
Doen! 

  

Werkboek NLP Communicatiemodel 



Oefening – Waarneembaar gedrag 

¤  Stel je voor: 

¤  Dat je iemand iets wilt vertellen of uitleggen en dat die 
ander jou niet aankijkt. Je mompelt iets, en loopt weg 
met je hoofd een beetje omlaag. 

¤  Wat voel je dan? 

¤  Wat dacht je waardoor je <gevoel> werd? 
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Schijf je ervaringen op: Wat valt je op?  
 



Oefening – Belemmerende overtuigingen 

¤  Deze oefening zal je helpen met het zichtbaar maken van 
jouw eigen onbewuste (en onzichtbare) overtuigingen. 

¤  Vul de zinnen aan. Dit zijn dus overtuigingen die je NIET 
helpen om voluit en vrij jezelf te zijn en je doelen te 
realiseren. Wees eerlijk naar je zelf. Het mogen ook 
overtuigingen zijn die je kent van anderen.  
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Vul de zinnen aan: 
 

Ik ben (te) 

Ik kan niet  

Ik mag niet 

Ik moet niet 



Oefening – Verruimende overtuigingen 

¤  Deze oefening zal je helpen met het zichtbaar maken van 
jouw eigen onbewuste (en onzichtbare) overtuigingen. 

¤  Vul de zinnen aan. Dit zijn dus overtuigingen die je helpen 
om voluit en vrij jezelf te zijn en je doelen te realiseren. Wees 
eerlijk naar je zelf. Het mogen ook overtuigingen zijn die je 
kent van anderen.  
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Vul de zinnen aan: 
 

Ik ben 

Ik kan 

Ik mag 

Het is oke om  



Onderzoek je eigen gedachten, opvattingen en overtuigingen.  

 

¤  Filters die bepalend zijn voor de relatie met jezelf: 

¤  Wat zijn jouw belemmerende overtuigingen over jezelf? 

¤  Wat moet je allemaal van jezelf? 

¤  Wat moet je allemaal bereiken? 

¤  Van wie heb je geleerd dat dit moet? 

¤  Hoe voel je je bij die overtuiging? 

¤  Wil je dit gevoel behouden? 

¤  Wat is niet goed aan je? 

¤  Hoe kom je aan deze gedachten? 

¤  Welke overtuigingen wil je veranderen? 

¤  Filters die bepalend zijn voor de relatie met anderen: 

¤  Hoe moeten anderen zich gedragen? 

¤  Waar stoor je je aan? 

¤  Wat is volgens jou niet goed aan anderen? 

¤  Hoe moeten mensen omgaan met elkaar? 

¤  Hoe kom je aan deze overtuigingen? 

¤  Van wie heb je zo leren denken? 

¤  Is het wel waar? 

¤  Hoe voel je je bij deze overtuigingen over anderen? 

¤  Welke overtuigingen wil je behouden? 

¤  Welke overtuigingen wil je veranderen? 
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Oefening – filters jezelf & de ander 



Oefening – filters de wereld 

¤  Filters die bepalend zijn voor de relatie met de wereld: 

¤  Wat is niet goed aan de wijze waarop we leven op 
deze aarde? 

¤  Wat is fout aan hoe we omgaan met elkaar? 

¤  Wat geloof jij over hoe we moeten omgaan met de 
natuur, dieren, luchtvervuiling? 

¤  Wat is waar als je het hebt over ufo’s, God en religie, 
het universum? Is dit waar? 

¤  Kun je er zeker van zijn dat dit waar is? 

¤  Hoe kom je aan deze overtuigingen? 

¤  Wat vind je van mensen die andere overtuigingen 
hebben? Sta je hier open voor? 

¤  Hoe voel je je met al deze overtuigingen? 

¤  Welke overtuigingen wil je behouden? 

¤  Welke overtuigingen wil je nader onderzoeken? 

¤  Welke overtuigingen wil je veranderen? 

¤  Wat is voor jou waar? 
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