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Introductie
Leuk dat je deze gids voor geluk hebt gedownload. Dat waarderen we zeer. In deze 

geluksgids vind je de basis NLP technieken die de coaches van NLP Master Coach ge-

bruiken. Op die manier kan je thuis oefenen om te ontdekken wat jij met Neuro-Lingu-

istisch Programmeren (NLP) kan. Dat betekent geenszins dat je alleen maar over deze 

NLP technieken kan bellen. De coaches van NLP Master Coach zitten klaar om met je te 

spreken over alles waarover je wil praten of vragen hebt. Ons uitgangspunt is dat wat jij 

wil leidend is voor onze coachingsgesprekken.

De mens is in staat tot tal van verschillende emoties. Helaas wil ons brein wel eens aan 

de haal gaan met onze emoties waardoor we het gevoel hebben dat we overvallen 

worden door negatieve emoties zoals angst, onzekerheid, depressieve gevoelens, 

stress of woedeaanvallen. Deze gids is geschreven voor mensen die te weinig grip 

hebben op deze emoties en daardoor te veel tijd kwijt zijn met zich slecht voelen. De 

gids voor geluk beschrijft de weg waarlangs je kunt leren om meer grip op je gevoe-

lens te krijgen. Bij sommige mensen houdt dit in dat zij er beter in slagen om negatieve 

gevoelens sneller te stoppen en minder heftig te maken zodat het leven weer dragelijk 

wordt. Bij andere mensen verdwijnen de klachten zelfs helemaal.

De technieken in deze gids zijn gebaseerd op het werk dat de afgelopen jaren met 

duizenden mensen is gedaan. Dit werk is gedaan op basis van goede resultaten met 

echte mensen. Dit weten we omdat bij ons alle face to face coaching wordt gedaan 

op basis van no cure, no pay. Dat wil zeggen dat als jij vindt dat tijdens de sessies dat 

de NLP technieken niet werken, jij geen rekening krijgt en ook niets hoeft te betalen. 

Gelukkig blijkt dat bij ongeveer negen van de tien mensen deze NLP technieken wel 

goed werken. Daarnaast doen we ook uitgebreid statistisch onderzoek. Daaruit blijkt 

dat 80.3% van de mensen die de afgelopen 1000 dagen meer dan 800 probleemda-

gen hadden erin slaagt om binnen enkele weken met NLP deze probleemdagen te 

halveren. Een overzicht van al het statistisch onderzoek vind je hier:

www.nlpprotoscience.org

De technieken uit dit rapport zijn te gebruiken voor alle negatieve gevoelens. Ruwweg 

gezegd: voor stress, angsten, depressieve gevoelens & verdriet en problemen met 

woede. Angsten vallen op hun beurt weer uiteen in gewone angsten, fobieën of trau-

ma’s. Deze technieken werken in op de manier waarop je brein informatie bewust en 

onbewust verwerkt. Negatieve informatie geeft een slecht gevoel. Positieve informatie 

geeft een goed gevoel.

Het is goed om je te realiseren wat er in je brein gebeurt wanneer je een negatief ge-

voel hebt. In je brein wordt er dan informatie over zogeheten neuro-corticale paden 

gestuurd. Dit is een serie hersencellen die met elkaar verbonden zijn en een pad vor-

men. Dit pad neemt echt fysische vormen aan. Het zit dus echt vast in je hoofd. Elke 

keer dat je het negatieve gedrag vertoont wordt dit pad in je hoofd afgelegd. Elke 

keer dat je het doet wordt het patroon verder bevestigd en verstevigd. En naburige 

hersencellen gaan meedoen. Concreet betekent dit dat als je niets aan de problemen 

doet, je brein deze negatieve patronen als normaal gaat zien. De nare gevoelens wor-

den sterker en het wordt steeds makkelijker voor je brein om dit negatieve gedrag te 

gaan vertonen.

Wat er moet gebeuren is dat deze negatieve patronen onderbroken worden, gestopt 

worden en vervangen door betere, positieve patronen. Medicijnen werken slechts bij 1 

op de 3 mensen. Medicijnen zorgen er verder alleen maar voor dat een patroon minder 

heftig en minder vaak voorkomt. Maar het onderbreekt en stopt het patroon niet.

Deze geluksgids beschrijft een aantal eenvoudige technieken die ervoor zorgen dat 

het patroon gestopt wordt en dat je het vervangt door een beter patroon waar je je 

goed van gaat voelen. Helaas is het lezen van een tekst slechts een zeer beperkte ma-

nier van informatie overdragen. Dit komt omdat we het hier hebben over gevoelens 

en die zijn moeilijk goed in woorden uit te drukken. Houd dit in je hoofd wanneer je 

dit rapport leest.

http://nlpprotoscience.org
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Overzicht Negatieve Gevoelens
Voor de meeste mensen is het moeilijk om precies aan te geven wat zij nu voelen. Vaak 

worden hier door andere mensen labels opgeplakt. Dit helpt niet. Net zoals bijvoor-

beeld bij psychotherapie waar alles herbeleefd wordt, komen de problemen ook vaster 

te zitten door allerlei labels op het probleem te plakken.

Beter is het om bij je gevoel te blijven. Je voelt je niet goed. En of het nou het een of 

het ander is dat maakt weinig uit. Om toch duidelijk te maken waar deze technieken 

voor werken geef ik hier een overzicht van de meeste globale klachten. Wanneer jouw 

klacht er niet tussen zit dan is de kans nog steeds groot dat de technieken toch ook 

voor jou werken.

Kijk, er is ook niet mis met je. Er is niets kapot. Je bent niet ziek. Het is dan ook geen 

medisch probleem dat opgelost kan worden door een arts, een psycholoog of een psy-

chiater. Wat er gebeurt is, is dat jouw onbewustzijn in een moeilijke periode een over-

levingsmechanisme gebruikt heeft om je er doorheen te slepen. Of het nou vechten 

(woede), vluchten (angsten), opgeven (depressie) of spanning (stress) was, het heeft je 

er toen doorheen gesleept anders had je dit rapport nu niet gelezen.

Alleen is wat je toen geleerd hebt, nu niet meer effectief. En is de tijd gekomen om 

ermee te stoppen. Het is dus een leerprobleem en geen medisch probleem. Vandaar 

dat door deze technieken te leren, je een betere en effectievere manier leert om met je 

eigen gevoelens, gedachtes en beelden om te gaan.

•	 Angstgevoelens. Ik spreek van angstgevoelens wanneer je je in een concrete 

situatie acuut naar en negatief voelt en je sterk de drang hebt om weg te gaan of te 

vluchten.

•	 Traumatische gevoelens. Wanneer je te veel en te vaak terugdenkt aan traumati-

sche gebeurtenissen in het verleden dan spreek ik van trauma.

•	 Fobieën. Als je je al naar en negatief gaat voelen voor iets dat nog in de toekomst 

moet gaan gebeuren dan spreek ik van fobieën.

•	 Depressieve gevoelens. Als je je naar en ongelukkig voelt en geen doel meer in je 

leven ziet, dan spreek ik van depressieve gevoelens.

•	 Woede problemen. Te vaak en te heftig kwaad worden, jezelf verliezen of juist 

andersom niet boos kunnen worden, dan spreek ik van woede problemen.

•	 Onzekere gevoelens. Als je je afsluit, terugtrekt en angstig voelt om iets te zeggen 

of te doen, dan spreek ik van onzekere gevoelens,

•	 Paniekaanvallen. Als je, al dan niet als een donderslag bij heldere hemel, opeens 

paniek voelt opkomen, dan spreek ik van paniekaanvallen.

•	 Stress. Je bent druk. Er wordt veel van je verwacht of je stelt hoge eisen aan je zelf 

en je voelt hierdoor (enorme) spanning in je lichaam.

•	 Verdriet. Spreekt voor zich.

Waar in de onderstaande tekst een naar en negatief gevoel staat kun je dat vervangen 

door een van deze gevoelens of je eigen nare en negatieve gevoel. De technieken 

werken generiek.
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Verleden, Heden, Toekomst – Denken, 
Inbeelden en Voelen
Zoals je ziet zijn de probleemgebieden ook op andere manieren in te delen. Bijvoor-

beeld naarmate je je naar of negatief voelt over iets in het verleden, in de toekomst of 

dat je juist in een acute situatie je naar en negatief voelt. Voor elk type is een techniek 

die daar het beste voor werkt.

Dit komt omdat ons brein werkt op basis van zintuiglijke informatie. Alles wat je brein 

ooit over de wereld geleerd heeft dat heeft hij of zij geleerd op basis van zintuiglijke 

informatie. Dus ook het negatieve nare patroon dat je moet gaan onderbreken. En ook 

het nieuwe positieve patroon dat je ervoor in de plaats moet zetten.

Voor de meeste mensen zijn de belangrijkste zintuigen: horen, zien en voelen. Horen 

staat voor je gedachten waar je als het ware je innerlijke stem negatief hoort denken. 

Daarnaast zien mensen vaak negatieve beelden over de toekomst of het verleden. En 

tenslotte voelen ze zich daar dan naar en negatief over. De onderstaande technieken 

werken op basis van deze drie zintuigen: horen, zien en voelen.

Een acuut negatief gevoel, 
je naar voelen stoppen.
De techniek om van een acuut naar en negatief gevoel af te komen werkt als volgt: 

Stap 1: Traceer eerst hoe het negatieve gevoel door je lichaam loopt. Om je nare 

gevoel in stand te houden moet je brein het gevoel door je lichaam verplaatsen. Deed 

je brein dit niet dan zou het nare gevoel uitdoven en zou er geen probleem zijn. Vind 

dus eerst het punt waar het negatieve gevoel begint, en voel waar het vervolgens heen 

gaat. Blijf het gevoel volgen totdat het of het lichaam verlaat of het beginpunt weer 

bereikt. 

Stap 2: Zodra je het patroon van je negatieve gevoel gevonden hebt, projecteer dit 

dan buiten je lichaam zodat je het als het ware kunt zien. 

Stap 3: Draai dit patroon nu om zodat het begint bij het einde en eindigt bij het begin. 

Stap 4: Duw dit patroon weer terug in je lichaam en begin dit omgedraaide patroon 

door je lichaam te bewegen. 

Stap 5: Doe dit steeds sneller. Je merkt direct dat je angst verdwijnt.

Bijvoorbeeld: Angst voor honden. Stel, je hebt angst voor honden. Zodra je in een 

situatie komt waar honden zijn, voel je de angst door je lichaam schieten. Traceer dit 

gevoel. Projecteer het naar buiten, draai het om en duw het omgedraaide patroon 

weer je lichaam in. Ga dit omgedraaide patroon zo snel mogelijk door je lichaam heen 

bewegen net zo lang tot je angst verdwenen is. Test nu of het goed gelukt is door een 

hond te zoeken en die te aaien.

Realiseer je dat het erg moeilijk is deze techniek van papier te leren. Het gaat immers 

om gevoel. Aan de slag gaan met een coach maakt dit een stuk makkelijker. Zo makke-

lijk zelfs dat negen van de tien mensen dit uiteindelijk goed leren te doen.
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Het verleden loslaten 
Wanneer je te vaak te druk bent met nare gebeurtenissen uit het verleden en je je daar-

over naar en negatief voelt, dan is dit de techniek om hier vanaf te komen.

Stap 1: Draai de film van de nare periode nog een laatste keer af, maar begin nu aan 

het eind. 

Stap 2: Maak de film zwart-wit en spoel hem versneld terug terwijl je er tegelijkertijd 

circusmuziek bij neuriet. Op deze manier lijkt het alsof je een oude Charlie-Chaplin film 

snel terugspoelt. Zorg ervoor dat je jezelf in de film ziet. 

Stap 3: Als je klaar bent, test dan of je je nog steeds naar voelt als je aan het voorval 

terugdenkt. Als je het goed gedaan hebt, lukt dit niet meer.

Realiseer je opnieuw dat het moeilijker is om dit alleen van papier te doen, dan samen 

met iemand die hier heel goed in is en veel ervaring in heeft.

Een goede toekomst zien
Als je je druk maakt om de toekomst dan maak je als het ware een negatieve film 

over hoe de toekomst eruit gaat zien en daar ga je je vervolgens naar en negatief van 

voelen.

Dit stop je door de volgende techniek toe te passen:

Stap 1: Gebruik dezelfde techniek als om het verleden los te laten om de negatieve 

film in de toekomst te neutraliseren.

Stap 2: Zorg vervolgens dat je jezelf in dezelfde situatie ziet, maar nu rustig, kalm en 

ontspannen. Oefen dit totdat je zonder angsten je kunt voorstellen dat je het daadwer-

kelijk gaat doen. 

Stap 3: Test of je het goed gedaan hebt door het ook meteen te doen. 

Bijvoorbeeld: Vliegangst. Stel je hebt een fobie voor vliegen. Nog voordat je überhaupt 

een vliegtuig ingestapt bent, breekt het angstzweet je al uit. Maak een film in je hoofd 

waarbij je jezelf het vliegtuig in ziet stappen. Gebruik de angst-verdwijn-techniek om 

weer kalm en rustig te worden. Test of je het goed gedaan hebt door te gaan vliegen. 

De reden dat deze simpele technieken zo goed werken, is omdat ze direct de 

neuro-corticale paden in je brein aanpassen waardoor je je brein zo aanpast dat 

het niet meer de angsten oproept. Het is echter makkelijker gezegd (of in dit geval 

geschreven) dan gedaan. Omdat de logische tekst die je nu leest slechts een heel klein 

deel is van de totale communicatie die nodig is om je brein beter te maken. Voor een 

goede bestrijding van angst en onzekerheid is een aanpak nodig met een therapeut 

die op alle fronten communiceert. Zowel met jouw bewustzijn als onbewustzijn. Om-

dat het onbewustzijn een echte leermachine is, kun je door dagelijks deze technieken 

toe te passen en te oefenen eenvoudig van angsten en onzekerheid afkomen. Hoe 

vaker je het doet hoe makkelijker het wordt. 
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Je weer goed voelen
Met de bovenstaande technieken moet je in staat zijn om op elk moment dat je voelt 

dat je ergens je naar en negatief gaat voelen, je dit gevoel kunt stoppen. Hoewel dat al 

een slok op een borrel scheelt in veel situaties, is het nog niet goed genoeg. De meeste 

mensen hebben namelijk duizend-en-één manieren om zich naar te voelen en maar 

een of twee manieren om zich goed te voelen. Als je dus een negatief gevoel geneu-

traliseerd hebt oftewel gestopt en je laat daarna de boel de boel, dan is de kans groot 

dat je onbewustzijn weer met een nieuw negatief gevoel op de proppen komt. Dit 

voorkom je door er zelf een goed gevoel voor in de plaats te zetten. 

Het doel is dan ook dat je in plaats van dat je je naar en negatief voelt, je juist sterk en 

krachtig gaat voelen. En dat je op hoofdlijnen weet wat je wilt en hoe je dat voor elkaar 

krijgt. 

Je kan met de techniek om angsten te stoppen ook juist je heel sterk en krachtig leren 

voelen. Het werkt als volgt: 

Stap 1: Denk terug aan een keer dat je je wel sterk, krachtig en zeker voelde. Voel in je 

lijf waar dat gevoel begint. Is het gevoel niet sterk genoeg zorg er dan voor dat je alles 

weer goed voor je haalt, wat je toen zag, wat je toen hoorde en hoe je je toen voelde. 

Als je beelden van toen terughaalt, dan is het belangrijk er op te letten dat je jezelf niet 

ziet. Je moet zien wat je door jouw eigen ogen zag.

Stap 2: Traceer opnieuw het patroon van het gevoel, maar begin nu dit gevoel te 

versterken door het in dezelfde richting steeds sneller en sneller te draaien. Ga hiermee 

door totdat je weer in een situatie bent die vertrouwd en bekend is. Naarmate je 

het vaker oefent zul je zien dat je onbewustzijn deze techniek overneemt en al doet 

voordat je er erg in hebt. Het resultaat is dat je je in situaties waarin je vandaag je nog 

onzeker voelt, dan automatisch zeker voelt. 

Plan van aanpak
In de praktijk werken deze technieken vooral bij mensen die hun problemen helemaal 

zat zijn. Mensen die koste wat kost er vanaf willen. Een van de redenen dat zo'n hoog 

percentage mensen met succes van hun problemen af komt is dat de mensen die er 

mee aan de slag gaan uitermate gemotiveerd zijn om van hun probleem af te komen. 

Neem bijvoorbeeld een vrouw die paniekaanvallen op de snelweg had. Na de eerste 

sessie ging het een stuk beter en durfde ze voor het eerst de snelweg op. Na de tweede 

sessie ging het helemaal goed. Althans, op de heenweg naar de Efteling. Ze was alleen 

vergeten voor te bereiden dat ze ook weer terug moest rijden. Dat ging helemaal mis. 

Maar in plaats van bij de pakken neer te zitten ging ze net zo lang puzzelen totdat ze 

voor zichzelf een manier gevonden had om de informatie in haar brein zo te organise-

ren dat ze nu helemaal probleemloos over de snelweg rijdt.

Deze technieken zijn generiek beschreven, maar uiteindelijk blijkt een ieders brein het 

helemaal op zijn eigen manier te doen. Ik kan aangeven hoe je de informatie kan ver-

anderen, maar je moet zelf uitzoeken welke informatie je moet veranderen. Gegeven 

de 10% mensen bij wie het niet werkt, kan niet van tevoren gegarandeerd worden 

dat deze technieken werken. Vandaar ook dat door middel van dit soort rapporten de 

drempel om te beginnen zo laag mogelijk gehouden wordt. Zodat je zelf kan ontdek-

ken wat voor jou werkt. Als je helemaal niets kan met de bovenstaande technieken dan 

is het beter dat in dit stadium vast te stellen dan later. Dat gezegd hebbende is het vol-

gende plan van aanpak de beste manier om van de negatieve gevoelens af te komen:

Stap 1 – Oefen de technieken uit dit rapport.
Met stap 1 ben je al flink onderweg als je het rapport tot hier gelezen hebt. Alleen is 

lezen niet genoeg. Je moet ook echt de technieken stap voor stap toepassen. Nu is de 

tekst niet perfect. Juist omdat het over emoties gaat schieten woorden eigenlijk altijd 

tekort. Probeer de technieken dus op verschillende manieren uit totdat je een manier 

vindt waarbij je merkt dat er inderdaad iets verandert emotioneel gezien.
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Stap 2 – De NLP Test
Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een van de aller krachtigste en meest effec-

tieve methoden om allerlei emotionele en psychische problemen op te lossen. Helaas, 

werkt NLP niet bij iedereen. Bij ongeveer 50% van de mensen werkt NLP direkt. Bij 40% 

van de mensen is er een iets langer traject nodig om ervoor te zorgen dat NLP gaat 

werken. En tot mijn spijt is er een groep van ongeveer 10% waar het niet altijd lukt om 

NLP aan de gang te krijgen. Daar neemt een NLP Kring Master Coach dan de verant-

woordelijkheid voor en dat ligt dan ook aan hem of haar, want kennelijk is hij of zij er 

niet in geslaagd om de juiste woorden te vinden of op de juiste knoppen te drukken.

Van tevoren is niet te zeggen bij wie NLP wel goed werkt en bij wie niet. De ervaring 

leert dat het vaak zo is dat hoe erger de klachten zijn, hoe beter NLP werkt. Vandaar dat 

NLP Kring zoveel moeite getroost om je van dienst te zijn en op een laagdrempelige 

manier je mogelijkheden te bieden om zelf uit te zoeken wat NLP voor jou kan beteke-

nen. Al was het maar omdat het moeilijkste gedeelte van NLP is om mensen zover te 

krijgen dat zij zich laten helpen. Met NLP kan je heel veel bereiken, alleen dien je zelf 

natuurlijk wel de eerste stap te zetten.

Daarbij geldt dat hoewel je NLP prima in je eentje op jezelf kan toepassen, het met een 

NLP Master Coach anders vaak stukken makkelijker gaat. Vandaar dat ik het volgende 

bedacht heb: de NLP Test. Juist omdat wanneer NLP werkt, het heel snel werkt, is het 

in bijna alle gevallen het verstandigst om eerst te kijken wat je met NLP kan bereiken. 

Blijkt NLP onverhoopt niet te werken, dan kan je altijd nog andere stappen onderne-

men. Maar blijkt NLP zoals bij vele andere mensen bij jou ook prima te werken, dan heb 

je een hele eenvoudige, ontspannen en plezierige manier gevonden om problemen op 

te lossen.

Tegelijkertijd realiseer ik me dat dit niet de beste economische tijden zijn. Vandaar dat 

NLP Master Coach een werelddeal georganiseerd heeft in de vorm van de NLP test! 

Deze test die tussen de 20 en 60 minuten duurt (afhankelijk hoe gemakkelijk NLP bij je 

blijkt te werken) test hoe goed je bent in de belangrijkste elementen van NLP: voelen, 

visualiseren en je gedachten beïnvloeden. Tijdens de test leer je meteen beter omgaan 

met je emoties, positief denken en je verleden en toekomst op orde te brengen. Aan 

het einde van de NLP test weet je definitief wat NLP voor jou kan betekenen, in hoever-

re NLP voor jou die gemakkelijke en effectieve oplossing is en wat de beste vervolg-

stappen zijn: NLP coaching of NLP trainingen.

De NLP test wordt telefonisch afgenomen door een NLP Master Coach. De coaches 

komen uit heel Nederland en België. Wanneer je jezelf wilt testen en wilt ontdekken 

wat je met NLP kan bereiken en hoe NLP je helpt bij het oplossen van problemen, kijk 

op nlpmastercoach.nl voor wie er online is en bel dan voor het doen van de NLP Test: 

0909-0126 en voer daarna het coachnummer in.

Stap 3: NLP Coaching of Training:
Aan de hand van de uitslagen van de test zijn er drie mogelijke uitkomsten:

1 Helaas werkt NLP niet en dan word je doorverwezen, afhankelijk van de precieze 

reden dat NLP niet werkt, naar EMDR, Hartcoherentie of EFT.

2 NLP werkt prima en de problemen zijn dusdanig dat het verstandig is om eerst met 

1-op-1 coaching aan de slag te gaan.

3 NLP werkt prima en of de problemen zijn voor het overgrote deel opgelost met 

1-op-1 coaching of er zijn nauwelijks problemen en NLP training blijkt het beste 

vervolg te zijn.

In alle gevallen is de eerste volgende stap de NLP test die je telefonisch doet door nu 

meteen op nlpmastercoach.nl te kijken wie er online is en 0909-0126 te bellen en met 

de NLP Master Coach aan de slag te gaan door zijn of haar coachnunmer in te voeren.

http://nlpmastercoach.nl

