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4. Succes en de META Methode 
“Het opstellen van een nieuwe theorie is niet hetzelfde als het slopen van een oude schuur om 
op die plaats een wolkenkrabber te bouwen. Het lijkt veel meer op het beklimmen van een berg, 
waarbij we nieuwe en weidse gezichten aanschouwen en waarbij we onverwachte verbindingen 
ontdekken tussen ons uitgangspunt en zijn rijke omgeving.” 

Albert Einstein, The evolution of physics (1938) 
 
In algemene termen kan succes worden gedefinieerd als het vermogen te leven en op te 
treden met een gevoel van zinvolheid en doelgerichtheid. Het mooie van succes is dat 
het vrijwel universeel toepasbaar is op alle niveaus en aspecten van het leven. 
 
De ware kunst van succes is de integratie van kennis en bewustzijn in alle 
levensgebieden, niveaus, patronen en situaties van je leven, in plaats van het alleen 
kennen. Door deze integratie van kennis en handelen wordt succes, zoals gedefinieerd, 
aanleerbaar en realiseerbaar in je leven. Succes ligt niet alleen in het dromen van grote 
dromen, maar ook het waarmaken ervan in ons leven. Succes is geen vaststaand doel 
maar een continu proces. Succes op je levenspad wordt allereerst bepaald door wat je 
denkt en wat je verwacht, en vervolgens wat je hiermee doet. Het begint met een 
positieve attitude, een onvoorwaardelijke, gedreven basishouding uitgaande van 
persoonlijke groei en je ongekende mogelijkheden.  
 
In essentie is succes doen wat je werkelijk wilt, het volgen van je diepste dromen. 
Volg en betrek de mensen en zaken die gerelateerd zijn aan je diepste wensen. Herken en 
gebruik dingen die bij je passen, zoals favoriete attributen, instrumenten en voorwerpen. 
Welke principes en gelijkenissen herken je hiervan in jezelf. Gelijkenissen bepalen jouw 
realiteit en dus jouw waarheid. Om te weten waar je werkelijk mee bezig bent en niet 
alleen (onbewust) operationeel procedures en patronen te volgen maak je gebruik van 
voor jou begrijpelijke en beschikbare methoden, technieken en hulpmiddelen.  
 
Succes is vooral een individueel proces. Hoewel je natuurlijk op diverse manieren 
wordt beïnvloed, in jouw leven bepaal jij uiteindelijk zelf wat je belangrijk vind. De 
mate waarin je bewust zinvol en doelgericht bezig bent (m.a.w. jouw succes) is 
afhankelijk van je eigen gedachten en verwachtingen. De essentie van de META 
Methode van Succesvolle Transformatie is behalve inzicht in deze succes-paradox, ook 
de bewustwording en ervaring van succes op de verschillende dimensies en niveaus van 
zijn.  
 
De eerste stap richting succes is om jezelf bewust te beschouwen (observeren / waar te 
nemen), classificeren en waarderen op de verschillende logische niveaus. In NLP-termen: 
een uitgebreide persoonlijke uitwerking van de huidige situatie. Vervolgens kun je binnen 
de verschillende zingevende levenscategorieën aangeven waar je staat en wat je wilt 
(gewenste situatie), per niveau staan er diverse analyse-modellen en (zelf)hulpmiddelen tot 
je beschikking. De focus, planning en keuze van hulpmiddelen is afhankelijk van je kennis 
van -, en vertrouwen in deze hulpmiddelen. Een adviseur, coach of expert kan je concrete 
hulpmiddelen of modellen aanreiken, en als je vertrouwen hebt in deze persoon 
(bijvoorbeeld doordat je hem/haar als deskundige erkent) zal de waarschijnlijkheid dat je 
aangereikte hulpmiddelen zelfstandig gaat gebruiken groter zijn.  
 
Wees bij het kiezen van je pad naar succes alert op ‘autoriteiten’ die slechts 1 (juiste) 
methode of weg kennen en jou hiervan wensen te overtuigen. Het ontkennen van een 
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bestaande methode, of de onderliggende principes en processen (van een gebruikte theorie, 
model of product) niet kunnen of niet willen verklaren zal voor zoekers naar waarheid en 
zelfverwerkelijking een andere belangrijke ‘trigger’ zijn. Er is altijd een alternatief. 
 
Ik ga in volgende hoofdstukken nader in op bestaande theorieën welke als 
‘gemodelleerde hulpmiddelen’ binnen de metamethodische fasen van de logische 
niveaus gebruikt kunnen worden. De volledige bewuste alignment (congruentie) van 
alle delen, niveaus en aspecten van het leven (van verleden, heden en toekomst) in het 
nu wordt volgens spirituele meesters ook als staat van ‘verlichting’ ervaren.    

4.1 Introductie van de META Methode 
In essentie voeg je vanuit een waarnemerrol een beschrijvend niveau toe aan een 
situatie. Je beschrijft, classificeert of evalueert als eerste de situatie uit een soort 
commentatorpositie. Deze commentator maakt gebruik van verklarende systemen, 
modellen en metaforen om uit te leggen wat er gebeurd en waarom.  
 
De META commentator doet bewust een aantal zaken op de logische niveaus: 

1. Waarneming met zintuigen (niveau: omgeving) 
2. Beschrijven wat er gebeurd (gedrag) 
3. Herkennen van patronen (vaardigheden) 
4. Interpreteren en vergelijken van waarden en overtuigingen 
5. Benoemen van de rollen die gespeeld worden (identiteit) 
6. Beschrijving van het effect of resultaat in relatie tot het doel (missie & 

doelstelling) 
 
De commentatorrol van de META Methode is als het ware een uitbreiding van de 
metapositie in NLP: Je bent in Metapositie wanneer je naar jezelf kijkt en luistert en 
waarneemt hoe die andere jij – daar in het hier en nu – reageert. In metapositie gaan 
betekent ‘in het hier en nu dissociëren van jezelf’. In managementtermen wordt ook wel 
gesproken van de ‘helikopterview’. 

Als je moeite hebt met directe abstracte dissociatie (in gedachten kijken naar jezelf) kun je om 
te beginnen ook de volgende vragen beantwoorden: 

• Als je jezelf nu zou tegenkomen, wat zou je dan opvallen? 
• Terwijl je jezelf waarneemt, wat zie je, hoor je, voel je, zeg je, ruik je en/of proef je? 
• Welke gedragspatronen en vaardigheden herken je zo van jezelf? Wat doe je goed en 

wat doe je minder goed? Waar ben je trots op? 
• Is deze ik-persoon modaal of gemiddeld, ondergemiddeld of bovengemiddeld in dit 

specifiek gedrag of deze vaardigheid? 
• Wat waardeer je van deze ik-persoon? 
• Wat is belangrijk voor deze ik-persoon?  
• Wat kan deze ik-persoon anders doen?  
• Wat voor dominante rol speelt deze ik-persoon op dit moment? 
• Wat zou je jezelf nu adviseren? 
• Wat zou je nu kunnen doen om jezelf te helpen? 

 
Je kunt deze oefening voor een spiegel doen. Als je in het bezit bent van een videocamera kun 
je jezelf opnemen en jezelf bekijken. Welke NLP metaprogramma’s vallen op? (sorteerstijl: 
mensen, activiteiten, informatie, plaatsen, dingen | centrale persoon: zelf/ander | interne/externe 
referentie: eigen criteria, ander | actief/reactief: eigen initiatief, reactie | tijdsoriëntatie: 
verleden, heden, toekomst | toegepaste criteria: matching, mismatching, comparison) 
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Een prettige eigenschap van analyse op het beschouwende metaniveau is dat het 
beschrijvende proces door de geïmpliceerde perspectiefverandering vrijwel direct 
alternatieven creëert. Je kijkt als het ware naar de situatie als objectieve, niet betrokken 
buitenstaander. Hierdoor wordt de context duidelijker en kunnen bewuster keuzes 
worden gemaakt. 
 
Het algemene procesmodel van de META Methode gaat uit van zeven opeenvolgende 
stadia: 
META Fase Activiteiten Omschrijving             
1. Observatie Waarnemen & Observeren  Wat neem je zintuiglijk waar? Wat is het? Primaire 

betekenis en context 
2. Classificatie Classificeren Definitie, waar valt het onder? Principes, vorm en 

werking. Theorie & Processystematiek. 
3. Waardering Waarderen Hoe belangrijk is het? Kwalitatieve en kwantitatieve 

beoordeling. Welk nut dient het. Invloed. Validiteit. 
4. Planning Selectie, focus en planning Wat kan en wil je ermee bereiken? Waarom? Content 

en methodische selectie.Welke eerste stap brengt je 
dichter bij je doel? Welke voorwaarden spelen mee? 

5. Transformatie Handelen / doen / ervaren Neem bewust de stappen richting je (levens)doel / 
missie en ervaar zingeving en bewustzijn in je gedrag.  

6. Evaluatie Evalueren Evalueer je gedrag en vaardigheden in de context en 
m.b.t. het (levens)doel. 

7. Contributie Delen en bijdragen Deel je ervaringen in een vorm zodat anderen met 
vergelijkbare processen hier wat van kunnen leren. 

 
Zeer sterk vereenvoudigd kunnen de zeven fasen van het procesmodel globaal in drieën 
worden gedeeld:  

• Wat? (fase 1-3) 
• Hoe? (fase 4-5) 
• Waarom? (fase 6-7) 

 
Op individueel niveau gaat het metamethodisch procesmodel vooral om persoonlijke 
bewustwording. Bij toepassing op meso en macroniveau zal door de transformatie, de 
bewuste evaluatie en de contributiefase een grote synergetische energie vrijkomen op 
het moment dat persoonlijke levenszaken een plaats krijgen in het collectief of grotere 
geheel.  
 
In de eerste drie fasen (Wat?) welke een relatief sterke invloed hebben op het sturings-
proces van de META Methode zijn ondermeer de (neuro)logische niveaus en de 
Metaposities gecombineerd. De gedissocieerde perspectiefwisseling wordt gecombineerd 
met de observatorrol als neutrale ‘fair witness’ van de situatie.  
 
In de observatiefase wordt een situatie of gebeurtenis zo neutraal mogelijk zintuiglijk 
waargenomen. Zichtbare invloeden van de omgeving en context worden onbevooroor-
deeld benoemd. Je kunt zuivere observatie beschouwen als de intrinsieke 
verwondering, nieuwsgierigheid, en onbevangenheid van een kind. 
 
In de classificatiefase wordt voor zover mogelijk gebruik gemaakt van bestaande kennis, 
instrumenten en wereldmodellen van de waarnemer of doelgroep. Er worden bij de 
verschillende analyses en fasen diverse variabelen en grootheden aangegeven waarop 
gelet kan worden. Taalgebruik en metaforen spelen een belangrijke rol bij de classificatie 
omdat hierin impliciet persoonlijke vooronderstellingen en overtuigingen liggen. 
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De kwalitatieve en kwantitatieve waarderingsfase (fase 3) is gebaseerd op het dominante 
wereldmodel van de waarnemer. Door alternatieve (wereld)modellen aan te reiken / te 
gebruiken en met behulp van taalpatronen herkaderingen aan te brengen kan een situatie 
in een evenwichtig perspectief geplaatst worden. Het belang, het nut en de invloed van 
factoren worden in deze fase (dus voorafgaand aan handeling / verandering) benoemd. 
Binnen teams kan openheid over (aspect)waardering en verwachtingen begrip en 
saamhorigheid kweken. De voorstelronde en het uitspreken van verwachtingen bij een 
doelgerichte bijeenkomst zoals (werk)overleg, vergaderingen, cursussen, workshops en 
trainingen is hierop gebaseerd. 
 
De planningsfase vereist procesmatige (voor)kennis van beschikbare en bruikbare 
methoden zodat op basis van reële verwachtingen een keuze en planning (in volgorde en 
tijd) gemaakt kan worden. De missie, het doel of de gewenste eindsituatie dient zo helder 
en duidelijk mogelijk geformuleerd te worden. Een duidelijke (meervoudig zintuiglijke) 
visualisatie of droom zal het gehele proces vergemakkelijken en versnellen. In teams 
dient overeenstemming of consensus te bestaan over het te bereiken (eind)resultaat. Op 
basis van ethische -, economische -, sociale -, wetenschappelijke -, en milieuwaarden 
wordt bij de keuze en planning een afweging gemaakt zodat dit zoveel mogelijk aansluit 
bij het hoogste waarden-stelsel (levensmissie) van het individu of de organisatie. Vaak 
worden in collectieve formuleringen grenzen of randvoorwaarden aangegeven welke o.a. 
herkenbaar zijn aan woorden zoals mits, maar, tenzij, minimaal en maximaal.   
 
In de transformatiefase worden de gekozen en geplande stappen richting het gewenste 
resultaat of doel bewust uitgevoerd. Kennen, kunnen, willen, doen en ervaren vallen 
samen. De intense gelukzalige ervaringen van alignment (congruentie), zingeving en 
levensvervulling zitten in deze fase.  
“Walk your talk, live your dream, and become all you can be.”  
(Vertaald: “Doe wat je uitdraagt, leef je droom en wordt alles wat je kunt zijn.”) 
Door het vieren, bestendigen of verankeren van de (positieve) gevoelens en emoties 
(zoals vreugde, trots, blijdschap, overwinning) tijdens het ervaren van transformatie, 
markeert dit zoals een mijlpaal de basis voor verdere ontwikkeling.  
 
De evaluatiefase is de (her)waardering van gevolgde processen vanuit een bepaalde 
context. Is alles verlopen zoals verwacht? Wat ging goed en wat kan beter? Welke 
interne en externe factoren of waarden zouden meer aandacht moeten krijgen? Wat zijn 
nu de belangrijkste punten? Welke doelen zijn gehaald? Wat is (nog) niet gehaald? Hoe 
zou het ideale proces succesvol gekopieerd kunnen worden? Welke feedback zou je 
geven? Hoe sluit het aan bij jouw wereldbeeld? Wat heb je ervan geleerd? 
 
De contributiefase is de fase waarin de ervaren en geëvalueerde bewust-onbewust-
bekwame competenties en resultaten overgedragen kunnen worden als expert of 
ervaringsdeskundige. Het universele uitgangspunt is dat iedereen wel een talent of 
vaardigheid heeft die hij of zij kan delen met de medemens. De collectieve aandacht 
wordt vooral gericht op zaken die relatief weinig geld of moeite kosten en voor bepaalde 
mensen (of doelen) een positieve bijdrage kan leveren. De basisvraag is: “Wat kan ik nu 
doen binnen mijn leefwereld (omgeving) dat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen 
profiteren?”. “Wat kan ik goed of heb ik geleerd dat ik anderen kan leren?” 
“Welke mensen en/of doelen zouden mijn hulp en bijdragen het beste kunnen 
gebruiken?”, “Welke dingen kan ik nu (anders) doen om bij te dragen aan een 
liefdevolle, duurzame, collectieve, bewuste, en succesvolle samenleving?”. 
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4.1.1 Theoretisch kader 

Het algemene basismodel van de META Methode is een multi-dimensionaal 
classificatiesysteem om te komen tot oplossingen en een hoger niveau van bewustzijn. 
META staat voor Multidimensionele (in bepaalde gevallen Multidisciplinaire) 
Evaluatieve Transformatie Analyse. Het META-methodisch model is gebaseerd op 
synergie van bestaande theorieën en modellen. Het inhoudelijk gebruik van de afzonder-
lijke classificaties en onderdelen van de META Methode is niet nieuw. Er wordt gebruik 
gemaakt van bestaande theorieën en werkwijzen als verklaring voor de waargenomen 
verandering met als toevoeging het beschouwende ‘frame’ van de META Methode. Het is 
dus niet zozeer een nieuwe manier van werken als wel een methode van verrijking 
(innovatie) en transformatie van het aanwezig kennis -, en bewustwordingpotentieel.  
 
Waarneming wordt door gebruik van verschillende classificaties kennis. Deze (nieuwe) 
kennis wordt met kwalitatieve waardering persoonlijke wijsheid. Wijsheid (weten wat 
iets is, wat het betekent en wat je wilt) is een vooronderstelde voorwaarde voor 
handelen, plannen en doelen stellen. Door bewust te handelen en te ervaren op basis 
van wijsheid kun je zingeving ervaren wat een positieve transformerende uitwerking 
heeft. Door deze transformerende ervaringen te evalueren en terug te koppelen naar wat 
je werkelijk wilt kun je inzicht verkrijgen in je patronen en hiervan leren voor een 
volgende keer. Door bewust jouw ervaring en evaluatie te delen kunnen anderen met 
vergelijkbare processen hiervan leren. Door deze bijdrage kan deze individuele ervaring 
als bouwsteen / grondstof dienen voor het collectief. Je wordt hiermee een ervarings-
deskundige en (probleemoplossend) leider op jouw (levens)gebied en draagt actief bij 
aan het grotere geheel en maatschappelijk nut.  
 
Veel gebruikte modellen komen uit het vakgebied van NLP en zelfhulp-therapie. In de 
verschillende fasen van het procesmodel worden ondermeer elementen toegepast van 
filosofie, psychologie, onderwijs, leiderschap, management, kwaliteitsleer, coaching en 
logistiek.  

4.1.2  Systematisch kader 

De toepassing van het procesmodel van de META Methode kan beschreven worden 
vanuit de systeemleer. Een systeem bestaat uit -, of bevat: grootheden, eigenschappen, 
systeemconstanten, enz. (allen met bepaalde eenheden). Een model (van een systeem) 
is een afbeelding van dat systeem. Het bevat: parameters, variabelen, constanten, 
relaties, enz. (die ook die bepaalde eenheden representeren). 
 
Een model is een door mensen bedacht min of meer equivalent systeem van een 
systeem; een analogie (abstract of concreet). Het metamethodisch procesmodel dient 
om met een systematische kennisbenadering invloed uit te oefenen op het besturend 
mechanisme van lichaam en geest. Het vergroten van bewustwording is op 
systematisch besturingsniveau een verandering. De basishypothese van de META 
Methode van Succesvolle Transformatie is dat congruentie in de alignment van de 
neurologische niveaus, en balans in de verschillende zingeving en waarde-aspecten van 
het leven, invloed hebben op het uiteindelijk gedrag van het beschouwd primair 
systeem: de mens, als combinatie van lichaam en geest. De bedoelde intrinsieke 
transformatie is de bewuste ervaring van de verandering van de gedragstoestand van het 
multidimensionele (systeem)evenwicht (of de homeostatische balans) richting een 
bepaald (gewenst) doel. 
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Gedragseigenschappen van systemen (en van modellen) 
1. Typen toestanden en stationariteit 

- transient state (voorbijgaand, veranderlijk in de tijd)  
- steady state (model of systeem in stationaire toestand van evenwicht)  

2. Stabiliteit 
a. Model zelf stabiel? (komen er variabelen of relaties bij?) 
b. Toestand van het model stabiel? 
- verandert er minimaal een waarde van een variabele? 
- oscilleert er minstens een waarde van een variabele? 
c. Toestand van variabelen (lijkt of is) stabiel? 
d. Toestand van een systeem is stabiel doch oscillerend? 

3. Homeostase 
4. Multistabiliteit 
5. Equifinaliteit 
6. Gedragsonderzoek (van systemen) 

 
Een stabiel systeem zal na een verstoring terugkomen in de ‘initiële’ fase (de ‘beginstand’). 
Veelal is de doelstelling (van iemand) om instabiliteit te voorkomen en om chaos en/of 
catastrofen te vermijden of te voorkomen. Systemen of modellen kunnen soms zowel stabiel 
als instabiel zijn. Dit hangt af van een parameter of de verstoring zelf.  
 
Soorten evenwicht: 

 
 

A. bal op heuvel (instabiel evenwicht);  
B. bal in dal (stabiel evenwicht) en  
C. bal op plateau (steeds nieuw evenwicht) 

 
Ultrastabiliteit / Homeostase 
Een systeem of een model kan van de ene stabiele situatie naar een andere stabiele situatie 
"springen". Dit wordt dan ‘ultrastabiel’, ‘homeostatisch’ of ook wel ‘zelfregulering’ genoemd. 
Multistabiliteit is de mogelijkheid van een systeem - of model - om op veel verschillende 
manieren in een andere, doch stabiele toestand uit te komen. 
Het stapsgewijs kunnen bijstellen van de losse onderdelen van een systeem (subsystemen), 
duidt op multistabiliteit. 
 
Equifinaliteit 
Een bepaalde waarde (van een variabele in een systeem of een model) kan vanuit via 
verschillende begintoestanden of via verschillende wegen bereikt worden. Equifinaliteit is vaak 
een bewijs van leven of te wel van vitalisme (vitaliteit) van een systeem. 
 
Gedragsonderzoek 
Onder gedragsonderzoek verstaan we het bekijken van de respons van een systeem of een 
model. Het doel hiervan is het ontdekken van (bepaalde) wetmatigheden, (bepaalde) 
eigenschappen en het maken van een (goede) analyse. 
 
Bekijk de output in relatie tot de input (of de verstoring): de ‘input-output analyse’. 

BLACKBOXINPUT OUTPUT
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Voorbeeld van een ‘black-box’ benadering: In de neuropsychologie is hersenonderzoek bijna 
niet anders mogelijk dan steeds maar weer nieuwe soorten input (zintuiglijke prikkels) te geven 
en de effecten daarvan te bekijken en de resultaten daarvan te analyseren. (Het is een 
voorbeeld van een systeem dat niet "geopend" kan worden. Dus een "black box" benadering.) 
 
Veel NLP technieken maken gebruik van de black-box. Er wordt gestuurd op effect met 
als vooronderstelling dat de cliënt alle benodigde hulpbronnen in zich heeft om situaties 
te kunnen beïnvloeden. Het bieden van (bekrachtigende) alternatieven in een situatie 
waarin de cliënt vastzit is het voornaamste doel van het gebruik van de technieken. 
 
Het gegeven dat een stabiel systeem in evenwicht de neiging vertoont bij verstoring of 
veranderingen naar de (bekende) initiële (begin)fase terug te keren is het dus belangrijk 
dat gemaakte keuzen en gewenste veranderingen op een bekrachtigende positieve 
manier verankert worden. Werkend vanuit een visualisatie en verankering van gewenste 
output zal met de vooronderstelling van equifinaliteit door bewuste methodische 
waarneming, classificatie en waardering een procesmatig bewustwordingsproces tot 
stand gaan komen. De META Methode legt met dit bewustwordingsproces de 
verantwoordelijkheid voor handelen duidelijk neer waar het formeel altijd al heeft 
gelegen: bij de probleemeigenaar / de cliënt.   
 
Vroeger werd door de therapeut of coach aan de onbewust onbekwame cliënt verteld wat 
hij of zij kon of moest doen. Dit was een aanbod-oriëntatie. De huidige zelfstandige 
verantwoordelijke cliënt kent zijn gedrag en leefpatronen en weet met welke technieken 
hij of zij hindernissen en blokkades kan verwijderen en hoe het voor zichzelf bekrach-
tigende alternatieven kan creëren. Het vooronderstelde ideaal van het metamethodisch 
therapeutisch consult is vraaggestuurde therapie, waarbij de cliënt bewust onbekwaam is 
op een bepaald gebied en de hulp inschakelt van een expert.  

4.2 Classificatie van zingeving 
Over nut en zingeving in het leven is veel geschreven. Er worden vanuit verschillende 
achtergronden allerlei verzamelingen van levensthema’s genoemd die belangrijk 
zouden zijn. Uit onderzoek van Harry Stroeken1 blijkt dat zinvol leven in de volgende 
categorieën kan worden verdeeld: 
 

1. Relaties; betrokkenheid op het gezin, op partner of vrienden.  
2. Werk; het engagement bij een baan, de school of de voornaamste bezigheid  
3. Persoonlijk welzijn; een individualistische oriëntatie met nadruk op het ervaren van 

zin door het genieten van het leven, het maken van plezier, en op het handhaven van 
fysieke en geestelijke gezondheid.  

4. Zelfrealisatie: een oriëntatie op en het bereiken van tastbare of niet tastbare doelen en 
psychologische vaardigheden.  

5. Dienstbaarheid: een altruïstische oriëntatie met nadruk op het helpen van mensen in 
het algemeen.  

6. Geloven: toewijding aan of het praktiseren van religieusspirituele of sociaal-politieke 
geloofsovertuigingen.  

7. Materialisme: zin die komt uit het nastreven van materiële doelen en bevredigingen.  
8. Toekomst / Hoop; focus en verwachting. 

 
Zie Bijlage 1 voor verkennende zingevingvragen per categorie.  

                                                
1 Zie: Harry Stroeken “Zoeken naar Zin; Psychotherapie en existentiële vragen” 
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4.2.1 Existentiële Vragen 

Een andere classificatie die je kunt toevoegen in de waarnemerrol is een algemeen 
wereldbeschouwend systeem vanuit de existentiële vragen. Niet zozeer als cultureel-
maatschappelijke stroming maar als META-methodische (procesmatige) benadering van 
de wereld. 
 
Elk zichzelf respecterende wereldbeschouwing (religie of geloofsovertuiging) zal 
antwoord (moeten) geven op de volgende vragen (Leary2): 

1. Origine: (vragen van Genesis) [Spiritualiteit] 
Hoe, Wanneer, Waar, Waarom ontstond leven? Hoe heeft het zich ontwikkeld? 

2. Politiek: (vragen van veiligheid, macht, controle en territorium) [Identiteit] 
Waarom vechten mensen en concurreren ze destructief? Wat zijn de territoriale wetten 
die conflict uitleggen? Hoe kunnen mensen in relatieve vrede en harmonie samenleven? 
Hoe, Wanneer, Waar, en Waarom verschillen mensen (onder elkaar en onder andere 
zoogdieren) in agressie, controle, samenwerking en betrokkenheid? 

3. Epistemologie:  (vragen over waarheid, feiten, taal, kennis, communicatie, productie 
van voorwerpen, kunstvoorwerpen, en symboolsystemen) 
Hoe, Wanneer, Waar en Waarom verschijnt de geest (gedachte) (individueel en bij 
species)? [Identiteit] En Hoe, Wanneer, Waar en Waarom verschillen mensen in hun 
mogelijkheden informatie te verwerken, leren, communiceren, denken, plannen, en 
fabriceren? [Vermogens en vaardigheden] 

4. Ethiek: (vragen over goed en kwaad, juist en fout) [Waarden en overtuigingen] 
Hoe, Wanneer, Waar en Waarom verschillen mensen in hun morele overtuigingen en 
rituelen? Wie bepaald wat goed en juist is? 

5. Esthetica: (vragen over schoonheid, plezier, luxe en zintuiglijke beloning) [Waarden 
en overtuigingen] 
Hoe, Wanneer, Waar en Waarom wijden mensen zich toe aan versiering, hedonisme, 
kunst, muziek en entertainment? En Hoe, Waar, Wanneer, en Waarom verschillen ze in 
manier van plezier? 

6. Ontologie: (vragen over Realiteit en zijn (hun) definitie) [Identiteit] 
Hoe, Wanneer, Waar en Waarom verschillen mensen in de realiteiten die ze 
construeren en bewonen? Hoe worden realiteiten gevormd en veranderd? 

7. Teleologie: (vragen over evolutie en de-evolutie van leven) [Spiritualiteit] 
Wat zijn de stadia en mechanismen van evolutie? Waar, Wanneer, Hoe, en Waarom is 
evolutie ontstaan? Kansen? Natuurlijke selectie? Schepping? Als leven is geschapen en 
evolutie werkt volgens een blauwprint, wie maakte het? Waar leidt het leven toe? 

8. Kosmologie: (vragen over galactische evolutie, over ultieme macht en basisstructuur) 
[Spiritualiteit] 
Hoe, Wanneer, Waar en Waarom werd materie-energie gevormd? Wat zijn de 
basiseenheden en patronen van materie/energie? Wat zijn de basiskrachten, energieën 
en ontwerpen die ons universum bijeen houden (of niet) en de evolutie bepalen? Waar 
gaan we naartoe? 

 
Ik heb als voorbeeld de ordening naar het voornaamste logisch niveau reeds toegevoegd 
aan de bovenstaande vragen. Onze maatschappij (economie, religie, onderwijs en 
wetenschappen) geeft direct of indirect antwoord op deze existentiële vragen. Het 
benoemen of verwijzen naar het existentiële thema waarover gesproken wordt geeft 
gelegenheid tot dialoog over de leidende principes en uitgangspunten die worden 
gehanteerd. Bij existentiële en levensbeschouwelijke analyses wordt vaak het 
macrodomein beschreven. 
 
                                                
2 Zie: Timothy Leary. “Changing My Mind, Among Others” p91-92 vertaald uit Engels.  
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Bij analyses en discussie over meningen en beleid kunnen in het algemeen de volgende 
betrekkingsdomeinen worden onderscheiden: 
 

1. Micro (kleinschalig) – individueel / operationeel / uitvoerend  
2. Meso (middel) – organisaties / tactisch / beleidsmatig 
3. Macro (grootschalig) – landen & volken / strategisch / visie 

 

4.2.2 Filosofische achtergrond 

Als je betekenis geeft aan iemands leven en reflecteert op het bestaan op aarde betekent 
dat een individu het bewustzijn heeft om van perspectief te veranderen. Dit Meta-
bewustzijn met de noodzakelijkheid om constant te classificeren en dingen in een 
nieuw perspectief te plaatsen is essentieel voor studie en groei. Dit gedachteproces is 
ontstaan door gebruik van de zintuigen. Deze primaire filosofie creëert ook grenzen 
tussen zelf, materie, anderen en de wereld. Tijdens het zijn in de meest verlichte staat 
zou dit alles ervaren kunnen worden als één. 

 

De filosofie wordt beschouwd als moeder van alle wetenschappen. Een basisvooronder-
stelling van de filosofie is dat achter de werkelijkheid zoals we die kennen (in haar 
verschijningsvorm) constante wetmatigheden en een universele basis liggen. 
 
Thales van Milete (ca. 624 BC. - 545 BC.), de eerste westerse filosoof, meende dat de constante 
oerstof van waaruit alles voortgekomen is, water of ‘het vochtige’ was. Zijn leerling en opvolger 
Anaximander (611 - 547 BC.) zei dat het oerbeginsel en principe van de bestaande dingen het 
onbepaalde was. En hij zei dat dit oerbeginsel niet water is, noch een van de andere 
zogenaamde elementen, maar een andersoortige natuur, oneindig, waaruit alle hemelen en 
alle wereldordeningen daarbinnen voortkomen. En datgene waaruit de dingen ontstaan, dat is 
ook datgene waarin ze weer vergaan, naar behoren. Want ze vergelden elkaar en straffen 
elkaar voor hun onrecht, volgens de ordening van de tijd. Dit onbepaalde noemde Anaximander 
het ‘apeiron’ en was de oorzaak van alles. ‘Apeiron’ betekent letterlijk ‘datgene wat zonder 
bepaling is’ en het is zowel kwalitatief (het bezit dus geen van de ons bekende kwaliteiten) als 
kwantitatief zonder bepaling (het ‘apeiron’ kent geen einde en is onbegrensd). Het ‘apeiron’ is 
wel goddelijk (en dus levend), wat een overeenkomst is met de mythische kosmologie.  
 
Ook Pythagoras van Samos (ca. 580 - ca. 496 BC.) was op zoek naar de oorsprong van het leven 
en de wereld om hem heen. In tegenstelling tot de materialisten stelde hij de kosmos als 
structuur. De materialisten meenden al, dat alles (x) is; Pythagoras zegt, dat alles ‘getal’ is. Het 
is niet de materie die de wereld maakt, maar de vorm cq de structuur. (Aristoteles heeft deze 
gedachte van Pythagoras overgenomen). De wereld is dus een uiterlijke vorm van een 
ontwerp. 
 
Behalve met wiskunde hielden Pythagoras en zijn volgelingen zich ook veel bezig met muziek. 
Hun ontdekking dat er een vaste mathematische verhouding bestaat tussen de lengte van een 
snaar en de hoogte van de voorgebrachte toon deed hem nogmaals concluderen dat getallen 
het wezen en de oorspong van de natuur in zich hadden. 
 
Een aardig citaat van Pythagoras in relatie tot de META Methode: 
“Het leven is als de spelen, en de beste rol is die van de toeschouwer. De meeste 
mensen jagen eigenbelang en roem na, maar de filosoof zoekt naar de waarheid.” 
 
Volgens Heraclitus (540-480 BC.) heeft de kosmos een ordening en een structuur, die in stand 
wordt gehouden door het vuur. Het Vuur is als het ware de belichaming van de strijd. De 
eenheid van de tegendelen is synchroon (op hetzelfde moment werken er tegendelen op elkaar 
in) en diachroon (door de tijd heen - opvolgend - werken er tegendelen op elkaar in). Heraclitus 
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vergelijkt zijn tegengestelde krachten met een boog. Zonder de twee krachten (de bij elkaar 
houdende en de uit elkaar trekkende kracht) zou de boog geen boog meer zijn. 
 
Panta rhei (‘alles stroomt’); is een uitspraak van Heraclitus. Plato interpreteerde deze uitspraak 
als dat alles zou veranderen en er daarom niet over te spreken valt (alles is chaos). Maar dat is 
niet wat Heraclitus bedoelde. Hij probeerde te zeggen dat het kosmische proces altijd doorgaat, 
dat het niet zal vergaan (en niet is ontstaan), als een rivier die altijd blijft stromen met water dat 
elke keer anders is. Volgens Nietzsche had Heraclitus gezien dat het wezen van de wereld de 
strijd en de verandering inhoudt. De gedachte dat het universum in een voortdurend proces van 
verandering is en dat er een onderliggende oorzaak of reden moet zijn voor deze verandering, 
een onveranderlijke geldige uitleg (oftewel Logos), kun je terugzien in ons wetenschappelijk, 
economisch en zelfs politieke denken. 
 
Socrates’ (470-399 BC.) taak was het om de inwoners van Athene ervan te overtuigen aandacht 
te schenken aan hun ziel. Het enige belangrijke is dat men de ware deugd bezit: de deugd 
maakt de mensen goed en doet de samenleving welvarend en voortreffelijk zijn. Zorg hebben 
voor de ziel betekent vooral zorgvuldig en kritisch nadenken, bekommerd zijn om inzicht in wat 
echt een goede en juiste manier van leven is. De ziel is datgene van waaruit de mens leeft en 
ook precies als mens, dat is als redelijk wezen, leeft. Aandacht voor de ziel is dus 
verantwoording van levenswijze, opdat die zo goed mogelijk is. Door de ziel kan de mens 
toegang hebben tot het ware en het goede, waarin hij zijn leven en handelen dient te 
verankeren. Verwaarlozing ziel: slechter en beneden je status als mens leven.  
 
Plato (427-348 BC.) was leerling van Socrates. Volgens Plato is Eros onze reactie op schoonheid. 
Zodra wij schoonheid zien willen we het bezitten en er altijd bij in de buurt zijn. Eros kan zich 
richten op het niveau van de zintuiglijke waarnemingen, bijvoorbeeld mooie lichamen en mooie 
dingen. Wat echter gebeurd als we vaak mooie dingen zien, is dat we de schoonheid van alle 
dingen gaan waarderen en niet de schoonheid van een enkel object; we gaan als het ware de 
afspiegeling van de Idee schoonheid herkennen in alle dingen die mooi zijn. Eros kan zich 
echter ook richten op een hoger niveau; zo kunnen we ons ook richten op de schoonheid in het 
algemeen, de schoonheid van theorieën of de schoonheid van de geest. Eros richt zich dus op 
een steeds abstracter niveau en op een gegeven moment zal je in een flits van een seconde de 
Idee van schoonheid zelf schouwen. Deze liefde voor de intelligibele schoonheid is een grotere 
liefde dan de liefde voor de schoonheid van de sensibele dingen. 
 
Aristoteles (384-322 BC.) was leerling van Plato. Aristoteles was het meest in de zintuigenwereld 
(alles dat je kunt zien, voelen, proeven, ruiken of horen) geïnteresseerd. Hij was niet alleen de 
laatste Griekse filosoof maar ook de eerste Europese bioloog. Hij hield zich bezig met de 
stromende dingen, wat we nu natuurprocessen noemen. Plato zei dat je je zintuigen niet kon 
vertrouwen en daarom gebruikte hij ook alleen zijn verstand. Aristoteles deed juist het 
omgekeerde, hij gebruikte alleen maar zijn zintuigen. Aristoteles heeft met zijn theorieën een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het logische classificatiesysteem van vorm en materie 
(lichaam). Volgens Aristoteles is de ziel / vorm “alles”. 
 

De filosofische beschouwing is een persoonlijke samenvatting uit diverse bronnen. 
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4.3 Succesmodellen 
Vanuit een integrale benadering van welzijn en kwaliteit van leven kan ook het geheel 
van individuele thema’s en behoeften in ogenschouw worden genomen. Het gaat bij 
integraal succes niet zozeer om het uitblinken bij een onderdeel, maar om evenwicht en 
balans te vinden in de verschillende aspecten van je leven. 
Volgens Brian Tracy zijn de ingrediënten voor succes: 

1. Innerlijke rust (vrij van angst, boosheid en schaamte) 
2. Hoge niveaus van gezondheid en energie 
3. Liefdevolle relaties 
4. Financiële vrijheid (geen zorgen over betalen van rekeningen) 
5. Betekenisvolle doelen en ideeën 
6. Gevoel van persoonlijke voldoening (zelfverwerkelijking) 

 
Het succes-wiel3 kent de volgende spaken:  Een andere specificatie: 

- Carrière (werk) 
- Relaties (Familie / Vrienden) 
- Financieel 
- Persoonlijk 
- Mentaal 
- Fysiek 
- Spiritueel 

- Werk  
- Relaties 
- Geld 
- Lichaam 
- Emoties 
- Seksualiteit 
- Spiritualiteit 

 
Hoewel alle thema’s en aspecten direct of indirect in de zingevingcategorieën verwerkt 
zijn kan het stimulerend en verrijkend zijn meerdere succesbeschouwingen te 
gebruiken. Net als bij de categorieën is een eenvoudige methode om alle thema’s een 
score te geven (1 – 100) voor de huidige situatie en de gewenste situatie. Vervolgens 
geef je aan wat je specifiek wilt veranderen. Deze oefening kan ook in de tijd worden 
uitgewerkt: verleden (5 jaar geleden, 1 jaar geleden), heden (huidige situatie: nu), en 
toekomst (volgend jaar, over 5 jaar, over 10 jaar etc.).   
 
Succes in communicatie (zowel met jezelf, met anderen of met je omgeving) is 
afhankelijk is van hoe (vorm) je communiceert en niet van wat (inhoud) je 
communiceert. Meer algemeen betekent dit, dat succes afhankelijk is van hoe we met 
de dingen omgaan (vorm), eerder dan van waar we mee omgaan. (de inhoud, het 'wat'). 
Wanneer we wijsheid definiëren als het goed kunnen omgaan (=het hoe) met kennis en 
kunde (=het wat), dan zou NLP gedefinieerd kunnen worden als een moderne weg tot 
wijsheid. 
 
De meeste successystemen maken gebruik van gemodelleerde vaardigheden en 
technieken. Om te beginnen met de kenmerken van succesvolle individuen: 
 

                                                
3 Uit: Zig Ziglar “Success for Dummies” (vertaald uit Engels) 
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4.3.1 Algemeen karaktermodel 

De houding en attitude van succesvolle mensen is te modelleren. Karakteristieken van 
succesvolle mensen4: 

1. Succesvolle mensen hebben een droom. Zij hebben een welomschreven 
doelstelling. Zij hebben een duidelijk afgebakend doel. Ze weten wat ze willen. Ze zijn 
niet makkelijk te beïnvloeden door gedachten en meningen van anderen. Ze hebben 
wilskracht. Ze hebben ideeën. Hun sterke verlangen brengt sterke resultaten.  Ze gaan 
uit en doen dingen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan zou kunnen worden. 

2. Succesvolle mensen hebben ambitie. Ze willen iets bereiken. Ze zijn enthousiast, 
toegewijd, en trots. Ze hebben zelfdiscipline. Ze zijn bereid hard te werken en de extra 
mijl te gaan. Ze hebben een brandend verlangen om te slagen. Ze zijn bereid datgene 
te doen wat nodig is om het werk gedaan te krijgen. 

3. Succesvolle mensen zijn sterk gemotiveerd om te presteren. Ze krijgen veel 
voldoening van het volbrengen van een taak. 

4. Succesvolle mensen zijn gefocust. Zij concentreren zich op hun voornaamste doelen 
en doelstellingen. Zij raken niet van het spoor. Ze stellen zaken niet uit. Ze werken aan 
projecten die belangrijk zijn, en laten deze projecten niet wachten tot het laatste 
moment. Ze zijn productief, niet alleen druk. 

5. Succesvolle mensen leren hoe ze dingen gedaan krijgen. Ze gebruiken hun 
vaardigheden, talenten, energieën en kennis tot het maximaal haalbare. Ze doen de 
dingen die gedaan moeten worden, niet alleen de dingen die ze leuk vinden om te 
doen. Ze zijn bereid hard te werken en zichzelf toe te wijden om het werk gedaan te 
krijgen. 

6. Succesvolle mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun acties. Zij verzinnen 
geen excuses. Zij geven niet de schuld aan anderen. Ze zeuren en klagen niet. 

7. Succesvolle mensen kijken naar oplossingen voor problemen. Ze zijn gelegenheid 
gezind. Als ze kansen (opportunities) zien dan doen ze daar hun voordeel mee. 

8. Succesvolle mensen nemen besluiten.  Ze denken na over de kwesties en relevante 
feiten, geven ze adequate beraadslaging en afweging, en nemen een besluit. 
Beslissingen worden niet uitgesteld of vertraagd, ze worden nu genomen. 

9. Succesvolle mensen hebben de moed toe te geven als ze een fout hebben 
gemaakt. Als je een fout maakt, geef je dit toe, hersteld het, en gaat verder. Verlies 
niet veel tijd, energie, geld en/of andere middelen om een fout of slechte beslissing 
proberen te verdedigen. 

10. Succesvolle mensen hebben zelfvertrouwen. Ze hebben de vaardigheden, talenten, 
en training die nodig is om succesvol te zijn. 

11. Succesvolle mensen hebben specifieke kennis, training, en/of vaardigheden en 
talenten. Ze weten de dingen die ze moeten weten om succesvol te zijn. En als ze 
informatie, kennis, vaardigheden en talenten nodig hebben die ze niet bezitten, vinden 
ze iemand die deze wel bezit. 

12. Succesvolle mensen werken met en werken samen met andere mensen. Ze 
hebben positieve, naar buiten gerichte persoonlijkheden. Ze omringen zichzelf met 
mensen die hen hulp bieden, ondersteunen en bemoedigen. Ze zijn leiders. 

13. Succesvolle mensen zijn enthousiast. Ze zijn gedreven door wat ze doen, en dit 
enthousiasme is besmettelijk. Zij trekken mensen aan omdat deze mensen met hen 
willen werken, zaken met hen willen doen en bij hen willen zijn. 

 

                                                
4 Uit: Jeffrey J. Mayer “Success Is a Journey” (vertaald uit Engels) 
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4.3.2 Vitaliteitsmodel 

Het vitaliteitsmodel is geïntroduceerd door Roy Martina5 en wordt gebruikt door de 
Academie Vitaliteitkunde Nederland (AVN) voor de opleiding tot vitaliteitscoach. 
Vitaliteit is de optimale balans op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Slechts 
wanneer deze balans aanwezig is, heeft men toegang tot het persoonlijke potentieel. 
 

Bewustzijn

Bio-Fysiologie Celmetabolisme

Constitutie Bio-energie

 
Bewustzijn geeft informatie naar de cel(chromosomen) ? (cellulaire) processen veranderen ?  
andere kwaliteit van energie ?  dit beïnvloedt via speciale energie banen het gehele lichaam 
inclusief de organen ?  de constitutioneel zwakke organen hebben het meest te lijden van 
veranderingen in de energie productie, ook latente miasma’s kunnen geactiveerd worden ?  dit 
leidt eventueel tot biochemische veranderingen en histologische (cellulaire) veranderingen, die 
diagnosticeerbaar zijn in de reguliere geneeskunde.  
 
Metabolisme (Aarde - geel): voeding, micro- &. macronutriënten, absorptie  
Bio-energie (Metaal - wit): cellulaire assimilatie, utilisatie, zuurstof, detoxificatie, lymfe  
Constitutie (Water - grijs): constitutie, miasma's, aanleg, predispositie  
Bio-Fysiologie (Hout - groen): ontgiftiging, drainage, chemie, fysiologie  
Bewustzijn (Vuur - rood): endocriene regulatie, psychoneuro immunologie, inzichten, chakra's 
 
Met de eeuwenoude elementen in het vitaliteitsmodel kan de diversiteit aan therapieën worden 
geclassificeerd: 
 
Bewustzijn Metabolisme Bio-energie Constitutie Bio-Fysiologie 
* Bewust worden van 
belemmerende 
emotionele blokkades 
* Paragnost 
* Regressie / hypnose 
* Psychotherapie 
* Intuïtieve vorming / 
verwerking van 
emoties 

* Gezonde 
celstofwisseling 
* Orthomoleculair 
* Voedings-
deskundige 
* Diëtist 
* Bewegings-
deskundige 
* Reiniging + 
Drainage 

* Bio-resonantie 
* (Elektro)acupunctu-
rist / Acupressurist 
* Shiatsu / Reiki / 
Yoga 
* Muziek / Kleuren-
therapie 
* Klinisch Homeopaat 
* Voetreflexzone-
therapeut 
* Regeneratiie 
* Detoxificatie 

* Blauwdruk 
* Klassiek homeopaat 
* Bio-resonantie 

* Fysieke aanpak 
* Huisarts 
* Specialisten 
* Chiropractor 
* Manueel therapeut 
* Fysiotherapeut 
* Operatie / Medische 
ingreep 
* Drainage 
* Fytotherapie 

 
 
                                                
5 Zie: Ralph Bakker & Roy Martina ‘Vitaliteit’ en Roy Martina ‘Wie ben je echt’  
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Miasma’s   
Een miasma is eenvoudig gezegd disharmonische energetische informatie, die storend werkt 
op de constitutie. Deze informatie kan geërfd of verworven zijn. Tot voor kort werd door de 
klassieke homeopathie gewerkt op miasma’s. Bij miasma’s gaat men er vanuit dat de informatie 
via de genen overgedragen wordt op het nageslacht. Het zijn niet alleen ziektes die 
disharmonische frequenties doen overerven, ook emotionele patronen en/of zware toxische 
belasting van voorouders kunnen storend werken op de constitutie.  
Miasma’s kan men ook verwerven. Naast emoties, kunnen onder andere zware metalen, 
petrochemicaliën, vaccinaties en overdadig suikergebruik de oorzaak zijn voor het ontstaan van 
nieuwe miasma’s. Miasma’s worden onderverdeeld in latente en actieve miasma’s. De latente 
miasma’s worden bij bepaalde prikkels geactiveerd en dit leidt ertoe dat bepaalde organen 
meer gestresst worden. Dan andere en daardoor ontstaan er op den duur biochemische en 
fysieke klachten.  
 

Tekstbron vitaliteitsmodel: AVN Manual Vitaliteitkunde 

 
Als met lichamelijke emotionele signalen niets gedaan wordt kunnen deze gevoelens en 
emoties ook in het lichaam opgeslagen worden. Dit kan psychische en/of lichamelijke 
klachten veroorzaken of bestaande klachten versterken. Roy Martina heeft dit 
uitgewerkt in zijn boek ‘Wie ben je echt?’: 
 
Wanneer we geen congruentie ofwel harmonische samenwerking hebben van het bewuste en 
het onbewuste gaan we onszelf saboteren. 
ROSE (bril): Rationalisatie, Ontkenning, Suppressie van Emoties 
 
Sabotages 

• Relatie met je levenspartner (wat heb je bewust of onbewust niet willen zien?) 
• Effecten op je carrière (welke zaken in je werk of studie saboteer je bewust of 

onbewust, welke zaken laat je liggen, door ze uit te stellen of niet uit te voeren?) 
• Zaken op het gebied van gezondheid 

Wat zijn de zaken die je niet echt aanpakt: sporten, gezondere voeding, meditatie en 
andere dingen waarvan je weet dat ze goed voor je zijn maar die je laat liggen. 

• Je relaties: vrienden, kennissen, collega’s medewerkers, medestudenten 
Welke sabotagemechanismen gebruik je om niet met mensen in contact te komen? 
Om jezelf niet et laten kennen. Je emoties voor anderen te verbergen, je anders voor te 
doen dan je bent. 

• Je spiritualiteit 
Welke zaken in spiritualiteit saboteer je door dingen niet te doen? Bijvoorbeeld op een 
goede manier omgaan met mensen in een ondergeschikte positie, nadenken over het 
leven, vermijden een missie in je leven te hebben, boeken lezen en geen actie 
ondernemen in zaken die belangrijk voor je zijn. Welke zaken laat je liggen, waardoor 
je jezelf blokkeert op het gebied van spirituele groei? 

 
HEEL: Herkennen. Erkennen ofwel Ervaren, Expressie en Loslaten van emoties. 
 
“Kennis zonder actie is niets waard”  
 

1. Hoe zou je nu omgaan met je partner of met je vroegere relatie? 
2. Hoe zou je nu staan tegenover je carrière? 

Wat zijn de dingen die je anders zou aanpakken? 
Hoe zou je nu staan tegenover geld en materiële zaken? 

3. Hoe zou je nu omgaan met je gezondheid, je fysieke gestel, je voeding? Wat zou je 
anders doen om dit goed aan te pakken? 

4. Wat zou je nu doen aan je sociale contacten? 
Hoe zou je het anders aanpakken? 

5. Wat zou je nu beter kunnen doen voor je spirituele groei en hoe zou je groei kunnen 
bevorderen? 
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Volgens acupunctuurtheorie kunnen ziekten onder andere ontstaan door emoties, verkeerde 
voeding, uitwendige oorzaken en blokkades van de meridianen zelf. Volgens dezelfde theorie 
is elk orgaan of elke meridiaan verbonden met bepaalde emoties. Dit is de basis voor Neuro 
Emotionele Integratie, om snel de emoties te kunnen ontdekken die ons kan blokkeren of 
saboteren. Als emoties niet goed worden verwerkt, kunnen ze stress veroorzaken in de 
betreffende organen of meridianen. [Zie o.a. ook hoofdstuk 5.3.2] 
 
Congruentie: verbaal en non-verbaal 
Incongruenties en leugens geven altijd stress in het lichaam. Het is belangrijk dat we op 
congruente wijze leven, anders kost het ons lichaam veel te veel stress en dit kan leiden tot 
ernstige kwalen. Deze stress kan - afhankelijk van wat voor soort stress het is - reacties geven 
in bepaalde organen of meridianen. 
 
Fysionomie van het lichaam (gelaat of voorkomen van iemand, beschouwd als spiegel van zijn 
aard en karakter). Fysionomie wordt vaak gebruikt om de lichaamstaal aan te duiden. 
Een goede NEI-therapeut zal iemand wijzen op zijn verkeerde fysionomie en hem tips geven 
hoe hij die kan veranderen. Het is zelfs mogelijk om bij elke fysionomie de blokkerende emoties 
te vinden, deze te integreren en los te laten. Een goede fysionomie zit bij veel mensen vol met 
ankers, vooral met negatieve ankers. 
 
Veel ziekten beginnen met een negatieve emotie of een negatieve gedachte. We denken 
onszelf ziek. Veranderen we onze negatieve gedachten, dan veranderen we ook onze afweer 
en verlagen we de kans om ziek te worden. Ons lichaam liegt niet. Dat betekent dat ons 
lichaam een weerspiegeling is van hoe we denken, zowel bij non-verbale communicatie als bij 
ziekten. 
 
In de Neuro Emotionele Integratie kunnen we veel verband ontdekken tussen ziekten en 
emoties. Het is niet altijd zo dat ziekten veroorzaakt worden door emoties. Het is echter wel zo 
dat emoties een grote rol spelen bij het al of niet blokkeren van onze gezondheid. Het kan ook 
zijn dat we door een bepaalde oorzaak ziek worden en dat emoties de terugkeer naar 
gezondheid totaal blokkeren. Ons lichaam geeft aan wat we in ons onbewuste denken. Het is 
daarom heel belangrijk dat we daar wat aan gaan doen. 
 
We bewegen en communiceren op basis van onbewuste gedachten en incongruenties. Ziekte 
kan ontstaan door negatieve emoties en gedachten. Onze afweer is onlosmakend verbonden 
met onze gedachten. We kunnen negatieve of positieve ankers met ons meedragen. Ankers 
zijn prikkels die een bepaalde emotie of een bepaald gevoel oproepen. Onze lichaamshouding 
is onlosmakelijk verbonden met hoe we ons voelen. 
 
Onze emoties zijn verbonden met bepaalde organen. Dit werkt tweeledig. Een zwak orgaan 
kan ertoe leiden dat bepaalde emoties gemakkelijker worden ervaren. Emoties kunnen er ook 
toe leiden dat een orgaan verzwakt wordt. 
 
Het verwerken van emoties kan alleen plaatsvinden wanneer linker- en rechterhersenhelft 
optimaal met elkaar communiceren verwerkt, blijven we te veel aan de gevoelskant zitten, 
waardoor ze niet goed worden verwerkt. Aan de andere kant: wanneer emoties te veel aan de 
linkerkant worden verwerkt, worden ze te veel gerationaliseerd en onderdrukt. Dit is dan ook 
een nadeel van het sterk opkomende positivisme. Wanneer we alles alleen bereiken vanuit een 
positieve visie lopen we de kans emoties niet echt te ervaren en daardoor te onderdrukken. 
 
Emoties worden geïntegreerd door de 0-punten in de oren en op het ETP (Emotioneel 
Therapeutisch Punt) door een hand op het voorhoofd te leggen. 
 
Relaties met: 

1. Aarde: materiële zaken (geld, werk, carrière, woonplaats)  
2. Anderen: relaties met mensen, dieren, planten 
3. Identiteit: wie ben je, welke rol 
4. Kosmos: spiritualiteit (Godbewustzijn) 
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Een bekende valkuil is kritiek persoonlijk opvatten. 

4.3.3 Bekrachtiging 

Door positieve vraagstelling en affirmaties kunnen blokkades opgespoord en herkaderd 
worden naar positieve bekrachtigende alternatieven. 
 
Basisbehoeften: 
Zorg of verzorging Bevestiging 
Vertrouwen Waardering 
Begrip Erkenning 
Acceptatie Goedkeuring 
Respect Geruststelling 
Bewondering Aanmoediging 
 
Voorbeeldvraag: 
Hoe krijg ik geen [basisbehoefte] op materieel* gebied? 
* noem thema of gebied (materieel, relationeel, identiteit, spiritualiteit) 
 

MCE Multiple Congruentie Evaluatie 
Ik ben ok met ….., ik wil ….., ik accepteer dat ik….., ik ben het waard om / dat ik …., Ik kan …..  
ik durf….., ik waardeer het dat ik….., het is goed voor mij om ….., het is goed voor anderen om 
…. , ik voel me veilig om …., ik kan ondersteund worden door anderen om ….. 
 
Subpersoonlijkheidstest: 
Zijn er nog delen in het onbewuste die nog niet helemaal tevreden of congruent zijn met wat we 
vandaag hebben geïntegreerd of bereikt? 
 
PEP Positief Emotioneel Patroon 
Vragen: Waarom wordt dit een heel mooie dag?  

Wat ga ik vandaag doen om hier een bijzondere dag van te maken? 
Waar ben ik enthousiast over? 
Hoe ga ik vandaag zoveel mogelijk mensen positief beïnvloeden? 
Van wie houd ik allemaal en wie houdt allemaal van mij? 

 
Onze emotionele staat is afhankelijk van onze lichaamstaal ofwel fysionomie. 
 
GOED een staat van Geluk, Opwinding, Energie en Enthousiasme en Doorzetting. 
 
Frustratievraag:  “Wat ben ik nu aan het leren en hoe kan ik voorkomen dat dit mij de 

volgende keer weer overkomt?” 
 
PEP’s & Affirmaties 
“Ik sta in mijn kracht en laat alle negativiteit en pijn die mij niet langer dienen los, zodat ik 
optimaal van mijn talenten en kracht gebruik kan maken” 
 
Vergiffenis 
“Ik vergeef mezelf voor alles wat ik mezelf tekort heb gedaan en voor alle pijn en ongemakken 
die ik anderen heb bezorgd en voor alle keren dat ik niet verantwoordelijk ben geweest voor 
mijn daden of niet de verantwoordelijkheid heb genomen. Ook vergeef ik anderen voor wat ze 
mij hebben aangedaan en begrijp ik dat ze handelden vanuit hun tekortkomingen en hun 
emotionele pijnen. Ik laat alles los wat mij niet dient en ik vraag ook toestemming aan God om 
mij te vergeven voor alles wat ik heb gedaan dat niet past bij mijn spiritualiteit.” 
 
Loslaten 
“Ik laat alles los wat niet bij mij hoort en ik laat alle negatieve emoties uit me gaan.” 
Vergiffenis is de ultieme genezing. 
 
Synpathie (sympathie en empathie) 



© 2003 MetaMagazine.NL META Methode: Succes en Methodiek  
 

17 

Verplaatsen in de ander die ons onrecht heeft aangedaan. Wij verplaatsen ons in de ander 
zodat we ons voelen zoals die ander zich heeft gevoeld, om alle emotionele virussen die ons 
mogelijk hebben beïnvloed te kunnen loslaten. 
 
Acceptatie, keuze en permissie 
Om succesvol te zijn in de toekomst moet je eerst accepteren waar je nu bent. 
“Ik accepteer mezelf onvoorwaardelijk zoals ik nu ben en ik streef ernaar om optimaal gebruik 
te maken van mijn talenten.” 
Congruent zijn met wat je wilt is één ding, maar een ander ding is dat je soms keuzen moet 
maken. 
 
Voorbeeld affirmaties: 
“Ik kies ervoor om gelukkig te zijn. Ik kies ervoor om binnen twee maanden gestopt te zijn met 
roken. Het is mijn vrije keuze om gelukkig te zijn en anderen gelukkig te maken.”  
“Ik geef mezelf permissie om gelukkig te zijn.” Dit is heel belangrijk, omdat je misschien met 
programma’s in je onbewuste zit waardoor je jezelf niet die permissie kunt geven.  
“Ik geef mezelf permissie om elke dag vrolijk te zijn en te genieten van het leven, Ik geef mezelf 
permissie om me niet te storen aan anderen, ook wanneer ze iets met opzet doen, ik geef 
mezelf permissie om van mijn relatie de beste te maken die binnen mijn mogelijkheden ligt.” 
 
Belemmerende geloofsovertuigingen 
Emoties die niet langer dienen moeten vervangen worden door bekrachtigende emoties. Je 
moet echter vaak je geloofsovertuiging (iets waarvan je overtuigd bent dat je het gelooft) mee 
veranderen. [niveau: waarden & overtuigingen] 
 
Als we accepteren en geloven dat we hier op aarde zijn om levenslessen te leren, dan kan het 
zijn dat we doelen kiezen die niet goed voor dat pad zijn. Wanneer we dus een doel kiezen is 
het altijd goed om de affirmatie toe te voegen: “Als dit goed voor mij is” en/of “Als dit goed is 
voor mijn leerproces.” 
 
Roy Martina beschrijft tot slot de 10 geboden van uitgebalanceerd succes: 
De 10 ingrediënten waarmee je je congruent kunt maken en de basis kunt leggen om 
succesvol te zijn op alle vijf de levensgebieden (Fysiek, Sociaal, Familie, Financieel en 
Spiritueel): 

1. Ik laat me door niemand minderwaardig voelen. 
2. Ik laat door niemand mijn emotionele staat negatief beïnvloeden. 
3. Ik laat me door niemand mijn dromen afnemen. 
4. Ik streef naar nooit aflatende verbetering van mezelf en mijn talenten (Never Ending 

Improvement). 
5. Ik kies een rolmodel of metafoor waaraan ik mezelf kan optrekken en waarnaar ik kan 

streven. 
6. Ik werk continu aan drie doelen en bij het behalen van een doel vervang ik dat door 

een nieuw doel. (SMART-doelen) 
7. Ik voed mijn lichaam optimaal. 
8. Ik voed mijn geest optimaal. 
9. Ik streef naar optimale conditie en fitheid 
10. Ik inspireer anderen. 

 

 


