
Mijn route naar een succesvol 
en gelukkig leven! 

WELKOM!!!



Programma

• Kennismaking 

• Op zoek naar je verlangen….

• De invloed van onze conditionering op ons huidige 

succes en geluk!

• Verdieping: de PRI-methode!

• Sleutel tot succes: omkering van onze afweren!

• Diverse oefeningen/vragen tussendoor…



Kennismaking…

Geef elkaar je handen, ongeveer 2 minuten…

Kijk elkaar in de ogen & zeg maar wat er in je opkomt.



EigenWijs Leiderschap:



Geluk & Succes

• De kern is…

NIEUWSGIERIG ZIJN!



4 belangrijke principes 
van verandering:

1. Als je blijft doen wat je altijd deed, zul je krijgen wat je 

altijd kreeg!

2. Niets verandert totdat ik verander!

3. Ontwikkelen is het afwikkelen van patronen!

4. Durven is een ogenblik je zekerheid verliezen, niet 

durven betekent voorgoed jezelf kwijtraken!



Ontwikkelen begint…
bij jezelf kennen!  



Geluk & Succes

• Geluk is een voorwaarde voor succes:

• Het is niet zo dat je gelukkig wordt van succes;

• Het is wel vaak zo dat je succesvol wordt als je gelukkig 

bent….

• Wat is ‘GELUK’??

• En wie bepaalt dat eigenlijk?



Verlangen…

• Alles begint met verlangen! 

• Zonder verlangen naar verandering blijft alles precies 

zoals het is;

• Verlangen ontstaat wanneer je merkt dat het vandaag 

niet gaat zoals je het had gewild….

• Maar hoe had je het wél gewild?

Vraag:

Waar verlang JIJ precies naar? 

Dat kan van alles zijn, denk er kort over na en houd het 

positief!



Verlangen ontstaat nog meer 
uit noodzaak…

Zie je leven als een wiel waarbij alle spaken staan voor 

een belangrijk onderdeel ervan.

Vraag:

Geef jezelf nu een cijfer op alle 

spaken van je leven in dit wiel m.b.v. de toelichtingen….Zo 

ontstaat jouw WIEL.



Hoe bereik je het ultieme geluk?

• Als jij jezelf HELEMAAL accepteert;

• Zelfacceptatie / geen zelfwaardering (=EGO);

• Kortom: van jezelf houden…

• Dat betekent wel:

– Inzicht in je conditionering (je vaak onbewuste patronen);

– Deze (h)erkennen en veranderen!

• Maar…..HOE doe je dat?



Wat zie je?  



Wat zie je?  



Wat zie je?  



Conditionering:  

• Ik kan niet meer objectief waarnemen!

• Mijn EGO regeert!



Conditionering:  

• Ik neem waar = feiten (‘Ik zie iemand lachen’);

• Ik interpreteer = mijn mening (‘Ik word uitgelachen’);

• Ik evalueer en oordeel = dat is niet goed of wel goed, 

sympathiek, etc. (‘Ik word uitgelachen en dat is vreselijk’)

• Wat zit je in de weg? Je eigen oordeel. Zo kijk je naar 

anderen!



Conditionering:  
Wat zijn de boodschappen die JIJ uit je kindertijd met betrekking tot GELUK 

hebt meegenomen?

Beantwoord ns in 2-tallen deze vragen:

1. Wat heb je toen je opgroeide van je moeder/vader GELEERD over geluk?

2. Hoe heeft je m/v je tijdens je kindertijd laten VOELEN dat er van je 

gehouden werd en dat je dat waard was?

3. Wat is je opgevallen over de manier waarop je m+v hun liefde voor 

ELKAAR aan elkaar lieten zien?

4. In hoeverre beïnvloedt je relatie met je m/v hoe jij NU met geluk OMGAAT?

5. In hoeverre beïnvloedt je relatie met je m/v de mate waarin je VAN JEZELF 

HOUDT?



Conditionering:  

Wanneer je emotioneel oneerlijk tegen iemand bent,

wanneer je verhult hoe je je werkelijk voelt in het moment,

wanneer je een bepaald beeld van jezelf probeert op te houden,

wanneer je een rol speelt tegenover iemand,

in plaats van eerlijk te zijn over wat er in je omgaat,

is de waarschijnlijkheid groot dat je iets van hen wilt.

Je wilt dat ze je op een bepaalde manier zien.

Je probeert het beeld dat ze van jou hebben te manipuleren.

(wat feitelijk jouw beeld is over hun beeld over jou).

Je wilt jezelf in hun aanwezigheid op een bepaalde manier zien.

En wat anders zou hier de reden van kunnen zijn dan angst?



We gaan nog n stapje 
verder/dieper…:  

• De methodiek PAST REALITY INTEGRATION (PRI)

• Een methode die is ontwikkeld door de Nederlandse psychologe Ingeborg 

Bosch

• De kern van PRI: gaat ervan uit dat verdrongen pijn uit onze jeugd onze

reacties in het NU bepaalt.



Conditionering door PRI:

• Doel van vandaag: kennismaking met de basistheorie van PRI

• Herkennen van reacties die worden ingegeven door het emotionele brein

• Bewustzijn van de mogelijke impact van deze reacties, op je eigen gedrag 

en in relatie met anderen!

• Kortom: een kader voor meer/genuanceerde zelfreflectie!

• Van daaruit: hoe kan ik mijn ‘automatisch aangestuurde reacties’ beter gaan 

managen met als gevolg:
– Meer verbinding;

– Meer emotionele stabiliteit

– Meer eigen liefde etc. 

En dus MEER SUCCES EN GELUK!!



Wat maakt ons minder 
succesvol en gelukkig?

Destructieve emoties en gedrag…:

• Angst om voor je mening uit te komen

• Angst om alleen te zijn 

• Depressieve gevoelens

• Minderwaardigheidsgevoelens

• Stress, gespannen zijn

• Jezelf wegcijferen

• Gevoelens van superioriteit

• Woede, conflicten en wantrouwen

• In je hoofd leven

• Verslavingen



We focussen ons op de PIJN 
vermijding:



Input

Output

Ongedeeld Bewustzijn: stroming

Hoe ons bewustzijn 
zich ontwikkelt:



Pijn: behoeften worden niet vervuld

Hoe ons bewustzijn 
zich ontwikkelt:



Verdringing: het gebeurt niet

Hoe ons bewustzijn 
zich ontwikkelt:



Ontkenning = Illusies: dit is WAAR

Hoe ons bewustzijn 
zich ontwikkelt:
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De Volwassene

Hoe ons bewustzijn 
zich ontwikkelt:



Ontkenning van behoeften (OvB)

Valse hoop (VH) Valse macht (VM)

Primaire afweer (PA)

Angst (A)

Afweer = Ontkenning + Illusie

Muur van AFWEER:



Gedrag of gevoel vanuit 
AFWEER:

• Het gevoel dat je geleefd wordt (door bijv. je agenda);

• Geïrriteerd raken door collega’s, die andere normen 

hanteren dan jij; 

• Bang zijn om een ander aan te spreken, omdat je denkt 

dat ze je dan niet meer aardig vinden;

• Het gevoel dat je met een aantal mensen geen contact 

krijgt en je daar slecht over voelen;

• Uit je evenwicht gebracht worden door opmerkingen of 

onverwachte reacties van anderen;

• Het gevoel dat het jouw tijd wel zal duren als er weer 

een verzoek komt van je collega….



Hoe is dat bij JOU?

Opdracht:

Vul de afweertest in. 

Dat is jouw persoonlijke afweerprofiel….



Inhoud van de ILLUSIES:
• Angst: Ik kan misschien nog ontsnappen, dan krijg ik toch nog wat ik 

nodig heb

• Primaire afweer: Ik ben slecht, ik ben schuldig, ik kan het niet, 

daarom krijg ik niet wat ik nodig heb

• Valse Hoop: ik krijg niet wat ik nodig heb, maar als ik nu….., dan 

krijg ik het wel

• Valse Macht: Ik krijg niet wat ik nodig heb, en dat is jouw schuld, als 

jij nu maar…

• Ontkenning van Behoeften: ik heb eigenlijk niets nodig, het gaat 

best, ik red me wel, ik heb geen probleem. 



PRI-methode:

De drie gelijkwaardige pijlers in vier fasen:

Fase 1. Cognitie (denken): Zelfobservatie

Fase 2. Gedrag (doen): Omkeren van Afweer

Fase 3. Gevoel (emotie): Regressie

Fase 4. Duaal-bewustzijn: Integratie van cognitie, 

gedrag en gevoel



OMKEREN van de afweer:

Valse macht:

1. Herkennen van de Valse Macht

2. De Valse Macht niet uiten of stoppen met het uiten 

ervan

3. De angel opsporen en uitvergroten

4. De aandacht van het SYMBOOL losmaken en op 

jezelf richten

5. De OUDE Pijn toelaten



Voorbeeld Valse Macht:

Situatie: een collega reageert onverwacht en, naar jouw 

idee, onbeleefd op een vraag die je stelt;

Herkennen: Gevoel van irritatie en behoefte om deze 

collega “de les te lezen”.

Stoppen: Bewust irritatie inhouden, niet meteen reageren 

en in buurt blijven van S.

Angel opsporen: ik krijg woede over me heen, deze 

collega wil me doelbewust pijn doen, kwetsen

Angel losmaken van S en op jezelf richten:

Hoe voelt het om zo behandeld te worden, woede over je 

heen te krijgen? 

Oude Pijn toelaten: voel t maar!



OMKEREN van de afweer:

Valse hoop:

1. Herkennen van Valse Hoop gedrag

2. Stopzetten van Valse Hoop-gedrag terwijl je blijft 

voelen

3. De Valse Hoop formuleren: waar hoop je op?

4. De Valse Hoop laten INSTORTEN: je voorstellen dat 

wat je ook doet, nooit gaat gebeuren

5. De OUDE Pijn toelaten



OMKEREN van de afweer:

Angst:

1. Herken de angst afweer;

2. Stel jezelf de vraag: wat is het ERGSTE wat er kan 

gebeuren?

3. Stel je voor dat datgene waar je bang voor bent 

gebeurt;

4. Voel deze OUDE pijn – dus niet de angst zelf;

5. Doe datgene waar je in eerste instantie bang voor was.



OMKEREN van de afweer:

Primaire Afweer (PA):

1. Herken de primaire afweer;

2. Ontmasker deze als een illusie;

3. Serveer de primaire afweer af;

4. Ga op zoek naar het SYMBOOL dat de primaire afweer 

heeft geactiveerd;

5. Bepaal de zintuiglijke waarneming en bijbehorende 

betekenis;

6. Voel wat dit oproept – voel deze OUDE pijn;

7. Handel TEGENOVERGESTELD aan de manier waarop 

je vanuit je primaire afweer gehandeld zou hebben.



OMKEREN van de afweer:

Ontkenning van Behoeften (OvB):

1. Herken de ontkenning van behoeften;

2. Focus in gedachten op het SYMBOOL;

3. Stel jezelf de vraag: wat VERMIJD ik, waar wil ik niet 

naar kijken?

4. Richt je aandacht op dit aspect van de symbolische 

situatie en voel welke EMOTIES dit bij je naar boven 

brengt;

5. Ga – fysiek of emotioneel- terug naar de situatie waar je 

van wegging toen je in de greep was van de OvB

afweer.
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Vanuit AUTONOMIE en COMPASSIE, 

in verbinding met ONSZELF en de ANDER:

een verassend onbelast heden!

Geluk & Succes door…:


