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“Life is simple, it has always been. What is complex is our brain, 
and that’s the main reason why we perceive life as being 

complicated. Embrace life for what you have and embrace life 
for who you are, as what you have others might envy and who 

you are might be secretly being admired by millions.” 
- Jeekeshen Chinnappen, Psychic Gang -  



“Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.  
Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn. 

Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt. 
We vragen ons zelf af; Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en 

prachtig te zijn? 

Maar waarom niet?! Je bent een kind van God. Je dient de 
wereld niet met valse bescheidenheid. Er is niets verhevens in, 

jezelf klein te maken zodat anderen zich niet onzeker zullen 
voelen. 

We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat 
doen. We zijn geboren om de glorie van God die in ons is tot 
uitdrukking te brengen. Dit is niet slechts weggelegd voor een 

enkeling van ons maar voor ons allen. 

Als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust 
anderen de vrijheid dit ook te doen. Wanneer we bevrijd zijn 

van onze angst, zal onze aanwezigheid automatisch anderen 
bevrijden.” 

Ieder mens heeft ongekende mogelijkheden.  
Het is onze taak om deze te gebruiken en te ontwikkelen. Om 

jouw leven zinvol te vervult te maken. Bovenstaand gedicht dat 
Nelson Mandela uitsprak tijdens zijn inaugurele rede drukt dat 

heel mooi uit. 
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Inleiding 



¤  NLP is een communicatie- en veranderingsmethodiek 
die zich bezig houdt met onbewuste processen die ten 
grondslag van onze communicatie liggen. 

¤  NLP is vooral een praktische benadering. En de meest 
effectieve manier om te leren is het te doen. 

¤  Basishouding: 

¤  Nieuwsgierigheid 

¤  Bereidheid om te experimenteren 

¤  Succesvol met de ander communiceren, maar maakt 
veel eerder zichtbaar hoe wij met onszelf 
communiceren. 

¤  Geeft inzicht hoe wij de wereld aan onszelf weergeven 
en biedt handvatten hoe daar mee om te gaan. 

¤  Onderscheid tussen: 

¤  Inhoud 

¤  Structuur (patronen) 

¤  Enkele definities: 
¤  Het bewust maken van onbewuste processen 

¤  Een proces van communicatieve zelfsturing dat zijn 
wortels heeft in taalkunde (linguïstiek), psychologie, 
filosofie, antropologie, systeemkunde en 
computerkunde. 

¤  NLP is een empirische methodiek die zich bezighoudt 
met mensen die succesvol zijn 

¤  NLP is modelleren van effectief gedrag 

¤  NLP is een doelgestuurde communicatie- methodiek 
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Wat is NLP? 
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Wat betekent NLP? 



¤  NEURO: 

¤  Zintuigen: voelen, horen, zien, ruiken en proeven 

¤  Waarnemen 

¤  LINGUISTISCH: 

¤  Gebruik van taalpatronen 

¤  We organiseren onze zintuiglijke indrukken door 
middel van taal 

¤  PROGRAMMEREN: 

¤  Herkennen, benutten, en waar gewenst, 
veranderen van ‘voorgeprogrammeerde’ 
reacties. 

¤  Terwijl we communiceren kunnen we: 

¤  Iets bijleren 

¤  Iets afleren 

¤  Iets (laten) veranderen 
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Wat betekent NLP? 



De methodiek NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) komt voort uit 
het bestuderen van mensen met uitzonderlijke kwaliteiten / 
bekwaamheden.  

¤  Ontstaan in de jaren 70, Twee wetenschappers:  

¤  John Grindler (linguistisch) en  

¤  Richard Brandler (wiskundige)  

¤  Bestudeerden mensen met opvallende eigenschappen: 

¤  Milton Erickson (hypnotherapeut) 

¤  Virginia Satir ( gezinstherapeut) 

¤  Fritz Perls (gestalttherapeut) 

¤  De vragen die zij stelden, waren: 

¤  Hoe het komt dat sommige therapeuten in korte tijd grote 
resultaten bereiken, terwijl andere therapeuten voor 
eenzelfde probleem veel meer tijd nodig hebben? 

¤  Wat is de succesformule van deze succesvolle therapeuten 
en hoe kunnen we deze succesformule leren toepassen? 

¤  Zij ontdekten dat er een overeenkomst was in de communicatie 
van deze bekende therapeuten en bedachten een manier om 

dit in kaart te brengen, zodat ze dit vervolgens aan andere 
mensen konden leren. 

¤  Voor het eerst in de geschiedenis werd er heel praktisch 
gekeken naar welke gedachtenpatronen, emoties en gedrag 
naar succes leidde en welke juist niet. Er werd onderzocht welke 
onbewuste strategieën ons motiveren, onze creativiteit 

stimuleren en ons in mogelijkheden laten denken en welke ons 
remmen of tegenhouden. 

7 

Geschiedenis 
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Geschiedenis – Jaartallen (tot 1987-1994) 

¤  Ontstaan van NLP 

¤  Bandler en Grinder brachten de ontdekkingen die ze hadden gedaan onder in een model dat ze de 
naam Neuro Linguïstisch Programmeren gaven.  

¤  In het  boek Frogs into Princes’ (1979), een verslag van een seminar, geven Bandler en Grinder een 
uiteenzetting van de elementaire NLP technieken waaronder ankeren, reframing, representatiesystemen, 
oogbewegingen en rapport. 

¤  1982 - Meta Programma's 

¤  Door Richard Bandler en Leslie Cameron Bandler worden de metaprogramma's ontwikkeld die op een 
snelle en eenvoudige wijze denkprocessen van mensen in kaart brengen. 

¤  1985  - 'Use your brain for a change' 

¤  Nadat Bandler en Grinder in dit jaar hun samenwerking beëindigden werkte Richard Bandler 
submodaliteiten uit in dit boek: Use your brain for a change. 

¤  1987  - Time Line Therapy® 

¤  Tad James en Wyatt Woodsmall brachten tijdlijnen binnen het NLP kader waardoor overtuigingen en 
emoties uit het verleden veranderd konden worden. 

¤  1990  - Robert Dilts 

¤  Robert Dilts schreef in 1990 twee belangrijke NLP boeken, te weten 'Changing Belief Systems with NLP' en 
'Beliefs; pathways to health & wellbeing'. Boeken over werken met overtuigingen en de relatie ervan met 
de gezondheid. 

¤  1989 – 1994 - Connirae en Steve Andreas 

¤  Het echtpaar Andreas publiceert NLP boeken waarin ze de NLP materie toepassen op concrete thema's. 
Het laatste boek 'Core-transformations' brengt een nieuwe dimensie binnen NLP, namelijk spiritualiteit. 



¤  NLP leren en toepassen, gaat over het ontdekken 'hoe' jij de 
dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt 
veranderen.  

¤  Hoe reageer jij (communicatie en gedrag) op dat wat je 
waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen 
doen?  

¤  NLP is op verschillende manieren beschreven als de techniek 
van de mind en de studie van succes. 

¤  NLP = Al die stromingen die goed werken, samenbrengen in 
concrete stappenplannen en modellen. Oefen, pas toe en 
ontdek welke bij je passen.   

¤  NLP is doen wat wel werkt. 
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Wat kun je met NLP? 
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