
Doen! 

  

Oefening – NLP introductie 



1.  Leg de nadruk deze week op wat er allemaal wél mag 
gebeuren. Gebruik het woordje NIET niet. Stel in je 
gesprekken de vraag: 

¤  Wat wil je wél? 

¤  Wat moet er wél gebeuren? 

2.  Je gaat al jouw ‘ja maar’s wijzigen in ‘ja en’.  
Het woordje ‘maar’ vermindert alles wat vóór het woordje 
‘maar’ gezegd werd. 

¤  Ja, daar is inderdaad sprake van, én… 

¤  • Ik ben het daarmee eens, en ik zou … ook 
toevoegen. 

3.  Komende week ga je iedereen gelijk geven. 

¤  Als iemand vindt dat je te veel praat en dat dat 
ongewenst is, terwijl jij juist vindt dat je niet te veel praat, 
of terwijl jij dat vele praten eigenlijk heel positief vindt. 

¤  Als iemand je corrigeert in je werk. Neem de correctie/
les nederig aan. Volg met een beginnersmind de hulp 
van de ander. 

4.  Een van de NLP-principes luidt: “Niemand is gebroken. Zie 
mensen als reeds heel”. Deze week ga je deze overtuiging 
tot uiting brengen bij alle ongewenste of niet-optimale 
acties van anderen.  

¤  Als je bijvoorbeeld met iemand bent die ieder 
onderwerp altijd negatief benadert en de sfeer steeds 
verlaagt, zeg dan: "Fijn dat je altijd zo positief over 
dingen praat! Dat maakt het zo prettig om jou erbij te 
hebben." 

¤  Of eet je kind met zijn handen en kauwt hij niet, zeg dan 
liefdevol: "Ik ben zo trots dat je altijd met mes en vork 
eet en dat je zo goed kauwt!” 
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Deze week ga je kijken naar iemand die een voorbeeld of 
inspiratiebron voor je is. Je gaat op zoek naar de vaardigheid 
van deze persoon wat hem/haar voor jou speciaal maakt.  

De 4 stappen: 

1.  Vind een voorbeeld/idool en de vaardigheid die jij 
interessant vindt. 

2.  Kijk en observeer. Lees een blog/column, kijk een filmpje: 
Wat doet deze persoon? Let vooral op lichaamshouding en 
wat er van binnen gebeurt. 

3.  (her)ken je deze vaardigheid? Of is dit iets wat je graag zou 
willen leren. 

4.  Schrijf je bevindingen op. 
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Oefening – Kruip in de huid van 

Schijf je ervaringen op 
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