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Tijd is een essentieel onderdeel van  
het culturele, sociale en prive-leven. 

Feitelijk kan er buiten een soort tijdframe niets plaatsvinden. 
 

Edward T. Hall 

NLP Tijdlijnen 



Inleiding 

Reizen in de tijd. 

We leven allemaal met tijd. Toch is tijd een bijzonder begrip. De tijd 
lijkt vaak voorbij te vliegen als we ons in het iets leuks of interessants 
verdiepen. Terwijl de tijd ook met een slakkengang kan gaan op 
minder leuke of zelfs vervelende momenten.  

Tijd is een van de onbewuste filters in het communicatiemodel. 
Hoe beleef jij tijd? Heb je altijd alle tijd? Of heb je vaker een gehaast 
gevoel en het idee dat je altijd tijd tekort komt? Wat is jouw 
(subjectieve) waarneming van tijd? Heb je vaker je blik gericht op het 
verleden of toekomst of leef je in het nu? 

De tijd, de klok, waar we nu mee leven is ontstaan in de industriele 
revolutie. Je moest immers op een bepaalde tijd in de fabriek 
aanwezig zijn. Deze tijd is lineair: de ene gebeurtenis volgt de 
andere. 

Tijd geeft bovendien betekenis aan herinneringen. Gebeurtenissen in 
ons leven kunnen een flinke impact op ons hebben. Soms blijven de 
emoties die daarmee gepaard aan ons 'kleven'.  

En wellicht heb je overtuigingen en beperkende beslissingen over 
jezelf, die je in het verleden (onbewust) hebt genomen, die je nu in 
de weg staan in je dagelijkse leven. 
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NLP tijdlijnen 

Time Line Therapy – ontwikkeld door  Tad James: 

 

¤  Basisgedachte:  
¤  Balans tussen lichaam en geest.  
¤  Inzicht in hoe emoties werken. 

¤  Wat kan je met Time Line Therapy:  
¤  Opheffen en loslaten van negatieve emoties uit het 

verleden. 
¤  Beperkende beslissingen / overtuigingen loslaten. 
¤  Doelen stellen voor de toekomst 

 

¤  Wat is een tijdlijn? 

¤  Een tijdlijn is de wijze waarop herinneringen onbewust 
worden opgeslagen.  

¤  Een tijdlijn is het op chronologische volgorde rangschikken 
van gebeurtenissen die in het verleden, hebben 
plaatsgevonden, tot aan de rangschikking naar 
gebeurtenissen die in de toekomst zullen gaan plaatsvinden. 

¤  Door te reizen over je tijdlijn is het mogelijk om terug te 
gaan naar een bepaald moment waarop je een beslissing 
hebt genomen. Je kunt je herinneringen bekijken en de 
lessen begrijpen die je daaruit kunt leren. 

¤  Functies van het onbewuste: 
¤  Slaat herinneringen op  
¤  Organiseert en rangschikt al je herinneringen 
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Oproepen van de tijdlijn 

Contact met je onbewuste 

(Als je het fijn vindt, sluit je je ogen) 

 

¤  Ik wil je vragen om contact te maken met je onbewuste.  

¤  Als ik je onbewuste zou vragen, waar is je verleden en waar is je 
toekomst? 

¤  Het is niet je bewuste beleving, waarin ik ben geïnteresseerd 
maar je onbewuste. Dus als ik je onbewuste zou vragen: waar is 
je verleden? In welke richting zou je dan wijzen? 

¤  En je toekomst? In welke richting zou je wijzen als ik je 
onbewuste zou vragen waar is de toekomst? 

¤  En het heden? In welke richting zou je wijzen als ik je onbewuste 
zou vragen waar is het heden? 

¤  Neem nu een punt in het verleden en een punt in de toekomst. 
Zie je dat je een lijn kan trekken tussen deze twee punten? 

Als je dit wat lastiger vindt: 

¤  Kun je een gebeurtenis herinneren 

¤  Een week geleden 

¤  Een maand geleden 

¤  Een half jaar/ jaar / aantal jaren geleden 

¤  En kun je aan iets denken wat je wilt gaan 

¤  Over een week 

¤  Over een maand 

¤  Over een jaar … 
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Tijdsordening 

Tijdsordening gaat over hoe tijd wordt beleefd.  
Is iemand ‘in time' of is iemand ‘through time'? Hoe je tijdslijn loopt, 
is altijd goed. 

In time
¤  Als je een in time tijdsorderning hebt, loopt de tijdslijn door je 

heen. Vaak is het verleden achter je, heden in je en toekomst 
voor je. Een deel van de tijdslijn is niet zichtbaar. 

¤  Je beleeft de tijd geassocieerd, bent vaak in het moment. 

¤  Plannen gaat je vaak minder af, net zoals het nemen van 
beslissingen. 

¤  Uitspraken: Ik leef nu ; ik ben de tijd vergeten ; nu 

Trough time 

¤  Als je een trough time tijdsorderning hebt, loopt de tijdslijn 
buiten je. Het heet trough time, omdat je door de tijd heen kunt 
kijken. 

¤  Je beleeft de tijd gedissocieerd, bent continu in contact met 
verleden en toekomst. 

¤  Je kunt goed plannen en ben altijd op tijd (typerend voor 
westerse cultuur). 

¤  Uitspraken: op tijd komen; we zijn op tijd ; stipt 

 
6 NLP Tijdlijnen 



sansitive.nl | Sandra van Veen | M 06-12099107 | sansitive@live.nl  

7 


