
NLP Logische niveaus 
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Oefening - logische niveaus  

De logische niveaus kennen een hiërarchie die we direct herkennen. 
Om het verschil in impact van de verschillende logische niveaus te 
ervaren kun je onderstaande zinnen zeggen tegen jezelf in de spiegel 
of tegen iemand anders. Zeg ze in rust en in contact: 
 
Wat jij aanhebt, is prachtig.’ 
‘Wat jij doet, is prachtig.’ 
‘Wat jij kunt, is prachtig.’ 
‘Wat jij gelooft, is prachtig.’ 
‘Wie jij bent, is prachtig.’ 
‘Waar jij voor staat, is prachtig.’ 
 
  
 
Er zijn diepe connecties mogelijk als je iemand omhoog weet te 
leiden naar hogere logische niveaus. Wanneer je met iemand praat 
die alleen maar op de lagere abstractieniveaus praat, kun je de ander 
heel langzaam, niveau voor niveau, omhoog leiden. 
 
¤  Klim langzaam maar zeker naar de hogere logische niveaus van 

Dilts in het gesprek. Van omgeving naar gedrag, naar 
capaciteiten, naar overtuigingen & waarden, naar identieit en 
misschien zelfs naar missie. 

¤  Denk en vraag: wat is op dit moment het belangrijkst voor deze 
persoon? Probeer oprecht te weten te komen wat voor de ander 
belangrijk is. Begin met anderen te begrijpen in plaats van te 
verwachten dat ze eerst jou begrijpen. 
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Vragen logische niveaus  

Omgeving
• Hoe ziet jou gewenste omgeving eruit, waar ben je, beschrijf of vertel wat over de 
omgeving, wat gebeurt er? 
• Ben je alleen of zijn er anderen of is er nog iets anders 
• Wat zie je nog meer 
• Wat zijn je gevoelens in deze omgeving 
• Hoe zie je jezelf in deze omgeving 
• Hoe kijk je naar (eventuele) anderen in deze omgeving 
• Wat is er nog meer? 
 
Gedrag
• Wat doe je als je je doel heb bereikt 
• Hoe zie je eruit als je je doel hebt bereikt 
• Wat vind je van je gedrag, hoe voel je je daarbij 
• Welke dingen zeg je als je je doel hebt bereikt 
• Hoe is het gedrag van anderen in deze omgeving 
• Als je vanaf deze plek in deze ruimte gedrag waarneemt van jezelf en/of anderen wat 
valt je dan op 
 
Capaciteit / Vermogens
• Welke capaciteiten, kwaliteiten, talenten en vaardigheden heb je als je je doel heb 
bereikt hebt 
• Wat kun je dan, welke vaardigheden zet je in 
• Hoe voel je je daarbij 
 
Overtuigingen en criteria
• Wat geloof je als je je doel hebt bereikt 
• Wat zijn dan je gedachten en overtuigingen 
• Wat betekent het doel voor jou 
• Waarom is het voor jou belangrijk om het doel te halen, is dit echt wat je wilt 
• Wat zou er gebeuren als je je doel niet zou halen 
 
Identiteit
• Wie ben je  als je je doel hebt bereikt 
• Welke rol vervul je als je je doel heb bereikt 
• Wat is je zelfbeeld, hoe kijk je naar jezelf en wat voel je daarbij 
 
Missie
• Wat maakt het doel zo belangrijk voor jou, waar doe je het uiteindelijk voor 
• Wat betekent het doel voor jou 
• Wat motiveert jou om het doel te halen 
• Wat is de meerwaarde van het doel, wat levert het jou op 
• Wat wordt mogelijk met het behalen van je doel (voor jouzelf en anderen) 
• Vervult het doel een belangrijke waarde in je leven 
• Is het doel een onderdeel van een groter geheel 
• Past het doel bij jouw innerlijke opdracht, voelt het helemaal goed om het doel te 
halen, en voel dan vanuit je hart, maakt het doel je blij, enthousiast, vreugdevol, vredig, 
energiek of iets anders 
• Vervult dit doel je passie en wat is je passie 
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Oefening - logische niveaus ‘probleemoplossend’  

¤  In 2-tallen: 
¤  Neem een belemmerende emotie, belemmerende overtuiging, probleem of 

valkuil of iets waaraan je je ergert.  
¤  A stelt de volgende vragen. B. geeft antwoord en spreekt deze de 

antwoorden hardop uit.  Schrijf de antwoorden op, zodat je ze later nog 
eens terug kunt lezen. 

 
Omgeving
¤  Hoe ervaar je de omgeving met dit probleem/belemmerende overtuiging 
¤  Wie of wat is aanwezig en hoe ervaar je dat 
¤  Wat zijn je gevoelens in deze omgeving 
¤  Hoe zie je jezelf in deze omgeving 
¤  Wat is er nog meer 
Gedrag 
¤  Wat is je gedrag vanuit dit probleem of beperkende overtuiging 
¤  Wat is het effect van je gedrag op je omgeving 
¤  Wat precies maakt het probleem tot een probleem
Vermogens
¤  Welke capaciteiten zet je in omdat je deze beperkende overtuiging gelooft, 

of welke capaciteiten zet je in of juist niet in om telkens dit probleem te 
kunnen ervaren 

¤  Hoe beperk je jezelf en je omgeving 
Overtuigingen en criteria 
¤  Wat geloof je allemaal nu je dit probleem ervaart 
¤  Wat geloof je nog meer 
¤  Wat is voor jou belangrijk 
¤  Welke normen en waarden spelen een rol 
¤  En zijn deze normen en waarden van jouzelf, of zijn ze gebaseerd op de 

overtuigingen van je ouders of je omgeving 
Identiteit
¤  Welke rol of functie vervul je in dit probleem of met deze beperkende 

overtuiging 
Missie/Passie 
¤  Wat wil je bereiken met jouw gedrag en je rol in het geheel 
¤  Wat drijft jou om dit allemaal te geloven 
¤  Waar draait het om/waar gaat het in wezen om 
¤  Wat is dan de kern en wat is dus je passie 
En als dit dan de kern is, als het hier om gaat
¤  Hoe zou je dan je rol kunnen vervullen vanuit je passie 
¤  Waar zou je in geloven als je zou kunnen werken vanuit deze kern, vanuit 

deze passie 
¤  Welke overtuigingen zouden dan ondersteunend zijn 
¤  Welke capaciteiten en talenten kun je dan inzetten of aanboren 
¤  En hoe zou je je dan gedragen 
¤  En wat is dan het effect van jouw passie op de omgeving. 
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Bevindingen 

Oefening - Thuis 
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