
Bij het toepassingsgebied ‘NLP : Sport’ wordt er
vaak alleen gesproken over de effectiviteit van de
inzet van NLP bij topsport. Jen bijzonder interes-
sant vakgebied waar veel NLP’ers zich professio-
neel mee bezig houden. In onderstaand artikel
richt Guido Dik, NLP- en Time Line Therapy9 trai-
ner, zich dit keer heel specifiek op de niet-spor-
ter, de mens met een voornamelijk zittende
levensstijl die door Amerikanen weinig vlijend
een ‘couch potato’ wordt genoemd. Hij beschrijft
hoe ook deze bankzitters met de inzet van NLP
kunnen transformeren tot toegewijde recreatieve
sporters.

Hoe interessant en tot de verbeelding sprekend top-
sport ook is, het percentage topsporters is klein wan-
neer je het afzet tegenover de rest van de bevolking.
En in het maatschappelijke landschap van vandaag de
dag is het interessant om te kijken hoe we de rest van
de bevolking berhaupt in beweging krijgen. We weten
inmiddels dat sporten juist op het recreatieniveau zeer
gezond is. En desondanks wordt er nog veel te weinig
gesport. Is dat niet vreemd? 

Er zijn talloze onderzoeken die aangeven hoe gezond
sporten voor iedereen is. Een belangrijk nieuw state-
ment is dat zitten ‘het nieuwe roken’ is. Zoals zo vaak
blijkt dit ‘statement’ net iets te kort door de bocht te
zijn. Tegelijkertijd zit er meer waarheid in dan veel
mensen denken. Wanneer er genuanceerder naar
gekeken wordt dan valt op dat gebrek aan beweging
tot twee keer zoveel doden leidt als obesitas. Dat geeft
te denken. In het januarinummer van Scientific
American Mind staat een groot artikel dat sport kan lei-
den tot het verhelpen van depressies. En nog is het
gros van de mensen moeilijk in beweging te krijgen.
De media staan er vol van. Hoeveel informatie heb je
nog nodig om tot actie over te gaan? 
En dat is nou net waar de schoen wringt. Zelfs wan-
neer mensen te horen krijgen dat ze hun leven ernstig
verkorten als ze hun zittende leefstijl niet veranderen,
blijkt slechts één op de zeven mensen dit ook daad-
werkelijk te doen. En wanneer we dat goed tot ons
laten doordringen dan klinkt dat toch bizar in de oren:
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Zelfs wanneer mensen te horen krijgen dat ze
hun leven ernstig verkorten als ze hun zittende
leefstijl niet veranderen, blijkt slechts één op
de zeven mensen dit ook daadwerkelijk te doen.
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Stel je eens voor, slechts één op de zeven mensen is
geneigd om zijn gedrag te veranderen wanneer zijn
huidige leefstijl aantoonbaar tot een korter en/of onge-
zonder leven leidt! 

Het laat maar weer eens zien hoezeer wij gehecht zijn
aan onze gewoonten. Sporten is wel degelijk iets dat
een inbreuk maakt op deze gewoontes en daarmee
laten we ook meteen de diepgang hiervan zien. Het
gaat om een gewoonte. Dat betekent dat structureel
één tot twee keer per week gaan sporten een grote
verandering van onze patronen vergt om een plekje in
te mogen nemen in onze (wekelijkse) routines. 
Ga hier maar eens aanstaan. Welke (NLP-)technieken
kunnen helpen om deze verandering daadwerkelijk
voor elkaar te krijgen? Zelden zal iemand bij je komen
met de hulpvraag: ‘Ik krijg het niet voor elkaar om
sporten een onderdeel te maken van wekelijkse routi-
ne.’ Integendeel, het is dan ook meer iets wat naar
voren komt bij andere vragen die mensen stellen. 
De volgorde waarin je NLP-technieken gebruikt kunnen
overigens van geval tot geval veranderen, net als de
volgorde waarin je ze toepast. In dit artikel benadruk
ik hoe je met een aantal (eenvoudige) NLP technieken
al een eind kunt komen. En het neusje van de zalm zal

ik ook delen: de inzet van het in 1986 door de
therapeut en NLP-trainer Dr. Tad James ont-
wikkelde Time Line Therapy®*, de methode
waarbij je moeiteloos en gemakkelijk beper-
kende beslissingen, negatieve emoties en of
angsten verwerkt en je de tijdlijntechniek
gebruikt om een gewenste toekomst te creë-
ren (zie kadertekst op pag. 56).

Vanuit mijn eigen ervaringen in het coachen
van anderen en vanuit onze opleidingen heb-
ben we wel een aantal mooie situaties meege-
maakt. 
Zo was er een cursist die bang was om te
sporten. Nu zul je zeggen: hoe kun je daar
nou bang voor zijn? Deze persoon heeft echter
een burn-out gehad en de verschijnselen van
de burn-out kwamen terug wanneer hij zich
fysiek inspande. Sporten hoort daar natuurlijk
bij. Deze angst was gestoeld op ervaringen uit
het verleden. Met een sessie TLT waarbij we
zowel de negatieve emotie als de angst zelf
weghaalden, was deze cursist in staat om
weer vrijuit te sporten. Het mooie was dat hij
een echte recreatieve sporter was en is. Hij
heeft weer plezier in het sporten! Dit is zelfs
zo ver gegaan dat hij daarna in zijn model-
leeropdracht een vriend van hem is gaan

modelleren in doorzettingsvermogen. En dit doorzet-
tingsvermogen bleek het beste bij een intensief potje
squashen. Hij heeft een hilarische modelleeropdracht
neergezet waarbij hij een aantal keren tot het gaatje
gegaan is om zijn doorzettingsvermogen op de proef te
stellen. Onnodig om te zeggen dat het een succes was.
Hij heeft met behulp van de NLP-technieken zijn angst
om weten te zetten in een grenzeloos doorzettingsver-
mogen. Een geweldig resultaat. De crux in zijn model-
leeropdracht lag  –zoals zo vaak– bij de waarden en
overtuigingen. Het mooie is dat hij het helemaal niet
meer gehad heeft over de angst.

* We krijgen vaak vragen waarom Time Line Therapy®

steevast voluit geschreven wordt, dus met een ®

teken, zonder afkorting. Dit heeft te maken met de

Amerikaanse wet. Deze vereist van een geregistreerd

handelsmerk dat deze systematisch zijn schrijfwijze

hetzelfde houdt. Dit in verband met het kunnen uitoe-

fenen van het handelsmerk. Normaal gesproken wordt

dat ook hier gevraagd. Voor de leesbaarheid van dit

artikel hebben we het hier een aantal keren voluit

geschreven en gaan vanaf dit moment over tot de

afkorting TLT. Dit betekent dat overal waar je TLT ziet

staan je dit kunt lezen als Time Line Therapy®.

Waarden en overtuigingen 
We zien heel vaak dat de kern van modelleren bij de
waarden en overtuigingen ligt. Het komt vaak voor dat
mensen hun partner modelleren in het beoefenen van
een sport. Vaak is het zo dat de partner die gemodel-
leerd wordt een echte passie heeft voor een sport en
dat de ander zich daar helemaal niets bij kan voorstel-
len. De drijfveer is dan dat ze het sporten als model-
leeropdracht gebruiken. Ten eerste omdat ze het
gedrag daadwerkelijk bewonderen en ten tweede
omdat ze zo hun partner beter leren kennen én begrij-
pen. Wanneer je dan met de verschillende waarden
geconfronteerd wordt blijkt dat het overnemen van het
waardenpatroon kan leiden tot de wens om zelf ook
dat waardenpatroon over te nemen. Naast de bovenge-
noemde cursist zijn er ook cursisten die op deze
manier zijn gaan hardlopen (halve marathons) en ook
mensen die helemaal weg zijn van de sportschool en
dan met name de groepslessen zoals ‘spinning’, ‘body
balance’, XCO en andere vormen van groepslessen.
Deze cursisten zijn structureel tien kilogram afgevallen
en hebben ook een nog betere relatie gekregen. Er zijn
dus veel mogelijkheden om het voor elkaar te krijgen
met positieve (gewenste) bijeffecten. Wat dat betreft
kan er bij deze NLP-technieken een bijsluiter toege-
voegd worden: ‘pas op, deze technieken kunnen een
blijvende verbetering van uw gezondheid, conditie,
relatie en carrière teweeg brengen, daarom adviseren
wij om slechts een modelleeropdracht per keer te
gebruiken’! :-) 

Wat er gebeurt met deze mensen
is dat ze begonnen zijn bij de
waarden en overtuigingen. En
hier heb je behoorlijk wat werk te
verrichten. Als eerste mag je zor-
gen dat iemand de waarden uit-
vraagt over Gezondheid &
Conditie en de hiërarchie hierin
bepaalt. 
Wanneer sport, fitheid en bewe-
ging hierin wel voorkomen mag je
gaan kijken naar hoe dit dan con-
flicteert met de andere waardege-
bieden. Wat is (nog) belangrijker
dan je gezondheid? Of kom je er
om andere redenen niet aan toe?
Ook kan en zal het in veel geval-
len over de overtuigingen gaan
die iemand heeft met betrekking
tot het onderwerp. Dit kan best
even graven zijn, daarna zijn de
technieken eenvoudig. 

Wanneer fitheid en beweging of sporten niet in de
waardenhiërarchie voorkomen kun je de behoefte gaan
aanwakkeren, er vanuit gaande dat dit ook echt iets is
waar de persoon mee zit en nodig heeft, of dat er een
doktersadvies ligt (voor dit moment laat ik de ecologi-
sche check even onbesproken, maar ik ga ervan uit dat
je die altijd doet). Dit gesprek kun je op veel manieren
aangaan. In elk geval is het belangrijk dat je iemand
wijst op de onderzoeksresultaten die er te vinden zijn
over het onderwerp en dat je altijd een opdracht mee-
geeft voor het volgende gesprek. Deze opdracht mag
erover gaan dat mensen gaan nadenken over hun
waarden en overtuigingen en hoe belangrijk ze deze nu
echt vinden en wat ze er voor over hebben om eraan
vast te houden. De ervaring leert dat bij zoiets door-
brekends mensen meer tijd nodig hebben om erover
na te denken, alvorens het zin heeft om verder te
gaan. Dat is ook het charmante wanneer het in een
modelleeropdracht gebeurt. Dan hoeft die opdracht niet
meegegeven te worden. Om de opdracht te laten sla-
gen gaat de persoon het sporten in elk geval testen. 

Time Line Therapy8 
Binnen NLP doen we veel met waarden en overtuigin-
gen zoals hierboven beschreven. En er ligt zeker ook
wanneer het op sporten aankomt meer aan ten grond-
slag. Veel waarden en beperkende overtuigingen vin-
den hun oorsprong in gebeurtenissen die geleid hebben
tot het bepalen van deze waarden en overtuigingen.
Deze gebeurtenissen zijn slechts incidenteel het gebied
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Is ‘Time Line Therapy®’ (TLT) is een zogenaamd ‘rand-
gebied van NLP’ of ‘oude wijn in nieuwe zakken’? Time
Line Therapy is een doorontwikkeling van iets dat
rechtstreeks voortkomt uit NLP. 

De context
De NLP Creators en
NLP-ontwikkelaars
van het eerste uur
hebben zich met de
effecten van
Tijdsrepresentatie
bezig gehouden en
het zijn uiteinde-
lijk Tad James en
Wyatt Woodsmall
geweest die er
vervolgens in
1989 over gepu-
bliceerd heb-
ben: de uitgave
Time Line
Therapy and
the basis of
personality.

Het is de eerste publicatie
waarin TLT als NLP-ontwikkeling gepresenteerd

werd. Vanaf dat moment (tot op de dag van vandaag)
heeft Tad James TLT vervolgens verder doorontwikkeld.
In die tijd heeft hij ook besloten om er een trademark
aan vast te koppelen. Dat is ook de reden waarom TLT
steevast met een ® teken erbij geschreven wordt. Dit
trademark was in de ogen van Tad James nodig om TLT
goed te kunnen onderscheiden van de in zijn ogen the-
rapeutisch minder ontwikkelde Tijdlijntechnieken die
nog steeds in veel andere opleidingen aangereikt wor-
den. 

De spelers
TLT is meer dan alleen een set van technieken. Er is ook
een organisatie aan gekoppeld die de verdere ontwik-
keling begeleidt. Tot en met de dag van vandaag is de
Time Line Therapy Association de bewaker van het
gedachtegoed. Er is ook veel geïnvesteerd in de tech-
niek. In de Association zijn er naast de NLP-experts
(Tad James) ook een aantal medische hoogleraren bij-
een gebracht in een Advisory Board. Deze adviesraad
heeft ook de link gelegd hoe TLT ondersteunend kan

zijn bij het opheffen van een groot aantal ziektes.
Hiermee is TLT een zeer veelbelovende set van technie-
ken die mensen op een geweldige manier kan afhelpen
van de zaken die belemmerend werken in het leven en
die een maakbare toekomst in het verschiet stellen. De
reden om TLT te separeren van NLP is de manier waarop
het beschermd wordt. NLP wordt niet beschermd en
kan derhalve ook niet goed gebruikt worden voor het
creëren van claims dat het altijd goed zou kunnen wer-
ken. Wij NLP’ers zijn vanzelfsprekend overtuigd van de
effectiviteit van NLP hoewel… het kan en mag niet
geclaimd worden. TLT doet een poging hieraan wel te
voldoen en dat kan alleen wanneer je het geïsoleerd
aanbiedt, beschermt en onderzoekt. Dit is dan ook de
enige reden voor de scheiding tussen NLP en TLT. 

De technieken
Time Line Therapy bestaat uit drie basisgedachten. De
eerste en meest krachtige is dat TLT tot de exceptionele
technieken behoort die emoties en gebeurtenissen van
elkaar kunnen loskoppelen. Hierdoor is het mogelijk
om mensen te bevrijden van belemmerende emoties en
ze weer vrij de wereld in te laten kijken zonder dat die
herinneringen verdwijnen of onderdrukt worden. 
De tweede basisgedachte van TLT is om beslissingen
die je in het verleden genomen hebt ongedaan te kun-
nen maken. Hierdoor heropenen zich wegen die je in
het verleden – overigens om goede redenen – afgeslo-
ten had. Dit herstelt de keuzevrijheid. 

Met de eerste twee basisgedachten en de technieken
die daaruit voortvloeien wordt de derde basisgedachte
mogelijk: Het creëren van je eigen toekomst. TLT bor-
duurt hiermee voort op het principe van NLP SMART
doelen stellen en verdiept deze techniek. Het ultieme
doel van TLT is dat mensen hun eigen leven kunnen
creëren op de voor hun best denkbare manier. 

Conclusie
TLT komt dus voort uit NLP en is er nauw mee verwant.
NLP en TLT zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden:
het is een ijzersterke combinatie die de levens van
mensen blijvend ten positieve kan veranderen. Het is
zelfs een vereiste om NLP Practitioner te zijn om TLT
Practitioner te kunnen worden en NLP Master
Practitioner te zijn om TLT Master Practitioner gecertifi-
ceerd te kunnen worden. Je kunt Time Line Therapy dan
ook zien als een (specialistische, in-depth) Post Master
opleiding, rechtstreeks in het verlengde van NLP. 

Time Line Therapy® en de relatie met NLP

van NLP. En zeker wanneer we zoeken naar diepe en
blijvende veranderingen dan is het zeer nuttig om deze
technieken erbij te betrekken. En dan bevinden we ons
op het gebied van TLT waarvan de kracht zich keer op
keer bewijst. Het belangrijkste kenmerk hiervoor is dat
je de emotie van een gebeurtenis kunt loskoppelen.
Door dit te doen ontstaan er nieuwe mogelijkheden
voor de cliënt zonder dat zijn herinneringen hoeven te
veranderen. 
Zeker wanneer we kijken naar waarden en beperkende
overtuigingen dan zoeken we naar de ontstaanswortel
hiervan. In deze ontstaanswortel, de ervaring die veel
impact op je heeft gehad, ligt de kiem om tot de waar-
de of de beperkende overtuiging te komen. En hieraan
ligt een negatieve emotie ten grondslag, per definitie.
Dat is althans hoe TLT hiernaar kijkt. 

Zo blijkt achter de angst voor sporten bijvoorbeeld de
angst voor afwijzing ten grondslag te liggen. Is deze
koppeling zo direct te leggen? Dat is nooit het geval.
Hiervoor heb je de TLT ‘anamnese’ te maken, waar een
uitgebreide vragenlijst voor bestaat om je daarmee te
helpen. Doe je de Time Line Therapy anamnese, dan
kun je de link leggen. 
Ons onbewuste kent een groot aantal irrationele
manieren om koppelingen te leggen. Het is juist de
kracht van TLT om deze irrationele koppeling inzichte-
lijk te krijgen, juist ook bij de cliënt. Vervolgens voer je
één van de procedures uit, het loskoppelen van de
negatieve emotie van de gebeurtenis, een mooie tech-
niek waar het bewuste en het onbewuste maximaal
samensmelten. Het blijft een schitterend samenspel
tussen therapeut en cliënt die vaak tot een diep gevoel
van verbinding leidt. En dit alles terwijl je als therapeut
volledig gedissocieerd van de inhoud blijft en zelfs de
inhoud van de gebeurtenissen niet hoeft te kennen.
Alhoewel de cliënten het vaak heel prettig vinden om
de inhoud wel te delen. En als ik bedoel gedissocieerd
dan bedoel ik tegelijkertijd wel empathisch! 
Het eindresultaat? Nieuwe mogelijkheden met een
mooiere toekomst in het verschiet. Een toekomst die
de ander meer congruent en succesvoller (naar zijn of
haar eigen definitie) in het leven laat staan. 

Zo biedt TLT de fundering waarop het nieuwe gedrag
ook blijvend ingezet kan worden. 
En er zijn nog een groot aantal technieken die goed
kunnen helpen bij het realiseren van de verandering. 

Doelstelling
Er vanuit gaande dat de waarden en overtuigingen in
orde zijn dan zijn er nog een aantal technieken.
Ten eerste, het stellen van een doel. Dit is een belang-
rijk hulpmiddel. Teveel mensen denken over een doel
na als een wens en dat zorgt ervoor dat er uiteindelijk
geen actie wordt ondernomen. De representatie (in K,
A en V) mag ook scherper gemaakt worden. Is het
aantrekkelijk genoeg om dit doel te halen? Het is ook
handig om te kijken naar het stappenplan. Een stap
voor stap benadering werkt heel goed. In het stappen-
plan kunnen nuttige tussenresultaten gedefinieerd wor-
den die ervoor zorgen dat iemand het ook kan volhou-
den. 
Het bijstellen van het oorspronkelijke doel hoort hier
ook bij. Wanneer mensen gaan sporten schrikken ze
vaak van wat er met ze gebeurt. En daarmee lijkt het
oorspronkelijk gestelde doel onbereikbaar ver weg. Het
kan dan helpen om het doel bij te stellen naar haalbare
proporties. Had dit dan niet eerder gekund? Jawel, en
het is ook zo dat juist voor mensen die niet sporten
het moeilijk werkelijk voor te stellen is hoe het halen
van het gestelde doel zal uitpakken. Natuurlijk kun je
ze helpen met het realistisch maken van het doel en de
praktijk leert dat het bijstellen van het doel vaak nodig
is. Juist om ze wel aan het sporten te houden. En het
hebben van een doel is een effectieve manier om de
patronen ook daadwerkelijk te doorbreken en sporten
aan de routines toegevoegd te krijgen. 

Omdat het echte sporten iets is wat zo ingrijpend is in
het leven van mensen is het ook zo lastig voor ze.
Daar komt ook het fysieke aspect om de hoek kijken.
Sporten vergt doorzettingsvermogen. Pas na verloop
van tijd beginnen mensen het vol te houden en krijgen
mensen ook het goede gevoel. Flow bereik je pas na
verloop van tijd, tot die tijd is het vaak ploeteren
geblazen. Vaak is de beleving van het gestelde doel
alweer zo ver weg tijdens het sporten dat mensen
eigenlijk al in het eerste uur dat ze sporten de hand-
doek in de ring willen gooien. Bij veel mensen gebeurt
dat ook! En dan kom je erachter dat je sponsor van de
sportschool of –vereniging geworden bent in plaats van
actief lid. 
De kracht ligt dan ook om de mensen te helpen echte,
realistische doelen te stellen. Het oorspronkelijke nega-
tieve gevoel mag hier dan ook in meegenomen wor-
den. En dat is waar we vaak falen.



Onlangs zag ik het nog gebeuren. Iemand die heel veel
is afgevallen in het verleden (meer dan 30kg) in com-
binatie met sporten, is nu bijna weer terug bij af. En
dat doet pijn. Toch wordt het doel verder weg geduwd
dan ooit, terwijl het diep gewortelde verlangen er wel
is. De oorzaak hiervan zit in twee zaken. De eerste
oorzaak heeft te maken met een diep geworteld gevoel
er toch niet toe te doen, een eenzaamheid die je naar
boven krijgt met de TLT ‘anamnese’. Hiervoor heb je
weer de procedures te volgen die bij TLT horen om hier
wat mee te doen. 
De tweede oorzaak heeft te maken met dat het resul-
taat tegenviel, de vorige keer. Het beeld was niet wat
het had kunnen zijn. En hier is het duidelijk dat er een
bepaald perfectionistisch beeld is samengesteld, waar
ook geen enkele afwijking op mocht plaatsvinden. En
valt het per definitie tegen. Het doel was te gedetail-
leerd gesteld. Iets wat meestal juist goed is, keert zich
hier tegen de persoon zelf. 

En hier zie je hoe de NLP techniek van doelen stellen
volledig samensmelt met de TLT procedure van doelen
stellen. Overigens is de NLP-manier van doelen stellen
een integraal onderdeel van de TLT manier van doelen
stellen. TLT voegt er wel nog een paar belangrijke
onderdelen aan toe. 

In de tijdlijnreis die je maakt met het plaatsen van je
doel in de toekomst wordt het doel wel degelijk nog
bevraagd, bovendien wordt er op een andere manier
gekeken naar het realistische en haalbare. Ook een
diepere incongruentie wordt naar boven gehaald. Dit is
een subtiel samenspel met luisteren naar de metapro-
gramma’s (in dit geval perfectionisme gecombineerd
met een stevige vanaf), waardoor je het doel werkelijk
realistisch kunt stellen en dergelijke teleurstellingen
kunt voorkomen. Voor de duidelijkheid, de eerste keer
dat het doel gehaald werd waren de procedures niet op
een NLP- of TLT- manier gevolgd. 
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Hier zien we dat een diepere laag grote gevolgen heeft
en dat iemand het sporten niet meer ziet zitten, terwijl
de doorbraak al gemaakt leek. 

Submodaliteiten en 
strategieGn
Naast doelen stellen kun je ook
werken met submodaliteiten.
Hierin zijn veel varianten moge-
lijk. De ‘swish’ kan ondersteunen
om bijvoorbeeld in plaats van op
de bank te gaan zitten bij thuis-
komst ervoor te zorgen dat de
sportkleding aangetrokken
wordt. De ‘mapping across’
kan goed ondersteunen bij het
aantrekkelijker maken van
het sporten. En tenslotte kun
je goed een aantal visualisa-
tietechnieken inzetten. Deze
kunnen variëren van het
inbeelden (met geluid en
gevoel!) hoe fijn het is om
de sport te beoefenen,
tot en met het inbeelden
van de veren onder de
hardloopschoenen om
het lopen gemakkelij-
ker te maken. Een
mooi voorbeeld van de
ultieme visualisatie is te vinden op YouTube
door in te toetsen ‘Erben Wennemars visualisatie’.
Natuurlijk is dit weer een voorbeeld van een topsporter
en het geeft wel een heel mooi idee van de kracht van
visualisatie. 

Vanzelfsprekend is dit een greep uit de technieken die
je kunt inzetten vanuit NLP. Deze zijn allemaal nuttig
bij het veranderen van de routines. De enige techniek
die we nog niet benoemd hebben is het maken van een
strategie. Ontwerp samen met je cliënt een strategie
die werkt. Soms kun je ook de oude strategie van
vroeger naar boven halen om te kijken of je deze nog
zou kunnen aanpassen. Er is echter een reden waarom
die strategie naar de achtergrond is verschoven en dat
is iets wat je bij het aanpassen van de strategie in
ogenschouw mag nemen. 
Het moge duidelijk zijn dat voorbeelden uit de praktijk
ook laten zien dat wanneer het via een modelleerop-
dracht gebeurt dat het dan een stuk sneller gaat.
Omdat het doel is om het gedrag over te nemen wor-
den er veel vragen door de persoon niet eens gesteld
en gaat iemand versnelt het proces door. 

Dit heeft alles te maken met het feit dat de modelleer-
opdracht voorbij gaat aan de vraag of iemand het wel
of niet wil. De wil wordt gecreëerd. Wanneer het zon-
der modelleeropdracht gaat dient er sprake te zijn van
een intrinsieke motivatie of dat deze in het proces

gecreëerd kan worden. Wanneer iemand
het echt niet wil gaat
het niet lukken. En
ook is het belangrijk
dat iemand het voor
zichzelf wil. Wanneer
iemand het voor ande-
ren doet zijn de faalfac-
toren ook ingebouwd.
Desondanks kan het nut-
tig zijn om mensen wel te
bewegen meer in actie te
komen. De vraag is wan-
neer het kwartje dan valt.
Hierbij is het belang van rap-
port iets dat ik graag wil
benoemen. 

Rapport, pacing en
leading
Veel te vaak wordt er gerede-
neerd vanuit de noodzaak dat
iemand moet gaan sporten. En
ook al hebben we binnen NLP
geleerd om af te stemmen op het
wereldbeeld van de ander, het
gebeurt nog heel vaak dat stiekem

de eigen waarden en overtuigingen het winnen van het
ons 100% in dienst zetten van de ander. Daardoor
wordt zeker bij mensen die het niet willen het rapport
verbroken. Het oprechte contact met de ander is waar
het om draait. Het is en blijft de keuze van de ander of
zij wel of niet willen meegaan in de suggesties, zelfs
wanneer iemand de risico’s van het gebrek aan bewe-
ging kent. ‘Pacing’ is in deze dan ook belangrijker dan
‘leading’. 
In dergelijke situaties kun je niet veel meer doen dan
metaforen vertellen die over het succesvol veranderen
van patronen gaan. En dat is een kunst op zich. 
Wat ook goed kan werken is dat mensen bepaalde lite-
ratuur tot zich nemen ter ondersteuning om te kijken
of ze plezier kunnen beleven aan het sporten. Een
goed boek hiervoor is The inner game of tennis van
Timothy Gallway. Hij heeft overigens meer boeken
geschreven, ook over andere sporten. 
Het goede nieuws is dat wanneer iemand aan sporten
begint en dat zo’n zes weken volhoudt dat het lichaam
begint te veranderen. Er ontstaat dan een begin waar-
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bij men merkt dat er stoffen aangemaakt worden
waardoor je je lekkerder gaat voelen, je spieren begin-
nen te wennen aan de bewegingen en je wordt sterker.
Wanneer iemand zo ver komt met het sporten is de
kans realistisch aanwezig dat de verslavende werking
van sport gevoeld wordt. En dan neemt de fysiologie
het over. Dat is een mooi resultaat om te bereiken
omdat mensen op die manier zichzelf gaan overtuigen
dat het beter is. 

Vanuit de praktijkvoorbeelden zien we dat het goed is
om te kijken naar wat iemand nog tegenhoudt om te
gaan sporten. Het zou mooi zijn wanneer we meer
aandacht besteden aan het modelleren als motivator
om te gaan sporten. Hier ligt een mooie uitdaging om
toe te voegen aan de diverse sportopleidingen in het
land. 

Tenslotte blijkt TLT ook een belangrijker hulpmiddel bij
de overtuigingen of de angsten van je coachees dan je
op het eerste gezicht zou verwachten. TLT is altijd
voorzien van een trademark en dat heeft te maken met
het bewaken van de manier waarop TLT gebruikt wordt
en het verder ontwikkelen van het vakgebied door de
TLT Association. In deze Association is een aantal men-
sen actief, waarbij ook vertegenwoordigers uit de
medische sector betrokken zijn, om de set van technie-
ken te verfijnen en te vervolmaken. Hierdoor is er bin-
nen TLT ook een uitgebreid beeld op ziektes en/of aan-
doeningen waarin gekeken wordt hoe de aanpak en/of
genezing hiervan ondersteund kunnen worden met
behulp van de TLT technieken. Er wordt ook aandacht
besteed aan de voedingscomponent omdat blijkt dat de
balans tussen lichaam, geest en voeding tot een opti-
maal resultaat kan leiden. TLT is dan ook veel meer
dan een setje van technieken, het is een stroming die
zijn invloed op het welzijn van de mens zo groot moge-
lijk wil maken. Hierin past de slogan van Tad en
Adriana James ‘We transform the planet!’. TLT geeft je
alle handvatten die nodig zijn voor deze transformatie
en is daarbij onmisbaar.

In het kader van een langer en gezonder leven heb ik
de neiging om te zeggen, dat elke persoon die we over
de streep kunnen trekken om te gaan sporten, er één
meer is. En dat is de moeite waard. Van een ‘couch
potato’ naar een recreatieve sporter… een NLP- en TLT
bijdrage aan een gezondere wereld. En hiermee laat ik
natuurlijk wel mijn eigen model van de wereld over dit
onderwerp zien. :-) 

GUIDO DIK heeft als achtergrond een opleiding in
bedrijfskunde en ontwikkelde in de loop der jaren
een grote interesse in de medemens. Binnen
NLPpuntNL wil hij zijn bijdrage aan de wereld leve-
ren door mensen het beste uit zichzelf te laten
halen en ze (weer) zelfredzaam te maken.
NLPpuntNL biedt naast de opleidingen NLP-
Practitioner, Master Practitioner en NLP-trainer
ook Time Line Therapy ® en diverse kortlopende
trainingen. De jarenlange ervaring van Guido en
NLPpuntNL heeft vele tevreden en zelfredzame cur-
sisten opgeleverd. Deze ervaringen bundelt
NLPpuntNL in hun motto: ‘it’s youday’. Haal elke
dag het beste uit jezelf. 

Voor meer info en contact: 

www.nlppunt.nl

www.timelinetherapy.com

”WITH TAD JAMES’ TRAINING, YOU WILL BE IMPRESSED 
WITH YOURSELF AND YOUR NEW SKILLS.”

WWW.NLPPUNT.NL
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