
NLP Oorzaak – Gevolg 
Doen! 

  



Oefening in 2-tallen: Onderzoek bij jezelf – in gesprek met elkaar – in 
hoeverre je in bepaalde situaties het heft in handen hebt of laat 
leiden door de situatie (en leg je de oorzaak buiten jezelf). 

1.  In welke situaties heb je zelf keuzes gemaakt en wat leverde dat 
je op? 

2.  Zijn er situaties waarvan je je nu bewust bent dat je de keuze aan 
een ander overliet. Hoe dun is vaak de scheidslijn? 

3.  Wanneer je niet alles zelf in handen hebt, wat kun je dan nog 
wel? 
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Oefening – Oorzaak - Gevolg 



1.  Om je bewust te worden aan welke kant van de vergelijking je 
staat, hieronder een aantal vragen. Denk er voor jezelf op een 
rustig moment over na, praat er met iemand over of werk het uit 
op papier. Hoe jij voor jezelf invulling wilt geven aan deze 
oefening is aan jou. Benieuwd of het je nieuwe inzichten geeft of 
een bevestiging van bestaande inzichten is. 

2.  Wat is het verschil tussen doe het nou maar niet, want je zou wel 
eens of bij jezelf denken; ik ga het gewoon doen en ik zie wel 
waar ik uit kom … 

3.  Welke teleurstelling is het makkelijkst te verwerken: ik heb mijn 
best gedaan en het is me niet gelukt of … ik heb het 
geprobeerd. 

4.  Kun je veranderen? Wat houd je nu nog tegen?  

5.  Wat zou je anders willen doen? En wanneer begin je? Wat zou je 
dat opleveren? 

6.  Aan welke kant sta jij? 

7.  In welke situaties heb je het heft in handen? 

8.  Wanneer laat je de keuze aan een ander en laat je je onbewust 
door hen leiden en leg je daarmee de oorzaak buiten jezelf? 
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Oefening Thuis – Welke kant sta jij? 



1.  Observeer de komende week hoe mensen, bijvoorbeeld in hun 
taalgebruik, onbewust de verantwoording buiten zichzelf leggen. 

2.  Observeer hoe mensen beslissingen nemen. Wat herken je? Op 
welke moment ontstaat incongruentie. Kalibreer het 
energieniveau. Kun je een inschatting maken over de uitkomst 
van de beslissing. 
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Oefening Thuis – oorzaak en gevolg 

Bevindingen 
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Bevindingen 

Oefening - Thuis 


