Psychologie verbreedt het 

werkingsgebied van mogelijkheden. Mensen zijn dynamische 

organismen die groeien en hun leven transformeren, geen machines die 

erop wachten om geprogrammeerd te worden. 
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Humanistic NEURO-LINGUISTIC PSYCHOLOGY 
TM 

BASIC PRESUPPOSITIONS 

 

1.   No matter what you think you are, you are always more than that. 

      We hebben alle hulpbronnen in ons zelf. 

2.   Reality is a construction. 

                      De kaart is niet het gebied.     

Energie stroomt daar naar toe waar onze aandacht op gericht is.  

                      3.   Reality and meaning are created through relationships. 

                            Iets krijgt alleen een betekenis als het in relatie tot iets anders staat. 

                            “The meaning of your communication is the response you get” 

                      4.   Living is learning. 

   We kunnen niet niet leren.       

   All behaviour is motivated by a positive, self-adaptive intention. 

5.   Perception is learned 

      Memory is an active, synthetic process. 

6.  Everything and everyone is interconnected. 

    The material universe is a dynamic web of interrelated events. None of the   

properties of the web are fundamental. They all follow from properties of the other 

parts and the overall consistency of their interrelations determines the structure of the 

entire web. At the quantum level we are one, there are no local causes.  

   No matter what you think you are……. 
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Humanistic NEURO-LINGUISTIC PSYCHOLOGY 
TM

 

THE MIND POWER FOR LIFE 
TM 

TECHNIQUE 

 

1.     Ga comfortabel zitten: Leg je handen in je schoot en zet beide voeten op de  

vloer. 

2.     Ademen in door de neus en uit door de mond, adem ongeveer tweemaal zolang 

uit dan in. (de verhouding van inademen t.o.v. uitademen is 1:2) 

3.     Ga in periferievisie met open ogen, blijf ademen in de verhouding 1:2. 

4.     Sluit ogen wanneer dat gevoel comfortabel is terwijl je het perifere bewustzijn 

handhaaft. 

5.     Zeg me je interne stem “IK BEN”.  

        (Verbind dit aan het ritme van je ademhaling, zodat het comfortabel voor je is).  

6.     Visualiseer je doel. 

         Houd dit beeld vast totdat het spontaan langzaam verdwijnt. Zet het ademen 1:2 

voort met perifeer bewustzijn, gesloten ogen en herhaal: “IK BEN”. 

7.      Herhaal met je interne stem “IK BEN”, blijf ademen (1:2) met perifeer 

bewustzijn en gesloten ogen voor ongeveer vijf minuten. 

 8.     Keer de stappen 2-5 om en heroriënteer jezelf in de ruimte. 

        OPMERKING: Elk van de bovengenoemde stappen kun je ook afzonderlijk 

gebruiken in een stressvolle situatie indien je niet de tijd hebt om de volledige 5 

minuten van Mind Power for Life 
tm

. Het resultaat hiervan zal echter groter worden als 

je je bekwaamt hebt in de volledige techniek. 

 

 

 

 

 

 

Mind Power for Life
 tm

 Technique Copyright © 1995, 1996 Neuro-Energetics 

Mind Power for Life
tm

 is a trademark of 112233, Inc, and IRG, Inc 
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Humanistic NEURO-LINGUISTIC 

PSYCHOLOGY 

DE QUANTUM WAARNEMINGSPOSITIES 

 

Het onderstaande is een uitbreiding van het traditioneel NLP concept betreffende 

waarnemingsposities. Dit oude concept was gebaseerd op het werk van Gregory 

Bateson aangevuld met de ideeën hierover van John Grinder. Volgens Gregory 

Bateson kon je pas echt iets weten over een situatie als je het vanuit drie verschillende 

perspectieven had bekeken. Deze opvatting is gestoeld op het denken volgens Newton. 

Zoals wij de quantum wetenschap begrijpen (en de klassieke metafysica), gaan wij 

ervan uit dat er nog een vierde waarnemingspositie bestaat. 

EERSTE POSITIE:  Zelf        “IK” 

 Geassocieerd, je ervaart de wereld vanuit eigen zintuiglijke 

waarneming. 

 Structuur van de subjectiviteit, congruentie, vanuit eigen 

kracht en ook een vorm van egoïsme 

 Sterk onderscheid en grenzen tussen zelf en de rest van je 

omgeving.  

TWEEDE POSITIE:   Ander   “JIJ” 

 Geassocieerd in de ervaring van de ander. 

 Structuur van empathie, medeleven, en ook 

medeafhankelijkheid. 

 De grenzen en het onderscheid tussen zelf en ander zijn even 

afwezig, echter het onderscheid en de grenzen tussen zelf-

ander en de rest van de omgeving zijn erg duidelijk.  

DERDE POSITIE:  Waarnemer/Getuige “Zij, Hij en Zij” (meervoud) 

 Geassocieerd met de positie buiten de probleemsituatie. 

 Structuur van objectiviteit, neutraliteit en dissociatie. 

 De grenzen tussen zelf en de waarnemer zijn tijdelijk weg 

echter de grens tussen zelf (als waarnemer) en de rest van de 

omgeving is er nog steeds. 
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OMNI POSITIE:     Een-zijn “Ik ben” vanuit het universum bekeken. 

 Geassocieerd met de ruimte tussen en binnen zelf, ander en 

waarnemer en vanuit het standpunt van de quantum-fysica, 

het quantum veld.  

 Structuur van Equanimity (evenwichtigheid), een-zijn en 

vaak een onderdeel zijn van spirituele ervaringen. 

 De grens en onderscheid tussen zelf, ander, 

waarnemergetuige en de rest van de omgeving is tijdelijk 

afwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Quantum Perceptual Positions © 1997 Neuro Energetics 
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Humanistic NEUR-LINGUISTIC PSYCHOLOGY
TM 

HERKADERING v.d. 

WAARNEMINGSPOSITIES 

 

1.    Achterhaal het probleem 

      Ga naar een moment waarin je een probleem had met een andere persoon en  

waarop je op een manier hebt gereageerd waar jezelf ontevreden over was of ga 

naar een moment in de toekomst waar je zult gaan reageren op een voor jouw 

onbevredigende wijze. (Houd het kort!) 

a) Waar was je? 

b) Met wie?  

c) Wat voelde je, zei je, deed je wat je wilt veranderen? 

2.    Zoek de hoogst mogelijke positieve intentie 

       “Wat was je hoogst mogelijke intentie om te doen wat je deed?” Vraag net zolang     

door totdat je een positieve intentie, een positieve staat of waarde bereikt die boven 

de eigen controle staat. 

3.   Vertel dezelfde situatie nog eens maar nu vanuit het frame van de positieve intentie 

in elk van de drie posities. 

a.   “Vertel me nu eens over dezelfde situatie bezien vanuit je hoogst mogelijke 

positieve intentie….. alsof je er nu weer bent”(eerste positie-zelf) 

     Let op congruentie! 

b. “Vertel me nu over dezelfde situatie vanuit de persoon in de tweede positie, bezien 

vanuit jou hoogst mogelijke positieve intentie…..alsof je er nu weer bent.”(tweede 

positie- en de ander) 

Let op het empathetisch vermogen!  
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c.  “Vertel me nu over di 

e situatie vanuit het standpunt van de neutrale getuige of waarnemer bezien vanuit jou 

hoogst mogelijke positieve intentie……. Alsof je er nu weer bent.” (derde 

positiewaarnemer)  

Er is afstand, meer objectiviteit! 

4.   Test voor intergratie. 

      “Ik wil dat je nu weer denkt aan de situatie war je reageerde op een wijze die je zo 

niet wilde…(wacht totdat de cliënt begint het gebeuren terug te halen)…. en merk 

hoe jij je nu anders voelt.” 

5.   Future pace (herhaal het nieuwe gedrag een paar maal) 

“Ik wil datje nu naar een vergelijkbare situatie in de nabije toekomst gaat die in het 

verleden een probleem zou zijn geweest….. en ervaar die situatie volledig met alles 

wat je NU hebt en weet.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceptual Position Reframe Copyright © 1994 Neuro-Energetics 
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Humanistic NEURO-LINGUISTIC 

PSYCHOLOGY 

Veranderde waarneming met behulp van 

NEURO-DRIVERS 

 

Submodaliteiten zijn de bouwstenen van elk van onze modaliteiten of te wel zintuigen. 

Drivers zijn die submodaliteiten die wanneer ze veranderd worden de rest van de 

submodaliteiten mee te laten veranderen. 

De neuro-bestuurders zijn die drivers die direct verbonden zijn met ons centraal 

zenuwstelsel. 

 Tunnelvisie Perifere visie 

 Tunnel Panoramisch 

 Gedetailleerd Contextueel 

 Sympathiek ontwaken Parasympathisch ontwaken 

 Vechten en vluchten Ontspannen alertheid, flow 

VERANDERING IN WAARNEMEN 

 

1.    Achterhaal het probleem: context en- of de persoon of situatie (object of  

reference) 

2.     Installeer de perifere visie: 

a.Focus op oneindig 

b.Bereid je perifeer bewustzijn uit 

c.Ontspan je onderkaak 

3.   Anker de perifere visie. 

4.   Laat de cliënt in de probleemsituatie associëren en vuur het perifere anker af. 

5.   Herhaal deze procedure 3-5 keer. Na iedere procedure een korte break state 
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6.   Waarnemingsposities (ecologie check) 

      a.    Tweede positie (ander) 

             Reïntegratie (oplossen van trauma’s) 

      b.   Derde positie (waarnemer) 

             Reïntegratie 

 7.        Future pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changing Perspectives with Neuro-drivers Copyright © 1991, 1995 Neuro Energetics 
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TIME-BASED TECHNIQUES 

 

PRACTITIONERS 

Ontwikkelt door 

John Overdurf C.A.C & Julie Silverthorn, M.S. 

Certified Master trainers of NLP and Hypnotherapy 

Co-Developers of Humanistic Neuro-Linguistic Psychology 

TIME-BASED TECHNIQUES IN NLP 

Een van de belangrijkste frames die onze waarneming van de werkelijkheid beïnvloed, 

is tijd. Vanuit de Quantum fysica wordt gesteld dat tijd op het diepste niveau niet 

bestaat. Het enige echte wat er op het diepste niveau is het nu. Tijd begint pas 

zichtbaar te worden vanaf het moment dat we op het niveau van de fysieke 

werkelijkheid terecht komen. In de natuurwetenschappen werd tijd uitgevonden om 

veranderingen te weeg te brengen. Time-based techniques zijn HNLP en NLP 

veranderingstechnieken, die tijd hanteren en onze verhouding ermee als de 

belangrijkste variabele tijdens interventies. Er zijn ook quantum-based techniques die 

quantum fysische uitgangspunten hanteren (zie onder HNLP). Deze laatste technieken 

verschillen van de time-based techniques doordat er niet met basis of te wel holistisch. 

De time-based techniques hanteert drie basale protocollen om de mens in verbinding 

met tijd te brengen: 

 

 

BACKTRACKING 

Vanuit historisch perspectief bezien komen de eerste NLP technieken met een 

tijdsaspect voort uit de koker van Milton Erickson. M.D. Erickson ontwikkelde zijn 

eigen praktische technieken die gebaseerd zijn op het welbekende hypnotisch 

fenomeen van de pseudo-oriëntatie in tijd, ook wel bekend onder de naam regressie 

(verleden) en time progressie (toekomst). Een van de belangrijkste technieken die 

Erickson inzette, was het zogenaamde Backtracking. 
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Tijdens Backtracking wordt er een algemeen element gebruikt bijvoorbeeld een emotie 

om een keten van herinneringen te achterhalen die verbonden zijn aan hetzelfde 

gevoel. Backtracking kan ingezet worden bij alle op het nu georiënteerde technieken 

zoals ankeren, herkaderen, submodaliteiten etc. om de perceptie van herinneringen aan 

het verleden te veranderen en ze weer een het juiste perspectief te zetten. 

 

TIJDSLIJNEN 

 

In de traditionele NLP zijn de meeste time-based technieken gebaseerd op het gebruik 

van tijdlijnen. Tijdslijnen komen voort uit de studie naar submodaliteiten. 

Submodaliteiten gaven ons een manier om te achterhalen hoe wij de structuur van 

onze subjectieve ervaringen coderen. Om het onderscheid aan te kunnen geven tussen 

verleden, heden en toekomst, gebruiken we onbewust submodaliteiten. Om de kleine 

verschillen te kunnen onderscheiden, gebruikt het onderbewuste submodaliteiten juist 

om deze verschillen zichtbaar te maken. Om deze reden stellen de meeste mensen zich 

tijd ruimtelijk voor als een functie van plaats en afstand. In de westerse wereld zijn wij 

zo geconditioneerd dat de meeste mensen een beeld van tijd hebben als iets dat een 

lineair proces is, het hele idee achter tijdlijnen. (Zie “Methoden om je herinneringen 

op te sporen”).  

De twee belangrijkste methoden om de tijdlijn voor te stellen: 

1)Visueel intern- je tijdlijn visualiseren 

2)Kinesthetisch- over je tijdlijn lopen 

Vier hoofdredenen om tijdlijnen in NLP te gebruiken: 

A) Achterhalen- om vast te stellen hoe herinneringen opgeslagen zijn 

B) Transformatie- om je perceptie van de herinneringen aan verleden, heden en 

toekomst te veranderen. 

C) Installeren- om interne representaties te coderen, met name die op de toekomst 

gericht zijn en die het onderbewuste als werkelijkheid behandelt.  

D) Generalisatie- om de veranderingen te verspreiden over iemands totale 

persoonlijke geschiedenis. 

 

 

ATEMPORALE TECHNIEKEN: 
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Niet iedereen is even gemakkelijk in staat de tijdlijn te visualiseren of er boven te 

vliegen. Komt daar nog bij dat zij zich niet bewust zijn van hun emoties dan is 

backtracking voor hen geen eenvoudig proces. Atemporale technieken zijn dan 

mogelijkheden waaruit gekozen kan worden als zich zulke situaties voordoen. Het 

zijn nuttige technieken omdat zij zich bezighouden met representaties die niet 

noodzakelijkerwijs of primair in tijd gecodeerd zijn. Sommige mensen slaan 

herinneringen op als een compositie van een aantal gebeurtenissen. Dit in 

tegenstelling tot het opslaan van specifieke gebeurtenissen. Betekenisvolle woorden 

drukken iets uit en bevatten veel betekenissen uit evenzoveel contexten die de 

eerder genoemde composities creëren. Mensen met een hoog Ad gehalte reageren 

ook prima op deze atemporale technieken, die vooral non visueel en/of op taal 

gebaseerd zijn zoals:  

1.  Alignment Therapie
tm

- een voor emoties gebruikt helingsproces dat niet het    

oproepen van beelden en specifieke herinneringen vereist. 

2.  Beyond Words
tm

- een taalkundig interventiemode gebaseerd op de quantum 

fysics uitgangspunten. 

 

METHODEN OM HERINNERINGEN TE LOKALISEREN 

De onderstaande methoden zijn de drie hoofdmanieren om systematisch 

herinneringen uit het verleden en de toekomst te lokaliseren. Er zijn meer 

manieren echter de meeste zijn variaties op deze drie. 

1. Backtracking- een geassocieerde techniek 

a) In het algemeen wordt de techniek als volgt gedaan. Het gevoel wordt 

als een constante vastgehouden (kinesthetisch anker) en gebruikt om 

herinneringen op te laten komen met dezelfde gevoelswaarde. (Kan 

ook worden gedaan door gebruik te maken van de interne dialoog van 

de klant of externe triggers van de emoties). 

b) In het bijzonder een nuttige techniek wanneer de klant spontaan in 

een impasse komt of in een negatieve gevoel schiet. V.b. “terwijl je 

dit gevoel voelt, ga door en laat ’t je daar naar toe brengen waar je het 

de eerste keer voelde…..precies en laat me weten wanneer je de 

situatie gevonden hebt waar dit gevoel voor de eerste keer opkwam of 

voor de eerste keer voelde”.  

 

 

  2.   Tijdlijn - Is een gedissocieerde techniek wanneer de klant boven de tijdslijn is. 
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  - Is een geassocieerde techniek waarmee de klant over de tijdlijn loopt     

(dissocieer de klant van de tijdlijn op positie 2) 

a) Directe suggestie – Werkt het beste wanneer de klant boven de tijdlijn 

vliegt om een lichte trance te induceren V.b.: “Vraag je onderbewuste om 

helemaal terug te gaan naar de gebeurtenis of serie gebeurtenissen die 

wanneer ze geheeld is of zijn, ervoor zorgt dat het probleem niet langer 

meer een issue is in je leven.” 

b) Indirecte suggestie (zie blz 9)  

Dit kan ingezet worden terwijl de klant boven de tijdlijn vliegt of kort 

voordat hij/zij gaan opstijgen boven de tijdslijn. V.b.: “Wat is de oorzaak 

van dit probleem de bron die wanneer ze opgeruimd is, zal verdwijnen en 

niet langer meer een issue is in  je leven…. Is het ontstaan voor, tijdens of 

na je geboorte?” 

 3.    Neurologisch root cause elicitatie dmv oogpatronen 

        De neurologische root cause is misschien niet de eerste in tijd gezien maar het 

eerste representatie die het probleem aanstuurt. (Deze techniek vereist een hoog 

practitioners niveau) Stel een vraag zoals: “Wat houdt je van je doel af?” Kalibreer 

de oogpatronen en de predikaten. Zet overlap in om een volledige representatie van 

het probleem te krijgen. V.b.: wanneer een klant toegang heeft tot een Vr en je neemt 

een duidelijke fysiologische verandering waar en de klant vertelt je over een 

negatieve K zoals “angst” dan vraag je,”…. En wat zie je (wijzend in de Vc richting 

van de klant) nu je de angst weer voelt? 

HET ACHTERHALEN VAN DE TIJDLIJN 

Wanneer we met herinneringen werken, kunnen we nooit echt weten hoe 

betrouwbaar of echt iemands herinnering is. Het is belangrijk er bewust van te zijn 

dat waar jouw klant toegang toe krijgt, zijn of haar interne representatie is van wat er 

gebeurd is. De originele “versie” is beïnvloed door de eigen filters op dat moment. 

Naarmate de tijd verstrijkt, elke keer als een mens zich een specifieke gebeurtenis 

opnieuw herinnert wordt deze weer beïnvloed door de gehele levenservaring tot op 

dat moment. Anders gezegd, iedere toegang tot een herinnering is een herkadering.  

“MEMORY IS AN ACTIVE, SYNTHETIC PROCESS” 

(Karl Pribram) 

Er zij verschillende manieren om de tijdlijn te achterhalen en deze is een van de 

meest effectieve. Wanneer je een tijdlijn elicitatie doet, houdt dan je non verbale 

gedrag constant. (Vermijd het de klant onbewust te leiden met je gebaren of de 

stemtoon).  
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SET THE FRAME en creeër een “YES SET”: 

“We staan op het punt met een proces te starten dat snel, gemakkelijk en effectief is 

en waardoor je in staat bent je te ontdoen/bevrijden van oude emoties of 

overtuigingen die je niet langer meer wilt hebben. Om dat te kunnen bereiken gaan 

we achterhalen hoe jouw onderbewuste herinneringen opslaat…… Klaarblijkelijk, 

weet jij het verschil tussen verleden, heden en toekomst….(Kalibreer een 

instemming) Om in staat te zijn in het spoor van verleden, heden en toekomst te 

kunnen blijven, moet je een manier hebben om dat ook te kunnen….een soort 

coderingssysteem of een informatieopslagsysteem….(kalibreer weer een 

instemming)…..en dat heet jouw tijdlijn. 

 

ELICITATIE:  

“Als ik je zou vragen om in een richting te wijzen waar je verleden ligt, waarheen zo 

je dan willen wijzen?....(wacht tot de klant reageert) En als ik je zou vragen om naar 

een punt te wijzen in je toekomst, waarheen zou je dan willen wijzen?...... (wacht op 

klant’s reactie) En je heden, ligt deze dan voor je of heb je misschien het gevoel dat 

je erin zit?.......(wacht op het antwoord van de klant) Als je deze drie punten met 

elkaar zou verbinden, lijkt het wel een lijn te zijn, of niet soms? Dat is je tijdlijn.”  

HET “NU” VERANDEREN 

Deze techniek, gebaseerd op het boek van Wyatt Woodsmall, werkt het beste als de 

tijdlijn ruimtelijk wordt weergegeven namelijk als een lijn op de grond. 

In het algemeen ervaren mensen het “NU” in een van de volgende locaties:  

1) In het lichaam: 

 In-time georiënteerd 

 Geassocieerd 

 Perceiver (waarnemer) (Myer’s-Briggs Type Inventory) 

2) Ongeveer een armlengte voor je: 

 Through-time georiënteerd 

 Gedissocieerd 

 Judger (veroordeler) (Myer’s-Briggs Type Inventory) 
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 Het proces: 

1. Eliciteer de tijdlijn en leg hem op de grond. 

2. Lokaliseer het “NU”. 

3. a) In-time: stap van je tijdlijn af tot het “NU” voor je ligt 

b) Through-time: stap op je tijdlijn totdat het “nu”in je zit 

4. Veranker de verandering en bekrachtig de ervaring. 

5. Veranker de verandering in toepasselijke contexten. 

6. Test en Future Pace. 

“UIT” DE TIJD STAPPEN 

Misschien is enige echte grote tijdlijnverandering die een mens kan maken gewoon 

uit de tijd te stappen. Het volgende patroon, een aanpassing op het werk van Wyatt 

Woodsmall, is een andere manier om een directe ervaring te hebben met wat we 

“the Void”of het Quantum Field” noemen. 

Het proces: 

1. Achterhaal de tijdlijn en leg hem op de grond neer. 

2. Lokaliseer het “nu” 

3. Als het “nu” in het lichaam is (en tijdlijn loopt van voor naar achter): Draai met 

je lichaam naar links of naar rechts en ga een paar stappen van je tijdlijn 

vandaan zodat het nu achter je ligt. 

Als het “nu” voor je ligt (en de tijdlijn loopt van rechts naar links) 

Zet een paar passen naar voren totdat de tijdlijn achter je ligt. 

4.Veranker de verandering en bekrachtig de ervaring 

5.Veranker de ervaring in toepasselijke contexten 

6.Test en Future Pace 

HET ACHTERHALEN VAN DE ROOT CAUSE M.B.V. DE TIJDLIJN 

Het elicitatie proces 

“Is het oké voor je jouw onderbewuste te vertrouwen? Wat het eigenlijk betekent is of 

jij bereid bent om je eerste indruk op te doen…..de eerste impressie die je krijgt….of 

het nu zin maakt of niet?  
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Wat is de allereerste oorzaak van deze emotie (of beperkende overtuiging) die als ze er 

niet meer zou zijn, er voor zal zorgen dat de emotie of beperkende overtuiging geen 

issue meer is in je leven?”  

Als je het wist, was een voor, tijdens of na je geboorte? 

NA:  

Welke leeftijd? (ga door met het eerste getal dat naar boven komt 

TIJDENS DE GEBOORTE 

VOOR:  

Baarmoeder:    In welke maand? 

Genealogisch:  Moeders of vaders kant? 

                         Hoeveel generaties geleden? 

Vorig leven:     Hoeveel levens terug? 

           DRIE POSITIES voor het kijken naar 

                         EMOTIES vanuit het VERLEDEN 

De positie van de leerervaringen (2): 

- direct boven de tijdlijn 

- de positie waar je de leermomenten en/of nieuwe overtuigingen ontdekt 

De positie van het loslaten van de emotie (Non Mirror Image Reverse) (3) 

 

- nog voor en boven de gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die hebben 

geleid tot de geïdentificeerde gebeurtenis (root cause)  

- dit is de positie waar de ongewenste emotie en/of overtuiging losgelaten 

worden, verdwijnen omdat ze er toen nog niet waren. 

De bewijspositie (4) 

- in de gebeurtenis zoals het verschijnt 

- Optioneel: de positie waar je kunt nagaan of de emotie en/of beperkende 

overtuiging ook echt verdwenen is. 
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TIJD-VERPLAATSING voor SELF ALIGNMENT: 

NEGATIEVE EMOTIES 

1.   Gebruik elke ecologische manier om iemand terug in de tijd te verplaatsen en  

plaats de klant direct boven de gebeurtenis. (Kan zowel geassocieerd als 

gedissocieerd gedaan worden) 

 Geassocieerd: 

“Ga vooruit en sta het gevoel toe jou naar de root cause te brengen van ………en 

wees er zeker van dat je ver genoeg boven de gebeurtenis bent en erop neer kijkt” 

 Gedissocieerd: 

 “Vlieg ver genoeg boven je tijdlijn en vlieg terug richting het verleden totdat je 

direct boven de gebeurtenis bent die jouw onderbewuste voor je heeft 

geïdentificeerd heeft als de root cause van……….. 

2.   Bewaar de leerervaringen. “Terwijl je nu ver boven de gebeurtenis hangt, kijkend 

naar beneden, vraag aan je onderbewuste wat jij van de gebeurtenis kunt leren, het 

weten dat je vervolgens in staat zal stellen……los te laten. (Kalibreer) Ga nu nog 

verder en bewaar de toekomst wanneer jij je…….gevoeld zou hebben, jij je nu 

door die ervaringen kunt laten gidsen/begeleiden. 

3.  Loslaten van de emoties. “Nu, terwijl je nog steeds ver boven je tijdlijn bent, vlieg 

door nog voordat de gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen hebben 

plaatsgevonden, die tot het incident hebben geleid, draai je om en kijk richting het 

NU en vraag jezelf, “Waar is de……., nu?” (Kalibreer) Pas de healig light 

metafoor of herkadering toe als de emotie er nog steeds is. 

4.  Ga na of alle emotie verdwenen is en ruim op wat er eventueel nog is. “Vlieg nu IN 

de gebeurtenis echter met behulp van alle leerervaringen die je nu hebt en wees er 

zeker van dat de……verdwenen is. (Kalibreer)….En het is verdwenen of niet 

soms?” (Als de negatieve emotie er nog steeds is of een andere ongewilde emotie 

is aanwezig, herkader, ga terug naar stap1 of gebruik een andere “zuiverings” 

techniek.  

5.  Generaliseer en schep alignment. “Neem nu waar hoe alle gebeurtenissen na de 

allereerste zich net als dominosteentjes gaan revalueren en gaan herschikken in het 

licht van wat jij nu weet. 

Blijf in de richting van het NU vliegen echter niet sneller voorbij voordat bij iedere 

volgende gebeurtenis de oude emotie is losgelaten, gemakkelijk en snel. En merk 

op dat de herschikking doorbeweegt in je toekomst waardoor al jouw toekomstige 

herinneringen meeveranderen in het licht van wat jij nu al weet. Keer nu terug naar 

het NU net zo snel als jouw onderbewuste nodig heeft om de herschikking te 

voltooien. 

6.  Test en Future Pace 
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TIJD-VERPLAATSING  voor SELF ALIGNMENT 

BEPERKENDE OVERTUIGINGEN 

1.  Gebruik elke ecologische manier om iemand terug in de tijd te verplaatsen en plaats 

de klant direct boven de gebeurtenis. (hetzelfde als bij de negatieve emoties) 

2.  Achterhaal ongewilde emoties en overtuigingen (interne dialoog) “Ga nu snel in de 

gebeurtenis en bemerk welk gevoel je hebt en wat je tegen jezelf zegt (beslissing of 

overtuiging), vlieg dan weer boven de gebeurtenis zodat je het onder je ziet liggen.  

3.   Bewaar de leermomenten. (Je kunt reframen op identiteitsniveau) “Terwijl je nu 

ver genoeg boven de gebeurtenis bent, kijkend naar beneden, vraag je aan je 

onderbewuste wat jij van die gebeurtenis kunt leren, dat als je het weer jij in staat 

zult zijn de ……..los te laten. (Kalibreer) Ga nu verder in de tijd en bewaar de 

leerervaringen zorgvuldig zodat jij op ieder willekeurig moment in je toekomst 

waar jij je……….gevoeld/geloofd zou hebben, jij je door deze leerervaringen kunt 

laten gidsen/begeleiden. 

4.  De emoties loslaten. “Terwijl je nu boven je tijdlijn bent, vlieg nu door tot voorbij 

die gebeurtenis, of de serie gebeurtenissen die tot dat incident hebben geleid, draai 

je om en kijk in de richting van het NU en vraag jezelf, “Waar is de ……, nu? … 

en waar is de oude overtuiging nu?” (Kalibreer. Herkader en/of pas de healing light 

metafoor toe indien de emotie nog niet verdwenen is.  

5.  Controleer en ruim op indien nodig. “Vlieg nu in het incident echter met alle 

leerervaringen die je nu hebt en wees er zeker van dat de oude emoties en 

overtuigingen verdwenen zijn….(Kalibreer)…en ze zijn verdwenen of niet 

soms?...Merk nu op welke nieuwe overtuiging jij over jezelf aan het creëren bent. 

(Indien de emotie en/of overtuiging niet komt of de ongewilde emotie en/of 

overtuiging er nog steeds is, reframe of ga terug naar stap 1 of gebruik een andere 

veranderingstechniek) 

6. Generaliseer en align. “Neem nu waar dat net als dominosteentjes alle 

gebeurtenissen na deze eerste gebeurtenis zich beginnen te revalueren en 

herschikken in het licht van wat jij nu weet en gelooft. Vlieg verder in de richting 

van het NU echter zo snel als jouw onderbewuste nodig heeft om de oude emoties 

los te koppelen van elke gebeurtenis volgend op de eerste, gemakkelijk en snel 

terwijl je nieuwe overtuiging steeds sterker en sterker wordt….En merk op dat de 

herschikking zich verder beweegt in jouw toekomst en dat alle toekomstige 

herinneringen in het licht van wat jij nu al weer worden veranderd. Kom nu terug 

richting het NU net zo snel als jouw onderbewuste nodig heeft om de herschikking te 

voltooien.” 

7. Test en Future Pace. 
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OPSCHOON TECHNIEKEN voor TIJD-VERPLAATSINGEN; 

HOE TE HANDELEN ALS DE EMOTIES NIET WEGGAAN 

1. Doe stap 4 opnieuw. Als de emotie niet weg is, zou je eerste handeling dienen te 

zijn te veronderstellen dat de klant is geassocieerd in de herinnering en/of nog niet 

voor de eerste gebeurtenis. In zulke situaties heb je de volgende mogelijkheden:  

a)Herhaal de instructies van stap 4 en wees er zeker van dat de ankers geïnstalleerd 

zijn of  

b)Stel voor: “Terwijl jij nu oog in oog staat, begin terug te zoomen in de tijd met 

onbegrensde snelheid totdat de emotie weg is.” ( kalibreer) “Waar is de emotie 

nu?” 

2.  Toegevoegde leerervaringen. “Zo is het, die emotie is nog niet vrij gemaakt, er zijn   

nog andere positieve leerervaringen die je uit deze gebeurtenis kunt halen, en het 

weet hebben ervan zal het je nu wel toestaan de emotie volledig los te laten en kan 

de genezing beginnen NU. 

3. De Healing Light Metafoor. Je kunt van het licht een oneindige bron van oneindige 

hulpbronnen maken. (Zie de Alignment Therapy, HNLP) Hier een voorbeeld: “Stel 

je een oneindige bron van genezend licht (of andere bron) boven je hoofd voor, en 

oneindig betekent dat er meer is dan jij ooit zult kunnen voorstellen, snel bewegend 

boven je hoofd dat nu begint te bewegen recht door je hoofd en je volledig vullend, 

stromend uit je hart recht in dat wat er onder je is, en hem of haar vullend net 

zolang dat deze positief gloeit…volledig genezen en gezond” 

4. Toegang tot het Quantum Field via de Vierde Positie 

  Je kunt dit ook inzetten als de eerste interventie (Zien Quantum Perceptual 

Positions, HNLP). 

     “Ik wil dat je naar voren gaat en aandacht schenkt aan de ruimte tussen en rondom 

alle andere aanwezige individuen”. (Pauze om de klant te kunnen kalibreren) 

 “En terwijl jij aandacht besteed aan de ruimte tussen en om hen heen, adem diep in 

(doe het zelf ook) en adem weer uit. Als je weer gaat inademen, ga je weer vooruit 

en ben de tussenruimte”. (Pauzeer om te kunnen kalibreren – je kunt een 

kinesthetisch anker aanbrengen indien noodzakelijk) Vraag, “Waar is de (emotie), 

nu?” 

5. Herkaderen van “Weggaan van” leerervaringen in Nieuwe Positieve Overtuigingen 

over Jezelf. 

 (Zie ook de Indentity Reformation, HNLP). Er zijn momenten dat het geleerde 

positief lijkt te zijn echter in feite blijft de richting naar de ongewenste emotie in 

stand gehouden. Bijvoorbeeld, in het geval van misbruik zou de klant kunnen 

zeggen “Het was niet mijn schuld”. “Het” blijft voortdurend terugverwijzen naar 
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de gebeurtenis, “het” houdt de gebeurtenis nog steeds levendig. In zo’n geval zo je 

kunnen zeggen:  

 “Het is waar, het was niet jouw schuld…En ik wil dat jij je onderbewuste vraagt 

wat het jou wil laten weten wie jouw huidige ik is in het licht van het feit dat het 

niet jouw schuld is. Wat wil het jou laten weten op een positieve manier wie jij 

vandaag de dat bent?” 

6. Hoogste Positieve Intentie. 

     “Ik wil jouw onderbewuste aan helpen herinneren dat haar hoogste positieve 

intentie het beschermen van je lichaam is. (zeker sinds je onderbewuste je beste 

maatje/body is). Het niet loslaten van deze…..neemt een hoop energie bij je weg en 

is ook in direct conflict met het onderhouden/beschermen van je lichaam. Zou jouw 

onderbewuste genegen zijn de emoties nu los te laten en jouw lichaam 

beschermen?” 

7. Upchunken tot de hoogst mogelijke intentie en leverage. 

  (Zie ook Alignment Therapy, HNLP) 

 “Ik wil jouw onderbewuste laten overwegen wat haar hoogst mogelijke positieve 

intentie is in het niet los willen laten van deze emotie…………….. (achterhaal die 

intentie via je klant)…..en met welk doel wordt nog niet losgelaten?...etc”.  

 Blijf upchunken totdat de hoogst mogelijke positieve intentie in conflict komt met 

de ongewilde emotie. 

 Confronteer het onderbewuste door het volgende te zeggen; “Weer jouw 

onderbewuste en beseft het ook dat het niet loslaten van deze emotie in direct 

conflict is met de benoem de hoogst mogelijke positieve intentie)? Zou het nu 

genegen willen zijn om de………….los te laten tot de omvang dat het de positieve 

intentie zelf begint te voelen?” Kalibreer. 

8. Heel anderen in de gebeurtenis. 

 Soms zal een emotie of overtuiging niet weggaan omdat de energie dat het patroon 

in stand houdt in de representatie van een andere persoon zit die in de gebeurtenis 

een rol speelt. (ouders, grootouders, andere autoriteitspersonen, familieleden, etc.) 

De representatie van de andere persoon dient eerst geheeld te worden voordat de 

emotie kan worden losgelaten. Je kunt inzetten: 

a)Healing Light Metafoor 

b)Re-imprint 

c)Relationship resolution proces (zie HNLP)  

d)Perceptual position integration (zie HNLP) 
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RE-IMPRINT METHODE 

1. Achterhaal een recente ervaring waar de klant het volgende ervaren kan hebben: 

a)Een negatief gevoel dat zowat in alle contexten voorkomt 

b)Een context waar de klant telkens in een impasse komt 

c)Een beperkende overtuiging 

Anker deze ervaring. 

2. Begeleid de klant om terug te gaan naar de vroegste herinnering aan deze negatieve  

emotie. (De imprint periode ligt tussen 0 en 7 jaar) 

a)Kinesthetisch zoekanker 

b)Tijdlijn] 

3.  Bekijk de gebeurtenis gedissocieerd. 

4.  Identificeer de belangrijkste personen in die gebeurtenis. 

a) Achterhaal de positieve intentie van die personen 

b) Achterhaal de hulpbronnen die eenieder toen nodig had om congruent te 

kunnen blijven met hun intenties 

5.  Anker de hulpbronnen van het kind eerst en doe dat achtereenvolgens gedissocieerd  

en dan geassocieerd. 

6.  Doe hetzelfde met de ouders 

7. Doe deze stappen met alle betrokkenen en eindig met een geassocieerde ervaring 

vanuit het standpunt van het kind. 

8. Test de recente ervaring uit stap 1. Doe het zonder ankers 

9. Future Pace 
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DRIE WAARNEMINGSPOSITIES voor  

op de TOEKOMST  gerichte EMOTIES 

De leerpositie: (2)  

a)Direct boven de gebeurtenis als het zich afspeelt 

b)Daar waar je ontdekt wat de leerervaringen en/ of nieuwe overtuigingen zijn 

 Optioneel voor basispatronen van ongerustheid 

De loslaten positie (3) 

 a)  Net na en boven de gebeurtenis 

      b)  Dit is de plek waar de ongewenste emotie en/of overtuiging     

verdwijnt/losgelaten is 

De bewijs positie (4) 

a) In de gebeurtenis stappen als die plaats vindt 

b) Dit is de plek waar je nagaat of de emotie ook wel echt wel verdwenen is. 
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TIJD-VERPLAATSING voor SELF ALIGNMENT 

Voor contextgebonden 

ONGERUSTHEID 

 

1.  Gebruik gedissocieerde progressie en breng de klant in de richting voorbij de  

toekomstige herinnering. 

 “Vlieg ver boven je tijdlijn en beweeg je in de richting van je toekomst tot aan het 

punt waar je succesvol de gebeurtenis hebt afgesloten”.  

      (Kalibreer) 

2. Laat de emotie los. “Nu, terwijl je ver boven je tijdlijn blijft, beweeg je voorbij de 

succesvol afgesloten gebeurtenis, draai je vervolgens om en kijk dan in de richting 

van het NU  en vraag jezelf, waar de ongerustheid nu is?”  

 (Kalibreer. Herkader en/of pas de healing metafoor toe indien emoties nog niet weg 

zijn) 

3. Controleer en ruim dat op wat is achtergebleven. “Vlieg nu naar beneden 

rechtstreeks in de gebeurtenis en ben er zeker van dat de ongerustheid weg 

is…..(Kalibreer) en het is weg of niet soms?” 

4. Generaliseer en verbind. “Merk nu op hoe alle gebeurtenissen zich herschikken in 

het licht van hoe jij je nu voelt opdat op deze wijze iedere gebeurtenis succesvol 

kan voortbouwen op de volgende, bewegend in de richting waar jij nu bent…….en 

als je klaar bent, ga weer terug naar het NU zo snel als jouw onderbewuste de 

herschikking uitgevoerd heeft. 

5. Test en Future PaceENERGIE IN JE LIJF BRENGEN door de 
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LOOP  van de TIJDLIJN te veranderen. 

 Het komt nogal eens voor dat mensen je vertellen dat het leven weer een opboksen  

tegen is of dat zij het gevoel hebben weer in hun oude patronen terug te vallen. Wat 

ze je eigenlijk vertellen is dat hun tijdlijn veranderen is een snelle, effectieve 

manier om weer leven/energie/kracht en motivatie te creëren. Wanneer je dit 

patroon gaat toepassen, denk er dan aan dat een beetje verandering een lange weg 

voor de klant inhoudt. Wordt de hoek van de loop van de tijdlijn te recht, kan het 

zijn dat er vorm van ongeloof geïnstalleerd wordt of dat de verandering 

incongruent is met de individuele ecologie. Deze techniek kan als een interventie 

techniek worden ingezet of als een algemene interventie. 

 Het proces: 

 Zorg er wel voor dat je klant of jijzelf een doel hebt dat voldoet aan de 

doelvormvoorwaarden, alvorens met het proces te starten. 

1. Eliciteer de tijdlijn en achterhaal de loop van de tijdlijn in relatie tot het probleem 

en/of de gewenste situatie. 

2. Laat de tijdlijn naar beneden lopen om energie in het lichaam te generen. 

3. Houd dit vast totdat die energie is verankerd met de juiste context en/of trigger. 

4. Ecologie. 

 Geef je onderbewuste de volgende suggestie: “Arrangeer de tijdlijn op een 

zodanige manier dat het in overeenstemming is met hoogst mogelijke persoonlijke 

belangen van de totale persoonlijkheid…..”.  

5. Test en Future Pace. 
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S.E.T. GOALS…..TO KNOW YOUR LIFECOURSE
TM 

 Gedachten aan de toekomst zijn vaak doelen voor het onderbewuste. Doelen zijn 

de belichaming van jouw waarden. Je hebt doelen of je ze nu S.E.T. of niet. Doelen 

die je motiveren staat in verbinding met je waarden. Doelen zijn tekens die je 

bewust maken dat je met een bijzondere LifeCourse
tm

 bezig bent. 

S - eenvoudig geformuleerd in het nu 

 Duidelijk omschreven, weinig woorden en in de tegenwoordige tijd                    

“Ik ben nu……………” 

   - specifiek                             

Belangrijk voor de meer fysieke en concrete doelen. 

E- Bewijs 

     Hoe weet ik dat ik mijn doel heb?                    

Wat zal ik dan zien, horen, voelen, denken, etc.? 

  - Ecologie 

a) Wat zal er gebeuren als ik het heb? 

b) Hoe zal het mijn leven beïnvloeden? 

c) Biedt het doel mij voordelen? 

d) Is het ook voordelig voor mijn omgeving? 

e) Is het ook voordeling voor onzen planeet?                                 

T- Toward (bereiken van) wat je werkelijk wilt? 

 Ben ik meer bereikend in de richting van mijn doel, meer dan dat ik wegbeweeg 

van mijn doel?                  

Is mij doel positief geformuleerd?               

Is er een tijdsframe?              

Wanneer wil ik dat mijn doel ook gaat plaatsvinden?                

Stel een datum vast en laat het doel dan los. 

STAPPEN OM JE DOELEN 

MET MEER KRACHT 

IN JE TOEKOMST 

TE ZETTEN 
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1. Vlieg boven je tijdlijn en ga richting je toekomst en merk op wat er zoal is op je 

tijdlijn. 

a) Als het gewenste doel al in je toekomst staat, ga door met stap 2-7. 

b) Als er geen toekomstgedachten zijn, volg dan de stappen voor het installeren 

van S.E.T. doelen in jouw toekomst. 

c) Als er een ontkrachtende toekomstige gedachten reeds in je toekomst aanwezig 

is, gebruik dan een NLP techniek om deze ongewilde emotie en/of overtuiging 

te verwijderen verbonden aan die gedachte en chech de toekomst daarna 

opnieuw. 

2.  Vlieg direct in de representatie van je doel en associeer je er volledig mee om er zo   

zeker van te zijn dat het doel ook echt S.E.T is zoals jij het wilt hebben. 

3. Blaas nog meer kracht in je representatie; Submodaliteiten. 

4. Ga weer uit je representatie en ga er weer boven vliegen. 

5. Breng nog meer energie in je representatie als jij dat nodig vindt. Gebruik de Mind 

Power Breath. 

6.  Merk op hoe de gebeurtenissen tussen toen en nu zich zodanig herschikken om het  

S.E.T doel optimaal te kunnen ondersteunen. 

7. Vlieg nu terug naar het nu. 

 

 

 



 

123        © Zonnevlecht Academie te Budel 

STAPPEN OM HET S.E.T. DOEL 

in je TOEKOMST 

te INSTALLEREN. 

1. Wees er zeker van dat het doel S.E.T. is.  

2. Krijg je definitieve outcome.               

 Hoe zul jij weten dat jij je doel hebt bereikt? 

3. Maak een allesomvattend beeld van je doel. 

 Visueel, auditief, kinesthetisch 

4. Associeer met je eigen beeld. 

5. Pomp je eigen beeld op! Submodaliteiten. 

6. Dissocieer nu van je beeld. 

7. Neem het beeld mee naar boven en vlieg naar het nu. 

8. Energetiseer je beeld. (Mind Power Breath) 

9. Vlieg nu over je toekomst 

10. Laat je beeld nu een plek vinden op je tijdlijn; laat het naar beneden vallen. 

11. Zie hoe de gebeurtenissen tussen toen en nu zich herschikken teneinde jouw S.E.T. 

doel te kunnen ondersteunen. 

12. Vlieg nu terug naar het nu. 
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TIMELINE TECHNIEKEN 

VIA TAAL 

DE BESLISSINGSVERNIETIGER 

 

Nuttig bij spijt, beslissingen of reacties die nog sterk met je verleden verbonden zijn. 

1. Stem af op het probleem 

2. “Waar was je toen je dat besloot om te doen?” 

3. “…….En voor dat moment, waar was je?” 

4. “Merk op hoeveel mogelijkheden jij hebt, NU.” 

 (optioneel) “…En als je vooruit zou kunnen kijken naar een moment in de 

toekomst, vergelijkbaar aan toen in het verleden…..en merk op hoeveel beter jij je 

NU voelt………in het licht van de mogelijkheid die je had…NU”. 

 

TIMELINE TECHNIEKEN 

VIA TAAL 

DE AANPASSER 

 

 Nuttig voor zijn toestanden die geassocieerd zijn met toekomstige handelingen in 

en specifieke contexten. 

1. Stem af op het probleem 

2. “Waar zul je zijn, wanneer jij je voorstelt dat jij je niet zo zou voelen als je zou 

kunnen…….succesvol…….nadat je het hebt afgerond?” 

3. “……..En daarna, waar zul je zijn, nadat je het succesvol hebt afgesloten?” 

4. “…….NU…..merk eens op hoeveel beter dat voelt, NU.” 

5. “Kun je een vergelijkbaar moment in de toekomst vinden dat wanneer het in het 

verleden zou zijn…..jij alleen maar naar voren zou kunnen kijken naar een volgend 

moment……dit moment……..wat jij succesvol hebt afgesloten?” 

HULPBRONNEN UIT DE TOEKOMST HALEN 
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BIG PICTURE 

1. Tijd heelt alle wonden. Wanneer de tijd dat heeft gedaan, zijn we vooruitgegaan, 

hebben we geleerd en de focus op het leven veranderd. 

2. Alles dat zou kunnen gebeuren, beïnvloedt dat wat er werkelijk gebeurd (Richard 

Feynmann) 

 Bovenstaande is gebaseerd op berekeningen om van een elektron de denkbeeldige 

beweging te voorspellen met als uitgangspunt alle mogelijkheden vanuit het 

verleden. Vele geschiedenis kan geschrapt worden. Wat er uiteindelijk alleen 

overblijft, vertegenwoordigt dat wat er feitelijk gebeurt, uitgedrukt als een patroon 

van oneindige mogelijkheden. 

3. Het verleden, heden en toekomst spelen zich gelijktijdig af. Tijd is een metafoor, 

het bestaat niet op het niveau van de directe ervaringen. 

4. Het verleden, heden en toekomst worden als een cybernetische eenheid behandeld 

door de hersenen (oftewel het onderbewuste) 

 

 DE TECHNIEK 

 Deze techniek is erg nuttig voor iedere nominalisatie omdat ze allemaal afhankelijk 

zijn van tijd. In het geval van overtuigingen, beslissingen, waarden, etc. dien je wel 

de bijbehorende gevoelens te achterhalen omdat deze vaak het beste bewijs leveren 

of er verandering heeft plaatsgevonden na een interventie. 

 Set the frame: Tijd heelt-----achterhaal persoonlijke ervaringen bij de klant. 

1. Beschrijf het probleem en denominaliseer. 

 “Hoe ben jij nu aan het……?”, “Hoe weet jij dat jij nu aan het …..bent?” Je kunt 

hier het metamodel inzetten of de strategie eruit halen; het belangrijkste is om de 

gevoelens of gedrag in de tegenwoordige tijd te brengen. 

2. Laat de klant boven de tijdlijn vliegen en hem in de richting van de toekomst 

oriënteren. 

 “Zie of denk aan jezelf daar beneden………, draai je om en kijk in de richting van 

de toekomst”.  

 

3. Ontdek toekomstige leermomenten. 

 “Ik ga je zo meteen vragen het volgende in overweging te nemen: Welke zijn de 

toekomstige leermomenten dat als ze bewust en geïntegreerd zijn het mogelijk 

zouden maken om de (nominalisatie) los te laten?.....Terwijl jij nu begint te vliegen 
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over de toekomst totdat jouw onderbewustzijn aankomt boven een punt waar de 

leerervaringen geïntegreerd zijn. Welnu, heb je dat begrepen? “Begin..nu….je 

herinnert de overweging: Welke zijn de toekomstige leermomenten die wanneer ze 

geïntegreerd zijn en bewust het mogelijk maken de negatieve emoties los te laten? 

Blijf in je toekomst vliegen totdat je geleerd hebt wat je nodig hebt om te leren”. 

Als de klant ergens boven de tijdlijn stopt maar geen leerervaringen heeft, laat de 

klant dan associëren in het toekomstige moment. 

4. Bekrachtig de verandering. 

 “Nu je weet hebt van de leermomenten, merk eens hoe jij je nu voelt?” Achterhaal 

positieve emoties, verbaal indien noodzakelijk. “Nu jij je K+ voelt, NU, draai je en 

kijk terug op het verleden en……” 

5. Breng de hulpbronnen terug naar het nu en her-richt de toekomstige mogelijkheden 

en prioriteiten. 

 “….Begin nu terug te vliegen naar het NU echter alleen zo snel als jouw 

onderbewuste nodig heeft om jouw verleden te herschikken in het licht van jouw 

leerervaringen zodat jij in jouw hedenvolledig gefocused kunt zijn op wat echt 

belangrijk is in je leven, nu, en in de toekomst”.  

6. Identificeer nieuwe toekomstige mogelijkheden 

 “Terwijl jij vooruit kijkt in je toekomst wat is dan belangrijk voor jou, NU?” 

7. Test en kijk of de toekomst zo in orde voor je is. 
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Het ontdekken van de eerste gebeurtenis 
 
 
 
 
 
Vorige levens 
 
  Baarmoeder   Huidige leven 
 
 
  
    
   V         N             T 
 
 
 
Vorige generaties 
 

 

Huidige Leven Belangrijke periodes 

0-7 Imprintperiode 

7-14 Modelleerperiode 

14-21 Socialisatieperiode 

 
 

 

 

Negatieve emoties/ Beperkende beslissingen 
 

 

  1e 
 
           2e 
 
           3e 
 
  4e 
 
   
 V     N           T 
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Bezorgdheid / Ongerustheid (Anxiety) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V N T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


