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Disclaimer 

Kritische noot 

Alvorens met de oefeningen aan de slag wordt gegaan, wordt met nadruk gesteld dat 
alle verantwoordelijkheid voor het doen van deze oefeningen bij de cliënt zelf ligt. Er 
is geen mogelijkheid op enigerlei wijze de verkopende partij, The Mindset Power, 
aansprakelijk te stellen voor enig ontstaan ongemak. Bij twijfel is het aldus raadzaam 
om voorafgaand aan het doen van de oefeningen, deze te bespreken met arts of 
therapeut. 

Zeker cursisten die medicijnen slikken wordt geadviseerd om de oefeningen met arts 
of therapeut te bespreken voordat hiermee wordt aangevangen. 

Begin eenvoudig 
Begin elke oefening met iets eenvoudigs (dus een klein probleem) waarbij nauwelijks 
of geen emotie komt kijken. Vraag, wanneer nodig, iemand aanwezig te zijn bij een 
oefening. Dit kan een veilig gevoel geven en heeft als bijkomend voordeel dat de 
ander feedback kan leveren. 
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SPACE-Q © 
Tijd, ruimte en vragen. Eigenlijk is het Tijd, Ruimte, Energie en Materie (T.R.E.M.). 
Elke gebeurtenis wordt gekenmerkt door deze vier grootheden: Tijd, Ruimte, Energie 
en Materie. Oftewel: Wanneer, Waar, Hoe en Wat.  

Je zult begrijpen dat elk moment een plaats, een energie en een wat heeft. Dus wat 
deed je waar en wanneer en hoe voelde je je toen. Verander je 1 van de vier dan zal 
het geheel verdwijnen/veranderen. 

Elke ervaring die jij dus hebt heeft met deze vier te maken en vooral hoe kom je eruit. 
Hoe je eruit komt noemen ze ook wel het gevoel of de emotie die je ervaarde en of je 
emotionele brein daar aandacht aan heeft gegeven. 

De Q 
De Q staat voor questions. Welke vragen stel jij aan jezelf? Zijn het motiverende 
vragen die jou verder brengen in je leven, of vragen die steeds meer blokkades 
opwerpen.  

Weet dat de kwaliteit van je vragen voor een groot deel de kwaliteit van je leven 
beïnvloeden. 

Wat doet het volgende met je? “Zal vandaag wel weer een rot dag worden!” Vaak is 
dit een eerste gedachte bij het wakker worden. Direct zet je je brein op scherp om te 
gaan zoeken naar bewijs voor een rotdag. Bij elke bevestiging zeg je: “zie je wel!” 

Is niet beter om te zeggen: Vandaag ga ik genieten van alles dat ik doe. Ik herinner 
mezelf eraan om me meer te motiveren als ik dingen denk, hoor of voel die mij 
dichter bij mijn doel brengt. 

Bij de laatste zin zal je brein zijn of haar best doen om dat te bereiken. 
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G.B.R.K. 
Het emotionele brein let op de volgende dingen: 

G: Gebeurtenis. Waar ben je en met wie. 

B: Betekenis. Welke betekenis geef je aan die gebeurtenis. Kan een overtuiging 
worden. 

V: Veerkracht. Hoe zit je in je vel? Dit bepaalt voor een groot deel je veerkracht. 
Hoe veerkrachtig is je brein op dat moment. 

K: Klem. De heftigheid van de situatie neemt toe naarmate je uitweg kleiner wordt. 

Zo’n G.B.R.K ervaring die erg negatief is en voor je amygdala levensbedreigend, zal 
zich nestelen in je onbewuste. Elk zintuiglijk aspect in deze GBRK is vastgelegd. We 
noemen dit ook wel een ENGRAM. Dus elk geluid, geur, gevoel (extern en intern), 
beeld en smaak (zowel extern en intern) zijn in detail opgenomen in het “archief”. 

Je amygdala zal vanaf dat moment opletten of hij iets van het ENGRAM herkent. Als 
dit zo is dan zal deze me jou communiceren middels een gevoel. Meestal een naar 
gevoel. Dit wordt veroorzaakt door adrenaline en cortisol. Het is dus maar een 
chemisch spelletje. 

Het kompas is van de ander 

Zoals je nu weet wordt het overgrote deel van de kennis in je hoofd daar door 
anderen ingestopt. Goed bedoeld allemaal, maar het vormt je wel. Het is niet van jou. 

Goed om te blijven onthouden is dat de informatie in je hoofd alleen maar bestaat uit 
informatie die is opgebouwd uit vijf zintuigelijke registraties door de tijd en ruimte.  

Met dit coach traject gaan we op zoek naar de mogelijkheden om jouw ongemakken 
weg te nemen en een stabiele basis te creëren om eventuele volgende uitdagingen 
eenvoudig te pareren en om te buigen naar een voordeel. 
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Er komen vele cliënten bij mij en allemaal hebben ze een andere uitdaging. 
Tenminste… er is iets dat ze met het bewuste brein niet kunnen oplossen. Ze weten 
dat het mogelijk moet zijn, maar het lukt niet. Soms is een trauma of probleem 
duidelijk en soms hebben ze geen idee waar en wanneer het probleem start en of het 
wel hun probleem is.  

Zo heb je mensen met vliegangst terwijl ze nog nooit gevlogen hebben. Je kunt je 
afvragen hoe je bang kunt zijn voor vliegen als je het nog nooit gedaan hebt. 
Blijkbaar is het zo dat je iets niet hoeft mee te maken om er een angst voor te 

ontwikkelen. Is het dan een uitwisseling van energie (T.R.E.M.)?  

-/- 
Ik hoorde eens een verhaal over een meisje wiens moeder standaard een stuk van 
het vlees afsneed voordat het vlees gebakken werd. Op een dag vroeg het meisje 
aan haar moeder waarom ze dat toch elke keer deed. Haar moeder kon daar geen 
verhelderend antwoord op geven. Het enige dat ze zei was ‘Mijn moeder deed dat 
ook altijd, ik heb het zo geleerd’. 

Het meisje ging daarop naar haar oma met dezelfde vraag. Ook oma kon het niet 
uitleggen; zij had het eveneens zo van haar moeder overgenomen. Gelukkig leefde 
overgrootmoeder nog. Zij kreeg dezelfde vraag voorgelegd. ‘Oh’… zei deze, ‘dat is 
heel simpel hoor. De oven die wij hadden was erg klein. Daar paste maar een klein 
stuk vlees in. Ik moest er dus altijd wel een stuk afsnijden.’  

Toen het meisje dit verhaal thuis vertelde werd er vervolgens nooit meer een stuk 
van het vlees afgesneden. Een oude overtuiging, die niet langer zinvol was, 
verdween en een nieuwe werd geboren. 

-/- 

Het blijkt dus dat we bepaalde zaken klakkeloos overnemen en aannemen voor waar 
zonder onze vraagtekens erbij te zetten. 
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STA EVEN STIL…..Wat nam jij ongemerkt van een ander over en belemmert je nu? 
Neem hier de tijd voor. Stel jezelf de vraag en schrijf alles op wat je binnenkrijgt. 
Komt er niets? ook goed. Maar, blijf alert op ingevingen. De meest kleine dingen 
kunnen je verder brengen. 

Van 0-8 jaar ben je een open kanaal 
Je kunt begrijpen dat een klein kind (zeker tussen de 0 – 8 jaar) makkelijk de angst 
van iemand anders overneemt. Mensen met kleine kinderen weten dat je een klein 
kind makkelijk kunt bang maken. Als je zegt dat een bepaald snoepje je heel ziek 
maakt, dan kan dat heel snel waarheid worden voor een kind.  

Je ziet hieronder een driehoek. in het midden zie je een rode bol. Dit is jouw kern. 
Daar zit al jouw geleerde informatie. Dit is jouw wereld. Vanuit hier stuur je alles aan. 
Dit is jouw opgedane kennis. Hier zitten je normen, waarden, overtuigingen, houding, 
taal, enzovoort. eigenlijk zit er oude informatie. Deze informatie komt tot uiting in een 
gevoel in je lijf. Buik, Hart en Keel. 

      -/- 
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OEFENING 1 

ALBERA staat voor:  
Acceptatie – Luisteren – Begrijpen – Eigen verantwoordelijkheid – Richting – Actie 

Het “luisteren” heeft te maken met wat je bij een eventuele angst “ziet”, “zegt” & 
“voelt”. Welke beelden maak je? Welke gedachte(n) heb je? Waar zit het gevoel? 
Deze drie zintuiglijke invloeden geven de betekenis: Ik vermijd…... 

Door er nu heel specifiek mee bezig te zijn haal je onbewuste gegevens naar het 
bewuste toe. Dit is al de eerste stap in het helingsproces. 
  
Omschrijf voor jezelf de belangrijkste reden waarom je jouw probleem hebt 
ontwikkeld. Wie was erbij betrokken? Waar was het? Was je binnen of buiten? 
Maakte je het mee, of heb je het gehoord? 
Omschrijf het zo gedetailleerd mogelijk. Maak de beelden, gedachten en gevoelens 
zo helder mogelijk. 

Nu je dit allemaal hebt staan kun je er van een afstandje naar kijken. Wellicht kun je 
al deels herkaderen; er een andere waarde aan geven.  

herkaderen betekent niet meer dan er een ander kader omheen zetten. Je kunt de 
afbeelding ook ergens anders in de ruimte zetten. Welk geluid was er? Hoe was de 
intonatie? Waar zit het gevoel? Geef deze sensatie een een andere naam. Herlabel 
het. 
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Ik en Mezelf 

Zoals je weet ga ik er vanuit dat er een “IK” is die in gesprek is met “MEZELF”.  
- Ik hou van mezelf. 
- Ik vind mezelf te dik. 
- Ik vind mezelf slim. 
- Ik haat mezelf. 
- Ik kan mezelf niet uitstaan. 
- Ik ben mezelf kwijt. 

De IK is dat deel van jou dat je alert houdt op iets dat nadelig zou kunnen uitpakken. 
Of het waar is of niet, het emotionele brein reageert er op die manier op. 

Herken je het volgende? Je hebt een vervelende vergadering gehad. Het zit je niet 
lekker. Thuis zit je er nog over na te denken. Je staart naar het plafond en begint na 
te denken over hoe het anders had kunnen lopen. Stel nou dat ik dit of als ik nou 
dat… Je begint het woord “stel” te gebruiken. “Stel” opent mogelijkheden. 

“Stel dat ik mezelf beter in de hand had gehad en Jan (=willekeurige naam) had uit 
laten spreken, dan ….” Je ziet, als je je dit bedenkt, dat Jan dan anders verder was 
gegaan tijdens de vergadering. Ineens bedenk je dat een kleine verandering een 
heel ander gevoel in je lichaam laat ontstaan. Dit is al een herkadering. 

Dit nieuwe inzicht neem je mee naar de volgende vergadering. Sterker nog, wellicht 
bel je Jan even op om te zeggen dat je hem had moeten laten uitspreken. Door de 
herinnering aan de vergadering aan te passen verandert hoe je in het NU staat en 
hoe je naar de toekomst kijkt. 
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OEFENING 2 

Kijk naar oefening 1, lees je eigen verhaal terug en vraag jezelf af wat je zintuiglijk 
anders had kunnen doen tijdens de gebeurtenis om er nu anders tegenover te staan. 

Stel dat je in oefening 1 omschrijft: ”ik ben 5 jaar als mijn moeder hoort dat een 
goede vriendin is overleden tijdens een vlucht. Ik zie en hoor mijn moeder hard 
huilen. Haar verdriet grijpt me aan. Ook schreeuwt mijn moeder dat ze nooit gaat 
vliegen omdat het veel te gevaarlijk is.” 

Nu kun je de ‘IK en Mezelf’ doen. Jij zit als MEZELF op een stoel en je zet je 5-jarige 
IK op een andere stoel. Kijk rustig naar het kleine kind. Je herkent dat het niet díens 
angst is, maar de angst van zijn/haar moeder.  

Na 3 a 4 minuten kijken vraag je jouw kleine “IK” om bij je te komen. Als hij/zij bij je is 
zeg je dat je haar en hem bent uit de toekomst. Je kunt dan zeggen: ”Je bent erg 
geschrokken van mama toen je hoorde dat haar vriendin was overleden, toch? Maar, 
het is allemaal niet jouw schuld”. 

Vraag daarna wat hij/zij nodig heeft om met die overweldigende emoties om te 
kunnen gaan en zeg dat jij daarbij helpt. Misschien wil hij/zij een knuffel of moed of 
begrip of kracht.  

Geef nu datgene wat hij/zij emotioneel nodig heeft. Stap even 3 minuten voor het 
vervelende telefoongesprek van haar moeder in de geschiedenis. Hand in hand loop 
je met je 5-jarige IK door de gebeurtenis en kijk hoe hij/zij dan reageert. Wanneer het 
kind ontspannen blijft heb je de emotie van de herinnering afgehaald.  

Ga nu aan de slag met je eigen verhaal. Omschrijf hoe bovenstaand proces verloopt: 
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Waar komt die stem vandaan? 

Zoals eerder omschreven weet je dat jouw brein gevuld is met zintuiglijke informatie 
die daar door anderen grotendeels is ingestopt. Deze informatie heeft een gedrag 
gecreëerd. Dit proces geldt voor iedereen.  

-/- 

Zaai een gedachte en je oogst een daad. 

Zaai een daad en je oogst een gewoonte. 

Zaai een gewoonte en je oogst een karakter. 

Zaai een karakter en je oogst een bestemming. 
-/- 

Er is dus een proces gaande waarin een gedachte leidt naar een bestemming. 

Bij ons thuis was het vroeger vrij streng. Als er een tijd werd afgesproken, dan 
betekende dat ook echt op dat tijdstip thuis zijn, anders zwaaide er wat. (Misschien is 
op tijd komen overigens echt iets Nederlands, want in andere landen nemen ze het 
daar niet zo nauw mee). 

Als ik niet op tijd thuis was, dan werd dit als volgt geïnterpreteerd door mijn ouders: 

- Ik had geen respect voor ze. 
- Ik had maling aan ze. 
- Ik hield niet van ze.  
- Anderen waren altijd belangrijker. 

Dat is nogal wat negatieve informatie die ik als gedachten met mij meenam als ik ’s 
avonds mijn bed in ging. Op dit ene onderwerp leidden deze gedachten naar een 
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gewoonte (mijn uiterste best doen om op tijd te komen), vervolgens naar een 
karaktertrek (ik ben heel punctueel) en zo naar een bestemming (op tijd zijn is een 
missie geworden). 

Resultaat hiervan is dat ik altijd op tijd was. Voor mijn innerlijke stem en emotie was 
te laat komen “not done”.  

Echter, ik wilde daar van af, want de spanning die het meebracht was niet van mij, 
maar van mijn ouders en zíj hadden het zo weer meegekregen van hun ouders.  

Als ik de stem ging analyseren die zei: ”Op tijd komen, want anders…”, hoorde ik dat 
het niet mijn eigen stem was, maar die van mijn moeder en soms vader. 
Ik vroeg mij af, nadat ik wist wiens stem het was, waar die stem eigenlijk vandaan 
kwam. Kwam het geluid nou van binnenin mijn hoofd of hoorde ik het buiten mezelf?  

Ik ontdekte dat de stem altijd van linksachter mij klonk. Als ik die stem (denkbeeldig) 
naar een andere plek bracht, vervormde het geluid dusdanig dat het flink wat van z’n 
kracht verloor. Vervolgens ben ik gaan testen met het vervormen van de stem. Wat 
als  ik het volume zou aanpassen (ik maakte er een fluisterstem van), of de intonatie 
(ik legde de klemtoon op afwijkende plekken of ik maakte de stem lief in plaats van 
donker), of de klankkleur (het werd een warm geluid in plaats van een dreigende 
schelle stem), of het type stem (ik maakte er een maf Donald Duck stemmetje van of 
juist een hele sexy telefoniste-stem)? Dit alles had zo’n impact, dat de hele lading 
van de inhoud van wat de stem te brengen had, afzwakte en uiteindelijk zelfs 
verdween.  
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OEFENING 3 
Schrijf zoveel mogelijk negatieve zinnen op die je dagelijks zegt, die betrekking 
hebben op jouw uitdaging. Het kunnen ook overtuigingen zijn over iets.  

NOTE:  Als je onderzoekt hou het dan niet alleen bij je huidige uitdaging. Wellicht 
zijn er meerdere kleine dingen die je wilt veranderen. Check zo veel mogelijk 
momenten. Wie weet kom je er achter dat jouw uitdaging met totaal iets anders te 
maken heeft. Voor elke uitdaging is een andere oplossing. 

___________________________________________________________________ 

Bij de volgende oefening ga je bij de modaliteit “Geluid” de submodaliteiten 
veranderen en het effect ervan onderzoeken. Eén van de submodaliteiten is vaak de 
“trigger / sterter.” Wanneer jij deze weet te verzachten, is vaak de angel uit het 
geheel weg en valt de strategie van het brein om een angst te creëren weg. Er zit 
namelijk altijd een structuur in een angst. Je bent niet de angst, je spéélt hem alsof 
hij echt is. 

Neem de submodaliteiten die in module 3 staan erbij. 

1. 
Schrijf een zin op die voor jou negatief is. 

___________________________________________________________________ 

Waar komt het geluid vandaan als je dit denkt? 
Verander de plek. 
Wat is het effect? 
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2. 
Neem dezelfde zin. 
Wat is de intonatie? 
Verander de intonatie. Maak het lief. 
Wat is het effect? 

3. 
Neem weer dezelfde zin. 
Wat is het volume? 
Verander het volume. Maak het zacht en melodieus. 
Wat is het effect? 

4. 
Neem weer dezelfde zin. 
Wiens stem kan het zijn? Vader, moeder, leraar, oma, enzovoort.. 
Verander het naar een Donald Duck-stem of heel sexy. 
Wat is het effect? 

5. 
Neem weer dezelfde zin en combineer al het bovengenoemde. Verander plaats, 
intonatie, stemming, volume, kleur, enzovoort. Hoe meer je verandert, hoe beter de 
uitkomst is. 

Leer met deze oefening dat je grip hebt op je emotionele stemming door met je 
gedachten te spelen. Je bènt niet de emotie, je ervaart deze slechts. En deze 
ervaring kun je veranderen.  
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OEFENING 4 

Je hebt gelezen dat woorden krachtig zijn. Dat wat jij bedenkt krijgt vorm middels 
beelden en vervolgens wordt daardoor je stemming bepaald. 

Schrijf zoveel mogelijk woorden op die een negatieve lading hebben en zet ernaast 
een woord dat het negatieve woord kan vervangen middels het brengen van een 
positieve energie. (Hou goed in de gaten met wie je omgaat. Hoe praten zij? Elke 
keer als iemand iets zegt, roep jij daar beelden bij op. Let dus op dat bijv. roddelen of 
iemand afkraken niets meer brengt dan negatieve energie.) Wanneer jij weet wat 
positieve energie brengt zul je in een gesprek de negatieve woorden herkennen en 
direct automatisch naar jouw positieve versie veranderen. Ik geef 4 voorbeelden ter 
verheldering en om je op gang te helpen. 

Negatieve lading Positieve lading

stressvol spannend

probleem uitdaging

ik kan het niet ik kan het nog niet

eng spannend

moeilijk

niemand doet dat
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FYSIOLOGIE 
Jouw lichaamshouding is 55% van de communicatie die je uitzendt naar anderen en 
jezelf. Ga nu eens met ingezakte schouders, neerwaarts gebogen hoofd en een 
zwaar gevoel in je lijf staan. Zeg nu hardop het volgende: 

Ik heb straks een gesprek en daar ben ik erg gestrest over. 

En ga dan nu eens rechtop, neus vooruitwijzend, schouders recht, in een leergierige 
houding staan en zeg het volgende: 

Ik heb straks een gesprek dat best spannend is, maar ik ben er erg 
nieuwsgierig naar en ik heb er zin in! 

Ervaar je, zowel lichamelijk als geestelijk, het verschil?  
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OEFENING 5 

Je hebt geleerd dat de kwaliteit van de vragen die jij dagelijks stelt bij het opstaan en 
naar bed gaan een groot gedeelte de kwaliteit van jouw leven bepalen. Jij Goolged 
zelf naar antwoorden in je brein. Elk woord dat jij zegt wordt door je brein opgezocht, 
een beeld aan gegeven en een gekoppelde emotie. Alles in een split second. (knap, 
toch?) 

Schrijf eens zoveel mogelijk kwaliteitsvragen op. Maak zowel vragen voor de ochtend 
als voor de avond. 

Voorbeeld ochtend: 
Hoe ga ik zo positief mogelijk de vergadering (als je die hebt) in en lever daarbij een 
positieve bijdrage? 
Hoe ga ik vandaag het meeste leren op een zo natuurlijk mogelijke manier? 

Voorbeeld avond: 
Hoe val ik zo eenvoudig en ontspannen mogelijk in slaap? 
Hoe sta ik morgen nog meer relaxt op dan ik me nu voel met minimaal 2 nieuwe 
ideeën? 

Creëer vragen die te maken hebben met vliegen. Gebruik de submodaliteiten die 
behulpzaam zijn.  

 van 16 34



Werkboek

Herhaling bij de oefeningen en 
verdieping! 

Voordat je de oefeningen begint wil ik je eerst het volgende meegeven.  

RICHT JE OP JE EERSTE INGEVING. 

Beelden 

Als ik je zeg: ”Denk aan een blauwe olifant”, dan zie je vaak niet een glasheldere foto 
van een blauwe olifant. Wel zag je ergens in de ruimte voor je een blauwe olifant. 
Wanneer dat gebeurt, wijs dan naar dat punt waar je het beeld voor je zag. 

Geluiden 

Voor geluiden werkt hetzelfde. Wanneer gevraagd wordt: “Waar komt die gedachte 
vandaan?” dan wijs je direct naar die plek. Te lang nadenken zal dit proces verstoren. 

Emoties 

Bij emoties is het makkelijker om het in je lijf aan te wijzen. Echter als er gevraagd 
wordt “Welke kleur heeft het?” gaat het ook weer om je eerste ingeving. Ook bij de 
vraag “Hoe beweegt het?”; ga af op je eerste ingeving. 
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Modaliteiten en submodaliteiten 

We gaan direct aan de slag met meer oefeningen. We gaan eerst eens met de 
submodaliteiten aan de slag. 

Hier zijn ze nog even. 

De “gedachtevorm” bestaat uit: 
• Locatie        
• Intensiteit van de kleur 
• Omkaderd/panoramisch    
• Mate van het contrast  
• Bewegend/stilstaand     
• Beweegt langzaam of snel 
• Groot/klein       
• Focus of totaalbeeld 
• Helder/wazig       
• Uit welke hoek gezien 
• Kleur/Zwart-wit/sepia     
• Aantal beelden - variatie 
• Warme kleuren/kille kleuren    
• Dichtbij/ver weg 
• Geassocieerd/gedissocieerd 

Verras jezelf 
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Ontdek eerst even het volgende (zorg voor een nieuwsgierige houding):  

1. Bedenk iets dat je gewoon vervelend vindt. Ga af op je eerste ingeving.      
Wat is de locatie van het beeld, kleur, enzovoort? Wanneer je dit benoemd 
hebt, zul je zien welke submodaliteiten het nare gevoel tot stand brengen. 

2. Denk nu aan iets moois; iets dat een warm gevoel geeft. Ga af op je eerste 
ingeving. Wat is de locatie van het beeld, kleur, enzovoort? Wanneer je dit 
benoemt hebt, zul je zien welke submodaliteiten het fijne en warme gevoel tot 
stand brengen. 

3. Plaats nu het beeld van punt 1 (de vervelende gedachte) op de plek van 2 (de 
mooie, warme gedachte) en verander de submodaliteiten van 1 naar die van 
2. Welk gevoel geef hetzelfde beeld nu? Ervaar je de verandering? Zo niet, 
doe het nogmaals. 

Mmm, interessant hè?  
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OEFENING 6 

Neem onderstaande lijst. Denk aan iets dat angstvrij is en plezier brengt. Denk aan je 
eerste ingeving. Vul de eerste lege kolom in terwijl je dit beeld voor ogen houdt. Blijf 
afgaan op je eerste ingeving. 

Denk vervolgens aan iets of iemand dat/die lichtelijk irritant is. Houd dit beeld voor 
ogen en vul de laatste kolom in. Blijf ook hier afgaan op je eerste ingeving. 

Nu je dit hebt ingevuld is het leuk om er mee te spelen. Wanneer het bewegend is, 
kun je het stilzetten en onderzoeken wat het verschil is in gevoel. Ook hier is het 
belangrijk om te ontdekken dat de vorm belangrijker is dan de inhoud. 

Locatie (voor, achter, links, rechts, 
schuin, boven, onder)

Dichtbij/ver weg

Omkaderd/panoramische (loopt wazig 
door de ruimte in) 

Intensiteit van de kleur

Mate van het contrast 

Bewegend/stilstaand

Beweegt langzaam of snel

Groot/klein 

Focus of totaalbeeld

Helder/wazig

Uit welke hoek gezien

Kleur/Zwart-wit/sepia

Aantal beelden - variatie

Warme kleuren/kille kleuren

Geassocieerd/gedissocieerd
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Door het veranderen van  de submodaliteiten verandert dus ook de emotie en dat is 
een mooi gegeven waar we heel prettig gebruik van kunnen maken bij het 
transformeren van je angst. 
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OEFENING 7 

Als het veranderen van een beeld (de gewaarwording) jouw gedachten, gedrag en 
zelfs je bestemming laat veranderen, dan moeten we daarmee aan de slag. Toch? 

De vallende steen 

Stap 1 
Maak een beeld van jezelf (met alle submodaliteiten erbij) dat je eigenlijk vervelend 
vindt. Dit kan een bepaald gedrag zijn dat je wilt veranderen. Je ziet nu het 
vervelende gedrag. Dit kan nagelbijten zijn, of nerveus in een vliegtuig zitten. 

Stap 2 
Maak een beeld van jezelf (met alle submodaliteiten erbij) zoals je het graag zou 
willen. Mooie lange nagels, of jezelf helemaal ontspannen in een vliegtuig. 

Stap 3 
Kijk naar het witte plafond en hang daaraan in gedachten aan een paar touwtjes het 
eerste, ongewenste beeld (het beeld dat je wilt veranderen). Dit beeld is groot en 
hangt vlak voor je gezicht. In dit beeld ben jij niet aanwezig. Je ziet bijvoorbeeld 
alleen de nagels die naar je mond gaan. 

Stap 4 
Het beeld van het gewenste gedrag maak je in gedachten aan grote kei vast. Dit 
beeld, deze foto als het ware, hang je met de grote kei achter het ongewenste beeld 
vast aan het plafond. Op deze foto sta je wel en doe je precies wat je wilt. 
Bijvoorbeeld dat je handen voorbij je mond gaat en dat je ziet hoe mooi je nagels 
zijn. 
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Stap 5 
Laat nu in gedachten de foto aan de kei los en laat deze met hele hoge snelheid 
dwars door de andere foto heen vallen. Het gewenste beeld neemt de ruimte van de 
ander in. Sterker nog; het knalt tot vlak voor je ogen en als een douche over je heen. 
Doe dit minimaal 12x totdat je de oude foto niet meer kunt oproepen. 
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OEFENING 8 

De “Hmmm… dat lijk ik wel!-Techniek” 
Zie het gedissocieerd; stap er even van weg alsof je het niet zelf bent. 

Stap 1 
Bedenk dat je ontspannen op een hoge stoel zit. Voor je staat iemand met de rug 
naar je toe. Je kijkt tegen diens achterhoofd aan. 

Stap 2 
Je hebt duidelijk in de gaten dat deze persoon diep in gedachten verzonken is. 

Stap 3 
Stel je nu voor dat je de gave hebt om precies te zien wat deze persoon ziet. Het 
geval wil dat die persoon precies jouw probleem - het probleem waar jij mee worstelt 
- voor zich ziet. Je ziet die gedachten als een hologram voor deze persoon hangen. 
De persoon voor je ziet alle taferelen die ook in de gebeurtenis zaten die jouw 
probleem veroorzaakten. Jij kijkt naar zijn achterhoofd en als tweede dissociatie het 
beeld. 

Stap 4 
Je ziet dat de film die deze persoon in zijn hologram afdraait, begint op een punt 
waar jouw emotionele brein (amygdala) zich nog veilig voelde tot aan een einde waar 
ook weer een gevoel van veiligheid is.  

Stap 5 
De persoon voor je staat heel ontspannen en kalm naar deze film te kijken. 
Nieuwsgierig als jij bent stap je nu als het ware in het lichaam van deze persoon en 
ervaart op deze wijze die kalmte ook.  

Stap 6 
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Op het moment dat jij in de persoon stapt, verandert de film naar zwart wit en vliegt 
het beeld naar het einde van de film waar alles weer veilig is. Vervolgens wordt de 
film langzaam van achteruit afgedraaid. Alles gaat achteruit. De bewegingen, de 
geluiden, en alles wat je nog meer kunt bedenken.   

Stap 7 
De film gaat steeds sneller en blijft achteruit spoelen. Sneller en sneller. En terwijl de 
snelheid toeneemt hoor je er een circusmuziek bij https://www.youtube.com/watch?
v=1D5Sa2Yq-2g. De film wordt op deze manier heel lachwekkend. 

Stap 8 
Op het moment dat je je lach niet meer kunt inhouden wordt het beeld heel klein en 
schiet je het weg tussen de sterren om daarna weer naar je terug te keren met een 
gloeiende rand van plezier om het beeld heen. 

Stap 9 
Stap nu uit de persoon en herken dat het gevoel dat je ooit bij die beelden had 
voorgoed verdwenen is. Je emotionele brein is weer ontspannen bij deze beelden. 
Het is gereset. 

De perfecte toekomst zien 

Heb je wel eens in de gaten hoe je als een robot reageert op je eigen 
gedachten? Als jij denkt (vaak niet eens bewust): ”Ik heb dorst.” Dan 
denk je aan iets te drinken. Je ziet daarbij een beeld voor je en… hup, je 
hele systeem komt op gang: 

Je spieren spannen aan, je loopt richting de kast, doet deze open, pakt 
een glas, draait de kraan open, giet water in ’t glas en drinkt. Voilá: Dorst 
gelest, uitdaging volbracht. De weg van probleem naar oplossing. 
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Omdat het brein alle hulpmiddelen voor handen had, kon deze direct in 
het huis aan de slag. Drink je niet graag water, dan is er wel een andere 
drank voorhanden. Heb je dat niet in huis, dan zet je brein je aan om het 
te kopen. 

Dit is allemaal voor de hand liggend. Echter, als we het over grotere 
doelen hebben dan geldt dat ineens voor velen niet meer. We vergeten 
de doelen, omdat we denken dat deze ‘toch niet haalbaar zijn’ en houden 
het maar bij het oude. Zo blijft alles altijd maar hetzelfde.  

Maar stel je nou voor dat wat voor het lessen van je dorst geldt, ook voor 
al het andere zo werkt…  

1. Je maakt een helder beeld van WAT je wilt 
2. Je hebt een heel sterk gevoel van: DAT WIL IK ECHT 
3. Je maakt een klein plannetje van wat er voor nodig is 
4. Je zet eens op papier wanneer je het zou willen hebben. 
5. Je maakt eens een storyboard van jouw droom 
6. Je kijkt er elke dag naar en vertelt aan iedereen dat dàt is wat je wilt 

Ik kan je uit ervaring vertellen dat op die manier de puzzelstukjes van het 
HOE langzaam maar zeker op je pad vallen. Je hebt je brein immers op 
weg gestuurd om datgene te halen wat je wilt hebben. Je systeem is in 
werking gezet om je ‘dorst te lessen’!  

De film of de aaneengesloten beelden die jij maakt over je toekomst en 
haar mogelijkheden bepalen je “slagen of zakken.” 

Laten we dus maar aan een mooie toekomst werken, toch? 
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OEFENING 4 

Stap 1:  
Gebruik de “Hmm.. dat lijk ik wel!-techniek” om oude negatieve zaken te 
neutraliseren. Die zaken heb je in de toekomst niet nodig. 

Stap 2:  
Bedenk nu iemand die je zou willen zijn. Iemand die je bewondert (het 
liefst gerelateerd aan je angst. Heb je vliegangst; neem dan iemand die 
hier juist helemaal geen last van heeft). Zie die persoon voor je met de 
krachtige emotie die jij zou willen. Ga voor de spiegel staan en zie nu die 
persoon. Stap nu door de spiegel in deze persoon en ervaar hoe het is 
om de ander te zijn. Sta zo, denk zo, zie zo, voel zo en ervaar zo. 

Stap 3:  
Stap door de spiegel terug in je eigen lijf met deze nieuwe opgedane 
ervaring. 

Stap 4:  
Als jouw probleem vliegangst is, dan heb je iemand genomen die vliegen 
geweldig vindt, toch? Zo niet, doe dit dan nu. Test vervolgens hoe je het 
idee van vliegen ervaart als je er nu aan denkt. 
Doe de “Hmm… dat lijk ik wel!-techniek” net zo vaak tot je ervaart dat je 
rustig blijft wanneer je aan vliegen denkt. 

Stap 5:  
Nu bedenk je dat je in je land van bestemming bent aangekomen en dat 
je heerlijk ontspannen op een strandstoel ligt. Plots denk je dat de 
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vliegreis eigenlijk ‘een makkie’ was. Door je zonnebril kijk je naar de 
prachtige blauwe lucht en je bedenkt je hoe ontspannen je de koffer 
inpakte, hoe zorgeloos je incheckte en hoe prettig je met anderen sprak 
in het vliegtuig. De tijd ging hierdoor snel voorbij en ook de landing was 
voorbij voordat je het wist. 

Stap 6:  
Denk nu nog eens aan vliegen? 

Stap 7:  
Wanneer vliegen nu een rustiger gevoel geeft, heb je het bewijs dat het 
werkt. Doe nu nogmaals de spiegeloefening, maar nu neem je iemand 
die heel krachtig is.  

Na de spiegeloefening stap je 25 jaar verder de toekomst en zie, hoor en 
voel je wat je allemaal bereikt hebt. Van 25 jaar verder kijk je terug en 
ontdek je precies wat je gedaan hebt om zover te komen. De informatie 
geeft een goed idee van je strijdplan NU. Het is eenvoudig, want je hebt 
het tenslotte al een keer gedaan. 
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Succes!  
Belangrijk bij de oefeningen! 

Voordat je de oefeningen begint wil ik je eerst het volgende meegeven.  

RICHT JE OP JE EERSTE INGEVING. 
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Beelden 

Als ik je zeg: ”Denk aan een blauwe olifant”, dan zie je vaak niet een glasheldere foto 
van een blauwe olifant. Wel zag je ergens in de ruimte voor je een blauwe olifant. 
Wanneer dat gebeurt, wijs dan naar dat punt waar je het beeld voor je zag. 

Geluiden 

Voor geluiden werkt hetzelfde. Wanneer gevraagd wordt: “Waar komt die gedachte 
vandaan?” dan wijs je direct naar die plek. Te lang nadenken zal dit proces verstoren. 

Emoties 

Bij emoties is het makkelijker om het in je lijf aan te wijzen. Echter als er gevraagd 
wordt “Welke kleur heeft het?” gaat het ook weer om je eerste ingeving. Ook bij de 
vraag “Hoe beweegt het?”; ga af op je eerste ingeving. 
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Beelden – Geluid – Emoties 

We weten dat een gebeurtenis (=vaak een extern beeld) een gewaarwording (=vaak 
een intern beeld) tot gevolg heeft. Deze gewaarwording start een gedachte op en 
daaruit volgt een emotie.  

OEFENING 1 

Zoek een aantal gebeurtenissen uit je leven (houd het in eerste instantie klein) en ga 
na welke gebeurtenis tot welke emotie heeft geleid. 

Gebeurtenis 1 Gebeurtenis: 
_____________________________________________
Gewaarwording: 
_____________________________________________
Gedachte: 
_____________________________________________
Emotie: 
______________________________________________

Gebeurtenis 2 Gebeurtenis: 
_____________________________________________
Gewaarwording: 
_____________________________________________
Gedachte: 
_____________________________________________
Emotie: 
______________________________________________

Gebeurtenis 3 Gebeurtenis: 
_____________________________________________
Gewaarwording: 
_____________________________________________
Gedachte: 
_____________________________________________
Emotie: 
______________________________________________ 
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Modaliteiten en submodaliteiten 

Net zoals beelden en geluiden hebben ook emoties submodaliteiten.  

Hier zijn ze nog even: 

De “emotievorm” bestaat uit: 
Temperatuur warm/koud    
Intensiteit 
Vibratie        
Grootte 
Duur        
Vorm 
Continu / onderbroken     
Gewicht 
Ademhaling laag/hoog     
Medium – materiaal 
Plek in het lichaam      
Intern / extern 
Druk hard/zacht      
Ademhaling snel/langzaam 
Type beweging 

OEFENING 2 
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Neem de gebeurtenissen van oefening 1 en kijk of je de verschillende 
submodaliteiten kunt benoemen. 

OEFENING 3 

We hebben het over de verschillende soorten emoties gehad. Het is erg belangrijk 
om deze te herkennen. 

•Vreugde      
•Verdriet     
•Woede    
•Angst   
•Verbazing 
•Walging  

Bij deze oefening wil ik je vragen eens goed te gaan voelen wat er gebeurt als je een 
zin uitspreekt op identiteitsniveau of gevoelsniveau. Zie volgende tabel. 

De zinnen in kolom 1, op identiteitsniveau, suggereren dat je hieraan niets kunt 
veranderen. ‘Je bent nou eenmaal zo’.  

Identiteitsniveau (1) Gevoelsniveau (2)

Ik BEN blij Ik voel me blij

Ik BEN verdrietig Ik voel me verdrietig

Ik BEN pissig Ik voel me pissig

Ik BEN bang Ik voel me angstig

Ik BEN verbaasd Ik voel verbazing

Ik BEN walgelijk Ik voel me walgelijk
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De zinnen in kolom 2 scheppen mogelijkheden. Je hebt een keuze om iets aan het 
gevoel te veranderen. 

Bovenstaande oefening geeft je inzicht in het feit dat de manier van praten tegen 
jezelf een groot effect heeft op hoe je je voelt en hoe dat zich in de toekomst nog 
verder kan vastzetten. 

Een identiteit verander je veel minder makkelijk dan iets dat je voelt. Gevoelens 
schieten in vele soorten en maten door ons lijf en soms hebben we dat niet eens in 
de gaten. Identiteit zit in je verankerd; zo ben je. Dat is niet zomaar ineens anders. 

Misschien heb je wel eens gemerkt dat je sneller boos wordt op iemand die op 
identiteitsniveau iets lelijks tegen je zegt. 

Als iemand zegt:  
• ”Jij BENT een waardeloze prater en daarom zitten we nu in deze situatie.” 

Of iemand zegt: 
• “ Voor mijn gevoel vind jij het lastig om te praten en naar mijn idee heeft dat zo 

zijn effect.” 

De eerste zin geeft strijd (de aanval is geopend), maar bij de tweede zin houdt 
degene die het zegt dit bij zichzelf. Het blijft zíjn gevoel en niet een stempel op jou. 

Denk nu eens aan hoe jij tegen jezelf praat. Kun jij de stemmen op identiteitsniveau 
ombuigen naar gevoelsniveau? 

Succes!
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