
Welkom bij de training LEF! 



Gedicht….:  
Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.

Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis, waar wij het aller bangst voor zijn.

We vragen ons af:

Wie ben ik dat ik briljant buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou 

zijn?

Maar waarom eigenlijk niet?

Je bent toch een kind van God?

Dat je je kleiner voor doet dan je bent.

Komt de wereld niet ten goede.

Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent, opdat mensen om je 

heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.

Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont.

Niet in slechts enkelen, maar in ons allemaal.

Als wij ons licht laten schijnen, geven wij anderen onbewust ook toestemming om 

dat te doen.

Als wij bevrijd zijn van angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Marianne Willemson 1994



4 belangrijke principes 
van verandering:

1. Als je blijft doen wat je altijd deed, zal 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!



Kwaliteit

Tijd

Comfortzone

Het ok-niveau: no pain, no gain!



Kwaliteit

Tijd

Comfortzone

Het doorbreken van het OK-
niveau:



Programma Dag 1:

• Non-verbaal 

• De invloed van onze conditionering op ons huidige 

gedrag en dus lef

– Verdieping: de PRI-methode!

• Gedachtenmanagement;

• Diverse oefeningen/vragen tussendoor…

• Vertaling naar de praktijk!



Wat laat je zien?  

In subgroepen van 3 á 4 personen:

• Hoe kom je binnen? Wat straal je 

NON-VERBAAL allemaal uit?

• Persoon A komt binnen en sluit zich aan bij zijn 

subgroep;

• De anderen observeren hem/haar op:

– Wat straalt A uit (aan lef of juist niet)?

– Wat laat A zien?

– Wat is het effect van deze uitstraling op de perceptie van de 

anderen?

• Daarna rouleren!



Ontwikkelen begint…
bij jezelf kennen!  



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 focussen ons op de PIJN 
vermijding:



Input

Output

Ongedeeld Bewustzijn: stroming

PRI: 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:



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. 



Spiegelen naar jezelf:

Vraag:

Kijkend naar je leerdoel voor deze training. 

Kun je deze dan spiegelen aan één van de genoemde 

afweren?



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….



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



VB
VB

KB

Vanuit AUTONOMIE en COMPASSIE, 

in verbinding met ONSZELF en de ANDER:

een verassend onbelast heden!

Geluk & Succes door…:



Formuleer nu jouw LEFOPDRACHT:

Waar ga ik mezelf nu concreet in uitdagen en dus welke 

concrete ACTIE ga ik doen in de komende praktijk?

In duo’s. Formuleer voor elkaar een opdracht gegeven 

jouw leervraag voor Netwerkend Werken.

30’ in duo’s voorbereiden en concreet formuleren

1’ stand-up toelichten in de groep!! 

En nu de vertaling naar jouw 
praktijk:  


