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“Dingen veranderen niet, wij veranderen.” 
- HENRY DAVID THOREAU -  



Uit Je ongekende Vermogens – Anthony Robbins 

“Wanneer ik seminars leid, schep ik altijd tonelen van luidruchtig, 
vrolijke, chaotische waanzin. 

Als je op het juiste moment binnen zou komen, zou je misschien een 
paar honderd mensen aantreffen, terwijl ze op en neer springen, 

gillen en schreeuwen, grommen als leeuwen, met hun armen 
zwaaien, dreigend vuisten schudden, in hun handen klappen, hun 
borstkast uitzetten, als pauwen paraderen, oke-seinen geven, of 

anderszins doen alsof ze zo veel persoonlijke macht hebben dat ze 
een stad zouden kunnen innemen als ze willen.  

Wat is er in vredesnaam gaande? 

Wat er gaande is, is de andere helft van de cybernetische kringloop: 
de fysiologie. Dit gekkenhuis heeft maar een ding op het oog: 

handelen alsof je je innerlijk vermogender, krachtiger, gelukkiger 
voelt dan je je ooit gevoeld hebt, handelen alsof je weet dat je zult 

slagen. Doen ook alsof je volledig energiek en vitaal bent.  

Een manier om jezelf in een toestand te brengen, die je steunt in het 
bereiken van een doel is te handelen ‘ alsof’ je die toestand al hebt 

bereikt. Doen alsof is het meest effectief als je je fysiologie in de 
toestand brengt waarin je zou zijn als je al effectief was. 

Onze fysiologie is het krachtigste middel dat we hebben om direct 
van stemming te wisselen, om direct dynamische resultaten te weeg 

te brengen.” 
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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. 

¤  Bandler en Grindler ontdekten dat er drie basis ingrediënten zijn 
voor persoonlijke groei: 

1.  Overtuigingen systeem.  
Wat iemand gelooft, wat hij denkt dat wel of niet mogelijk is, 
bepaalt voor een groot deel wat hij wel en niet kan doen. Een 
oud gezegde stelt: “Of je nu gelooft dat je iets kunt of je gelooft 
dat je iets niet kunt, je hebt altijd gelijk.”  
Jij bent degene die de boodschap stuurt naar je zenuwstelsel 
wat je de mogelijkheid geeft het resultaat wel of niet te behalen. 

2.  Mentale syntaxis. 
Mentale syntaxis staat voor de manier waarop wij onze 
gedachten organiseren. Syntaxis is als een code. Neem 
bijvoorbeeld een telefoonnummer: je moet de cijfers in de juiste 
volgorde intypen om de juiste persoon te bereiken. Dit geldt ook 
voor het bereik van dat deel van je hersenen en zenuwstelsel dat 
je het beste kan helpen om een bepaald resultaat te bereiken. 
Hetzelfde geldt voor de omgang tussen mensen. Vaak kunnen 
mensen niet goed met elkaar communiceren omdat ze 
verschillende ‘codes’  gebruiken.  

3.  Fysiologie. 
Lichaam en geest zijn volledig met elkaar verbonden. De manier 
waarop je je fysiologie gebruikt – je ademhaling, 
lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, je bewegingen – bepaalt 
je gemoedstoestand. Je stemming bepaalt vervolgens je 
gedragingen.  
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NLP Basis ingredienten 



¤  Je lichaamshouding, je fysiologie, speelt een belangrijke rol bij 
het beheersen van je staten. Denk maar hoe je je voelt voor en 
na het sporten en hoe je lichaam anders aanvoelt. En wat 
gebeurt er met je gedachten? Lichaam en geest beïnvloeden 
elkaar. 

¤  Intern gericht.  
Hoe meer iemand in elkaar gedoken zit, hoe meer iemand naar 
beneden kijkt en het hoofd voorover buigt, hoe meer de 
gedachten intern gericht zullen zijn. Het kan ook zijn dat iemand 
in zijn gevoel zit en daar voor zichzelf mee bezig is. Je stemming 
is naar binnen gekeerd en er is tijdelijk geen of minder contact 
met de buitenwereld. 

¤  Extern gericht. 
Als aandacht naar buiten is gericht, is het lichaam als het ware 
klaar om actie te ondernemen. Dit zijn de meest krachtige staten 
om jezelf vanuit je eigen gedachten in beweging te zetten. Hoe 
meer je rechtop staat, jezelf lang maakt, schouders naar 
achteren, hoe meer je in een externe gerichte staat komt. Dit 
wordt ervaren als energiek en krachtig. 
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Fysiologie 



¤  Fysiologie of Excellence is een krachtige positieve staat. Je voelt 
je  zeker van jezelf en stevig in balans. Dit is de staat waarin je 
beslissingen kunt nemen zonder twijfel. 

¤  De snelste manier om je prestaties te verbeteren is door je 
stemming te verbeteren. De snelste manier om je 
gemoedstoestand te verbeteren is je fysiologie verbeteren. 
Veranderen door middel van het lichaam dus. 

¤  Het vermogen om een krachtige staat in jezelf op te roepen, 
geeft je de mogelijkheid om krachtig in het leven te staan. Het 
leven wordt er niet anders van, want je krijgt nog steeds met alle 
uitdagingen die iedereen ten deel vallen, allen de manier waarop 
je met die uitdagingen om gaat is anders. Een fysiologie of 
excellence heeft alles te maken met het heft in handen nemen en 
zelf aan het roer staan van jouw leven. Kies jij of wordt er voor je 
gekozen: het Cause Effect. 
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Fysiologie of Excellence 


