
Wanneer mensen oog in oog met de dood hebben gestaan, zullen 

ze hun leven opnieuw beschouwen en andere zaken belangrijker 

vinden. Daardoor zullen ze zich ook bekwamen in andere zaken en 

zullen ze ander gedrag gaan vertonen. Zoals de roker die stopt, nadat hij een

hartaanval heeft gehad of de bestuurder die zich nooit meer laat afleiden

tijdens het autorijden, nadat hij een ongeluk heeft veroorzaakt door appen

achter het stuur.  

Gedrag is iets wat we vaak bestempelen als goed of slecht, maar dat zegt

niets over de persoon zelf. Wat iemand in gedrag laat zien, is een optelsom

van zijn of haar verleden. Door respect te hebben voor iemands wereldmodel

ben je bereid deze te verkennen en te leren begrijpen. 

Tijdens deze masterclass gaan we dieper in op het model van (neuro)logische

niveaus dat werd bedacht door Gregory Bateson, een Britse bioloog,

antropoloog en filosoof. Het werd later verder uitgewerkt door NLP-expert

Robert Dilts. Het is bruikbaar bij het analyseren van relaties en situaties.

Daarnaast kan het helpen bij het verkrijgen van inzicht in het eigen en

andermans model van de wereld. 

Iedereen leeft tegelijkertijd op alle (neuro)logische niveaus (bewust en

onbewust). Alle niveaus werken samen en ondersteunen elkaar. Lagere

niveaus kunnen hogere beïnvloeden, hogere beïnvloeden sowieso de lagere –

zowel bekrachtigend als beperkend. Hoe hoger het niveau waarop de

veranderingen plaatsvinden, hoe krachtiger en duurzamer het effect zal zijn.

Wanneer de (neuro)logische niveaus met elkaar in overeenstemming zijn,

krijg je congruent gedrag.
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