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Ouder ego toestand 

 

Gedrag gedachten en gevoelens, overgenomen van ouders of ouderfiguren. 

Volwassen ego – toestand 

Gedrag, gedachten en gevoelens die een directe respons zijn op het hier en nu 

Kind ego- toestand 

Gedrag, gedachten en gevoelens vanuit de kinderjaren herhaald. 

Ego toestand: een consistent patroon van voelen en ervaren dat direct samengaat met een 

overeenkomstig consistent patroon van gedragingen.  

Als wij de juiste methoden van observatie en analyse hebben gevonden dan moeten wij die 

gebruiken om twee vragen te beantwoorden: 

1. Vertonen mensen drie consistente en duidelijk te onderscheiden reeksen van gedragingen 

die overeenkomen met onze definities van de drie ego toestanden.  

2. Komen de door de betreffende persoon genoemde ervaringen en gevoelens overeen met de 

reeks gedragingen die wij denkend vanuit het model zouden verwachten 

Structuur = WAT = Inhoud 
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Functie = HOE = Proces.  
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O2 Geintrojecteerde ouders en ouderfiguren ieder met zijn haar eigen ouder, volwassenen en kind 

ego toestanden. Identiteit en aantal zullen per individu 

verschillen.  

1 O3 motto’s van ouders overnemen, Ouder in Ouder is 

een opbergplaats van boodschappen die misschien door de 

opeenvolgende generaties zijn doorgegeven.  

2 Volwassene in de ouder: V3:  is de verzameling van 

beweringen betreffende de werkelijkheid die iemand heeft 

gehoord van de ouderfiguren in zijn Ouder en die hij gekopieerd 

heeft. Veel van de beweringen zullen objectief gezien waar zijn. 

Andere zullen een weergave zijn van misverstanden of fantasieën 

van de ouders over de wereld.  

3 Kind in Ouder: K3: Ouders en onderwijzer hadden ieder 

een Kind ego – toestand. Toen ik deze in mijn eigen Ouder 

introjecteerde maakte mijn perceptie van hun Kind deel uit van 

wat ik introjecteerde. Als ik toegang krijg tot mijn opgeslagen 

herinneringen aan hen, dan kan ik in contact komen met hun 

Kind gevoelens, gedachten of gedragingen.  

 

V2 is niet onderverdeeld.  Reactie op hier en nu alle strategieën 

die ik nu als volwassenen tot mijn beschikking heb voor het 

toetsen van de werkelijkheid en voor het oplossen van 

problemen.  Maar ook het toetsen van de Ouder en Kind rol.  

Kind tweede orde:  

Ouder in Kind: O1 

Regels die opgevolgd dienen te worden. Deze regels kunnen niet gecontroleerd worden door het 

kind zelf. De heks ouder, de menseneter en de zwijn ouder, Magische Ouder )1fantasieen 

Volwassenen in kind of Kleine professor V1 

Strategieën waarover het kind beschikt om problemen op te lossen. Deze strategieën veranderen en 

ontwikkelen zich naarmate het kind opgroeit.  

Kind in Kind K1 (somatisch kind) 

Reactie van kind op lichamelijke situaties waardoor ze terug schakelen naar instinct.  

Het functionele model classificeert waargenomen gedragingen, terwijl het structurele model 

opgeslagen herinneringen en strategieën classificeert.  

Hoofdstuk 5, het herkennen van ego- toestanden.  
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Gedragsdiagnose:  

Bij het stellen van een gedragsdiagnose wordt door middel van observatie van  van zijn gedrag 

bepaald in welke ego toestand iemand is. Daarbij kan men het volgende horen of zien:  

- Woorden 

- Intonatie 

- Gebaren  

- Lichaamshoudingen  

- Gelaatsuitdrukkingen 

Sociale diagnose: 

De gedachte achter de sociale diagnose is dat andere mensen zich vaak tot mij verhouden vanuit een 

ego toestand die het complement is van de mijne. Daarom kan ik, door op te merken vanuit welke 

ego-toestand zij reageren, controleren vanuit welke ego-toestand ikzelf handelde.  

Bijv. als ik vanuit ouder toestand tegen iemand praat is de kans groot dat deze in kind reageert. 

Historische diagnose:  

Voor een historische diagnose stellen wij vragen over hoe iemand was als kind.  Wij stellen vragen 

over zijn ouders en ouderfiguren. Als controle van onze indrukken. Historische diagnose betreft 

zowel functie als inhoud.  

Fenomenologische diagnose.  

Het herbeleven van een tafereel. Waardoor je wellicht dingen kunt zeggen in volwassen staat die je 

als kind nog niet kon uiten.  

Incongruentie.  

6. Structurele Pathologie 

Contaminatie:  

Oudercontaminateie: Op sommige momenten kan ik de fout maken een deel van de inhoud van mijn 

kind of ouder van mijn volwassene aan te zien. Als dit het geval is spreken wij van een 

gecomtamineerde volwassenen.  

Kindcontaminatie:  

Dubbele contaminatie.  

 

Oudercontaminatie:  

Als ik ouderlijke beweringen voor Volwassenen realiteit houd.  

Kindcontaminatie:  
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Dan vertroebel ik mijn volwassenen denken met wat ik als kind geloofde.  

Dubbele contaminatie: vind plaats als de persoon een Ouder gezegde herhaalt, er met kind geloof 

mee akkoord gaat, en beide aanziet voor de werkelijkheid;  bijv:  

O je kunt de mensen nooit vertrouwen gekoppeld aan: ik kan nooit iemand vertrouwen ( K )  

 

Uitsluiting:  

Iemand kan een of meer van zijn ego toestanden buiten werking stellen. 

Mensen die Ouder uitsluiten zullen handelen zonder vaste regels. In plaats daarvan maken zij in 

iedere situatie opnieuw hun eigen regels.  
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Als ik mijn Volwassene uitsluit, dan schakel ik mijn volwassen mogelijkheden om de werkelijkheid te 

onderzoeken uit. 

 

Iemand die Kind uitsluit schakelt de opgeslagen herinneringen uit zijn jeugdjaren uit.  

Als twee van de drie ego toestanden worden uitgesloten dan wordt de ene werkzame toestand de 

constante of de uitsluitende genoemd.  En wordt in het diagram met een dikke cirkel aangegeven.  
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7. Transacties 

Als een transactionele prikkel plus een transactionele respons.  
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Pijlen: vectoren.  

Een transactie is complementair als de transactionele vectoren parallel lopen en vanuit de ego 

toestanden die aangesproken wordt ook het antwoord komt. Omdat in het diagram bij een 

complementaire transactie de vectoren steeds parallel lopen, wordt deze ook vaak een parallelle 

transactie genoemd.  
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Eerste regel van communicatie:  

Zolang transacties complementair blijven, kan de communicatie eindeloos doorgaan.  

Kruistransacties:  

Wanneer de vectoren in het diagram elkaar kruisen.  

Tweede regel van communicatie: Als een transactie gekruist wordt, is een breuk in de communicatie 

het gevolg, en een of beide personen zullen hun aanvankelijke ego toestanden moeten verlaten om 

de communicatie te herstellen.  
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Transacties met bijbedoelingen: In een transactie met bijbedoelingen worden twee boodschappen 

tegelijkertijd overgebracht. De ene is een openlijke boodschap of een boodschap op sociaal niveau, 

de andere een verborgen boodschap of een boodschap op psychologisch niveau.  

Elke transactie met bijbedoelingen zoals deze, waarbij een V-V boodschap op sociaal niveau een O-K 

uitwisseling op psychologisch niveau overdekt wordt een dubbele transactie genoemd.  
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De derde regel van communicatie: het gedrag dat het resultaat is van een transactie met 

bijbedoelingen wordt bepaald op psychologische en niet op sociale niveau.  

Transacties en not-verbale signalen: 

Om welke transactie dan ook scherp te analyseren moet u zowel de non-verbale aanwijzingen als de 

gebruikte woorden in aanmerking nemen.  

Opties: ???__> later invullen. 

 

 

8. Strooks: 

Soorten strooks:  

Verbaal of nogverbale strooks:  

Iedere transactie is een uitwisseling van strooks. 

 



13 
 

 

Voorwaardelijk tegen onvoorwaardelijke strooks 

In onze kindertijd worden strooks gebruikt als bekrachtiging van juist gedrag.  

Strookfilter: Als iemand een strook krijgt die niet past bij het strook quotiënt van zijn voorkeur, dan 

bestaat de kans dat hij strook negeert of onderwaardeerd.  

Het lijkt wel alsof wij alleen een strookfilter plaatsen tussen onszelf en de binnenkomende strooks.  
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Vragen om strooks.  

Er is een mythe over strooks die ons bijna allen wordt geleerd: Strooks waar je om moet vragen 

hebben geen waarde.  

Maar de werkelijkheid is anders: stoorks die je krijgt door erom te vragen zijn evenveel waard als die 

je zonder vragen krijgt.  
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Strooks geven aan jezelf: Wij zijn er zo aan gewend geraakt, dat wijn onze prestaties zelf tegenover 

onszelf onderwaarderen. Hierdoor ontnemen wij onszelf een belangrijke bron van strooks: de strooks 

die wij onszelf geven.  

De strookbank:  

Het lijkt wel alsof wij allemaal over een strookbank beschikken. De herinnering bergen we op in onze 

strookbank.  

Strooks zijn niet per se goed of slecht.  

Strooks tegenover miskenning.  

De gewone negatieve strook moet wel onderscheden worden van een miskenning: een miskenning 

gaat altijd gepaard met een zekere vervorming van de werkelijkheid. Ik misken u als ik u bekritiseer 

op een kleinerende of oneigenlijke manier. Anders dan een gewone negatieve strook neem te en 

miskenningen iets weg van de werkelijkheid van wie je bent of wat je doet.  

9. Tijdstructuring:  
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Als mensen in groepen of in paren bij elkaar komen dan zijn er zels verschillende manieren waarop zij 

hun tijd kunnen doorbrengen. 

 

10. Aard en oorsprong van het levensscript. 

 Script is een levensplan.  Het script in TA onderscheidt zich van de andere psychologische 

benaderingen  door zijn opvatting dat het kind en specifiek plan voor zijn eigen leven ontwerpt en 

niet een algemeen beeld van het leven. De theorie zegt dat dit levensplan wordt opgesteld in de 

vorm van een toneelstuk met een duidelijk begin, een midden en een eind.  

Script is gericht op pay off.  

Nog een kenmerkende bewering in de scripttheorie is dat het levensplan ‘resulteert in een daartoe 

besloten uitkomst.  Als het jonge kind zijn levensdrama schrijft, dan schrijft het de slotscene als een 

integraal deel daarvan. Alle andere delen van de plot worden vanaf de openingsscène geschreven om 

tot die eindscene te leiden.  

Het script berust op besluiten. Het kind besluit tot een levensplan. Het wordt niet alleen door de 

ouders of de omgeving bepaald. Het script berust op besluiten.  

Script wordt bekrachtigd door de ouders.  

Vanaf de eerste levensdagen van het kind brengen de ouders boodschappen op hem over en op basis 

daarvan trekt het kind conclusies over zichzelf, anderen en de wereld. Deze scriptboodschappen 

worden zowel verbaal als non verbaal overgebracht.  
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Van script zijn wij ons niet bewust.  Wij zullen ons waarschijnlijk onbewust blijven van onze vroege 

besluiten.  

Oorsprong van het script:  

1. Scriptbesluiten staan voor de beste strategie van het kind om te overleven in een wereld die 

vaak vijandig en zelfs levensbedreigend lijkt te zijn.  

2. Scriptbesluiten worden genomen op basis van de emoties en het werkelijkheidsonderzoek 

van het kind.  

Script komt voort uit een reactie op een vijandige wereld (waar het niet de mogelijkheid heeft 

voor zichzelf te zorgen) 

Scriptbesluiten worden genomen op basis van typische kindermanieren van denken en voelen. 

 hierdoor vaak irrationeel en tot rare conclusies.  

11. hoe het script geleefd wordt.  

Winnend script: iemand die zijn gestelde doel bereikt. Houdt ook in dat het gestelde doel op een 

natuurlijke en soepele manier wordt bereikt.  

Verliezend script: iemand die zijn gestelde doel niet bereikt. Ook hier gaat het niet om het bereiken 

van een doel op zichzelf, maar om de mate van voldoening waarmee dit gepaard gaat.  

Niet- winnend script: iemand van het midden, sukkeld voort zonder grote winst maar ook zonder 

groot verlies. Scriptpatroon wordt vaak banaal genoemd. Geen risico, safe. 

Wat doe je als je verliest: 

Winnaar weet het wel maar spreekt hier niet over 

Verliezer weet het niet en kan alleen maar praten over wennen.  

Het script in volwassenheid: 

Als volwassenen herhalen wij soms de strategieën waartoe wij als klein kind besloten. We zijn dan in 

script.  

Als we in script gaan, realiseren wij ons meestal niet dat wij weer volgens kin dergelijke strategieën 

te werk gaan. Wij kunnen ons dat wel bewust worden door inzicht in ons script te krijgen en er achter 

te komen welke besluiten wij vroeger namen. Het is niet mogelijk precies te voorspellen of iemand 

op een bepaald ogenblik in script zal gaan, maar er zijn twee factoren die dat wel waarschijnlijk 

maken:  

1. Als in de situatie in het hier en nu stress wordt ervaren 

2. Als de situatie in het hier en nu een situatie met stress in de kinderjaren enigszins op elkaar 

lijken.  

Stress schaal: hoe groter de stress,kk des te groter de kans dat de persoon in kwestie in script zal 

gaan.  
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Rubberbands: (elastiekverbindingen) 

Wanneer een situatietje in het hier en nu lijkt op een pijnlijke gebeurtenis in mijn jeugd. Met elastiek 

verbonden met vroegere situatie.  

Script en het lichaam.  

Scriptsignalen: lichamelijke tekenen die erop wijzen dat iemand in script is gegaan. Bijv. diep zuchten, 

houding veranderen of lichaamsdeel aanspannen. 

 Lichaamsscripts 

Waarom inzicht in script belangrijk: verschaft een manier om te begrijpen waarom mensen zich 

gedragen zoals zij doen.  

Het script biedt ons een magische oplossing van het onopgeloste kernprobleem uit onze kinderjaren: 

hoe onvoorwaardelijk bemind en geaccepteerd te worden.  

Het script als bescherming tegen rampen. Toen ik als kind mijn scriptbesluit nam, leek het enige 

alternatief voor het uitvoeren van deze besluiten een verschrikkelijke ramp te zijn.  

Het script en levensloop: 

\Het script is wat de persoon in zijn vroege kinderjaren van plan was te doen, en de levensloop is wat 

er in werkelijkheid gebeurt. Uw levensloop is het resultaat van vier factoren die onderling 

samenhangen:  

o Erfelijkheid 

o Externe gebeurtenissen 

o Script 

o Autonome besluiten.  

o  

12. Levensposities 
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Overtuigingen over jezelf en de mensen om je heen:  

 

 

Derde tot 7e jaar.  
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Persoonlijke verandering en het ok vierkant:  

Hoewel we tussen de kwadranten van het vierkant heen en weer schuiven, hebben we allen ons 

favoriete kwadrant. Waar we de meeste tijd in script doorbrengen. - basale positie. Mijn 

proces:  

Ik -  Jij + naar Ik + naar Jij – naar Ik + Jij  + 

13 Scriptboodschappen en de scriptmatrix.  

Scriptboodschappen en de perceptie van het jonge kind: 

Het is van belang u te herinneren dat het jonge kind zijn scriptbesluit en neemt als reactie op zijn 

eigen perceptie van wat er om hem heen gebeurd. Deze perceptie is gebaseerd op zijn manier 

van voelen en van werkelijkheidsonderzoek.  

Scriptboodschappen kunnen verbaal, non verbaal of op beide manieren tegelijkertijd worden 

overgebracht. Zowel verbale als non verbale boodschappen kunnen ene element van 

voorbeeldgedrag in zich hebben.  

Verbale scriptbooodschappen kunnen worden overgebracht in de vorm van bevelen of 

attributies.  

Verbaal:  

Nonverbaal: baby neemt gelaatsuitdrukken, spierspanningen bewegingen intonaties en geuren 

waar.  

Bevelen: waanneer het kind wordt verteld wat hij moet doen.  

- Stoor me niet 

- Schiet op 

Attributie: Wanneer een kind niet verteld wordt wat hij moet doen, maar wat hij is, 

- Je bent dom 

- Jij bent mijn kleine meisje 

De scriptmatrix 
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Injucties – 

Permissies + 

Boodschappen die voortkomen tuit de Ouder ego toestanden van de vader en der moeder worden 

contrainjuncties genoemd.  

Boodschappen vanuit de kind ego toestand van de vader en moeder kunnen twee vormen hebben: 

injuncties en permissies. 

Als boodschap werkende voorbeelden of zo doe je dat boodschappen vanuit de volwassenen van de 

ouder naar de  volwassene van het kind vormen het programma.  
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14. Injucties en besluiten:  

 

Injuncties die door ouder worden gegeven kunnen het kind niet dwingen op een bepaalde manier 

zijn script te schrijven. Het is het kind dat besluit wat het zal doen met ontvangen injuncties.  

Injuncties kunnen binnenkomen op ouderniveau, of op kindniveau. Wanneer het bewust van ouder 

wordt doorgegeven op ouderniveau of wanneer onbewust een injunctie wordt gegeven en 

omgevormd op kinderniveau. 

De ene injunctie overdekt de andere.  

Kinderen kunnen de injuncties van de ene ouder uitspelen tegen de injuncties van de andere ouder.,  

Sommige mensen draaien een van hun scriptboodschappen om. Dan voegen zij de 

tegenovergestelde in plaats van de oorspronkelijke boodschap. Dit gebeurd meestal door middel van 

een contrascript of antiscript.  
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15. Het scriptproces:  

 

 

Patronen kunnen doorbroken worden door het tegenovergestelde te doen van het proces of er 

bewust tegenin te gaan/ rekening te houden met.  
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Bijna type 1: behaald het doel altijd bijna, maar net niet. 

Bijna type 2: behaald doel maar is er nooit tevreden mee.  

16. Drivers en het miniscript: 

 



25 
 

 

 

Wees perfect:  

- Tussenzinnen 

- Zoals ik zie, we zouden kunnen zeggen, als het ware, waarschijnlijk mogelijkerwijs, 

- Intonatie: klink als volwassenen goed gemoduleerd 

- Gebaren: punten met vingers aftellen. 

- Lichaamshouding: volwassenen rechtop, goed in balans. 

- Gelaatsuitdrukking: ogen naar boven gericht. En naar één kant.  

Doe de ander een plezier:  

- Zinsstructuur van positief naar negatief.  

- Intonatie: hoge stem, schril geluid, aan het eind van de zin hoger wordend.  

- Gebaren: uitgestoken handen. Knikken met het hoofd.  

- Lichaamshouding: schouders omhoog en naar voren, naar de ander toegebogen.  

- Gelaatsuitdrukking: gezicht iets naar beneden gedraad aankijken. Gespannen glimlach, 

voorhoofd horizontale rimpels. 

Doe je best:  

- Woorden: ik probeer 

- Intonatie: keelspieren aanspannen voor gedempt of geknepen geluid. 
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- Gebaren: hand naast oog of oor.  

- Lichaamshouding:  voorover gebogen. Iemand die zich klein maakt.  

- Gelaatsuitdrukking: wenkbrauwen samentrekken.  

Wees sterk: 

- Iemand met Wees sterk zal vaak woorden gebruiken die bedoelen: ‘mijn gevoelens en mijn 

daden zijn niet mijn verantwoordelijkheid maar zij worden door machten buiten mij 

veroorzaakt.  

- Woorden: men, je , de mensen. Het, dat. 

- Intonatie: vlak, monotoon, meestal laag. 

- Gebaren: afwezigheid gebaren 

- Lichaamshouding: gesloten  

- Gelaatsuitdrukking: uitdrukkingsloos en bewegingloos. 

Schiet op:  

- Woorden: schiet op, vlug, we moeten gaan,  er is geen tijd om.  

- Intonatie: staccatto, als een machinegeweer 

- Gebaren: tikken met de vingers of voeren heen en weer zwaaien, op horloge kijken.  

- Lichaamshouding: geen speciale houding, maar algemene indruk van agitatie. 

- Gelaatsuitdrukking: frequente en snelle verandering van blikrichting.  

 

Primaire Driver     Scriptproces 
Wees perfect     Voordat 
Doe de ander een plezier   Nadat 
Wees sterk:      Nooit 
Doe je best:      Altijd 
Doe de ander een plezier + doe je best  Bijna type 1 
Doe de ander een plezier + Wees perfect Bijna type 2 
Doe de ander een plezier + wees perfect Open Eind 
 

De vijf allowers: 
Driver      Allower 
Wees perfect     Zoals je bent ben je goed genoeg 
Doe de ander een plezier   Doe jezelf een plezier 
Wees sterk     Wees open en uit je behoeften 
Doe je best:      Doe het maar 
Schiet op     Doe het in je eigen tempo 
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Het miniscript: 

 

 

Iedereen heeft patronen bij het bewegen door het miniscript. 

Vier mythen mbt drivers en rackets: 

1. Ik kan maken dat je je prettig voelt door voor jou te denken. 

2. Jij kunt maken dat ik mij prettig voel door voor mij te denken. 

3. Ik kan maken dat je je beroerd voelt door wat ik tegen je zeg 

4. Jij kunt maken dat ik me beroerd voel door wat je tegen me zegt. 
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17. Miskenning 

Miskenning wordt gedefinieerd als: het onbewust negeren van informatie die relevant is voor de 

oplossing van een probleem.  

Iedere miskenning gaat gepaard met overdrijving van een aspect van de werkelijkheid.  

 

Een miskenning is op zichzelf niet waar te nemen omdat ik een interne dialoog voer tussen twee ego 

toestanden.  

Miskenning kan een aanwijzing zijn voor een contaminatie, dat wil zeggen: als ik misken, dan kan het 

zijn dat ik de realiteit zodanig vervormd waarneem, dat zij past bij mijn scriptovertuigingen in Ouder 

en kind. 

Uitsluiting. Kan ook een bron van miskenning zijn. In dat geval negeer ik aspecten van de 

werkelijkheid omdat ik een of meer van mijn ego toestanden uitsluit.  

Het ontdekken van miskenningen:  

Drivergedrag wijst altijd op een miskenning.  

Denkstoornissen zoal over detaillering zijn aanwijzingen voor miskenningen. Over generalisatie is 

hiervan het tegenovergestelde.  

Uit non verbale gedrag kun je incongruentie aanduiden en dus miskenningen 
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galgehumor: is een aanwijzing voor een miskenning.  

18. De miskenningsmaatrix.  
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Drie gebieden waarop iemand kan miskennen: zichzelf, de ander en de situatie.  

Drie typen miskenning: prikkels, problemen en opties. Als iemand miskent dan miskent hij ook alles 

rechts en onder het vakje.  

Iemand die langs een van de diagonalen miskent, zal ook miskennen in alle vierkanten onder en 

rechts van diagonaal.  

Gebruik van Miskenningsmatrix.  

 

Als een probleem niet wordt opgelost wordt er altijd informatie die betrekking heeft op de oplossing 

van het probleem genegeerd. De miskenningsmatr0069 verschaft ons een systematische methode 

om vast ste stellen waelke informatie genegeerd owrdt. Als een persoon zijn problemen ondanks 

pogingen niet oplost, dan zit hde persoon in kwestie het probleem op een te lage diagonaal van de 

miskenningsmatrix aan te pakken.  

Dat of de interventie zelf zal worden miskend.  

19. Referentiekader en herdefiniëring. 

De schiffs definieerden het referentiekader als de structuur van onderling samenhangende reacties 

die de diverse ego toestanden als respons op specifieke prikkels integreert.  

Referentiekader: een huid die de ego toestanden omvat en deze daardoor met elkaar verbindt.  
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De ouder ego toestand speelt een bijzonder belangrijke rol bij de v vorming van het referentiekader. . 

De reden hiervan is dat ons referentiekader bestaat uit definities van onszelf anderen en de wereld.  

\Het script maat deel uit van het referentiekader. Het script bestaat uit alle definities in het 

referentiekader die miskenningen bevatten.  

 

Aard en functie van herdefiniëren:  

Door het accepteren van de oude definitie over mijzelf als iemand die niet in staat is tot denken, heb 

ik mijn perceptie van de werkelijkheid zo vervormd dat zij bij mijn script past.  

Rakelingse transacties: 

Een rakelingse transactie is een transactie waarbij de prikkel en de respons gericht op zijn 

verschillende onderwerpen, of waarbij zij hetzelfde onderwerp vanuit verschillende perspectieve 

benaderen.  

Blokkeren:  

Bij een blokkerende transactie wordt het aansnijden van een onderwerp vermeden door 

oneindigheid over de definitie van dat onderwerp. 

Symbiose: In de theorie van de Schiffs wordt gesteld dat er sprake is van een symbiose als twee of 

meer personen zich gedragen alsof zij samen een enkele persoon vormen.  

20. symbiose: 

Er is sprake van een symbiose als twee of meer personen zich gedragen alsof zij samen een enkele 

persoon vormen.  

Gezonde en onzegzonde symbiose: 

Ongezonde sybiose: vorm van een miskenning in zich draagt 
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Symbiose tegenover normale afhankelijkheid: 

Soms is er een gezonde symbiose tussen ouder en kind  normale afhankelijkheid 

Symbiose en het script: 

Iedere symbiose is een poging om ontwikkelingsbehoeften bevredigd te krijgen die in de jeugd 

onbevredigd bleven.  

Keuze van symbiotische positie: 

Wanneer het kind voelt dat de ouders niet de ouder rol op zich nemen, gaat deze die vaak 

voernemen.  

Uitnodiging tot symbiose wordt vaak zonder woorden overgebracht.  

Competitieve symbiose: als twee mensen allebei in ouderrol of kindrol willen gaan ten opzichte van 

de ander.  

Symbiose van twee order:  

In sommige symbiotische relaties is er sprake van een tweede symbiose onder de eerste. Een 

dergelijke symbiose wordt een symbiose van de tweede orde genoemd, omdat zij optreedt binnen 

de structuur van de tweede orde.  
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21. Rackets en zegels 

1. Verschillende mensen melden verschillende gevoelens 

2. Het gevoel dat u ervaart is een gevoel dat u in allerlei verschillende stressvolle situaties ervaart.  

3. Het door u ervaren gevoel werd in uw gezin voorgeleefd of aangemoedigd terwijl gevoelens 

ontmoedigd of verboden werden.  

4. De door u ervaren emotie droeg niet bij tot de oplossing van uw probleem. 

Racketgevoel: als een ons bekende emotie die in de kinderjaren aangeleerd en aangemoedeigd werd, 

die ervaren wordt in veel verschillende stressvolle situaties, maar die ongeschikt is om op een 

volwassen manier problemen op te lossen.  

Een racket als een aantal scriptmatige gedragingen, onbewust gebruikt als een middel om de 

omgeving te manipuleren, en resulterend in een racketgevoel van de persoon in kwestie.  

Steeds als u een racketgevoel ervaart bent u in script.  

De racketgevoelens spelen een belangrijke rol in het scriptmechanisme omdat de manier waarop 

kinderen leren om racketgevoelens te gebruiken als een middel om hun behoeften bevredigd te 

krijgen in het gezin.  

Rubberbands: elastiek die teruggaat naar de gevoelens van een ervaring die lijkt op de huidige 

situatie.  

Een racketgevoel is altijd een substituut voor een ander gevoel dat in onze jeugd verboden was.  

Dit zijn ook wel Niet authentieke gevoelens.  

De authentieke gevoelens zijn de gevoelens die wij als jonge kinderen ervaren voordat wij leren ze te 

censureren omdat zij in het gezin ontmoedigd worden.  

4type gevoelens die authentiek kunnen zijn: 

Boos 

Bedroefd 

Bang  

Blij.  

Het uitdrukken van authentieke gevoelens is een adequaat middel om problemen in het hier en nu 

op te lossen, terwijl het uitdrukken van racketgevoelens dat niet is.  

Racketgebruik : een vorm van transactie die mensen kunnen gebruiken als een manier om strooks 

voor hun racketgevoelens te krijgen.  
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Zegels: een racketgevoel dat je opslaat voor late gebruik, of je kunt ze meteen uitgeven. Je kunt 

zegels sparen.  

Mensen sparen zegels, zodat zij door het incasseren van de zegels weer wat dichter bij hun script pay 

off kunnen komen.  

22. Het racketsysteem 

 

Als ik in script ben, herhaal ik verouderde overtuigingen omtrent mijzelf, andere mensen en het 

leven.  

De kern scriptovertuigingen komen overeen met de vroegste en meest fundamentele scriptbesluiten 

van het kind.  Voor ieder kind zijn er momenten waarop het uiting geven aan ongecensureerde 

gevoelens niet effectief is voor het bevredigen van zijn behoeften. Kinderen gaan naar 

racketgevoelens om deze onbevredigde gevoelens te vervangen.  

Maar omdat er niet gereageerd wordt op het oorspronkelijke gevoel, blijft de emotionele ervaring 

van het kind onafgerond. In een poging dit te begrijpen komt het kind tot de conclusie over zichzelf, 

anderen en de wereld.  Deze conclusies vormen de Kern scriptovertuigingen.  

Racketuitingen bestaan uit alle externe en interne gedragingen die uitingen zijn van de 

scriptovertuigingen en gevoelens. Zij omvatten waarneembaar gedrag, geregistreerde innerlijk 

ervaringen en fantasieën. 

Waarneembaar gedrag bestaat uit uitingen van emotie, uit woorden, intonaties, gebaren en 

lichaamsbewegingen die de persoon in kwestie laat zien en horen als reactie op wat er in hem 

omgaat.  

Geregistreerde innerlijke ervaringen: somatische lichamelijke ervaringen die automatisme zijn 

geworden.  

Bekrachtigende herinneringen: iedere bekrachtigende herinnering gaat gepaard met een zegel.  
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23. Spelen en spelanalyse. 
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Gradaties van Spelen: 

Een eerstegraads Spel heeft een resultaat dat de speler wel met zijn sociale omgeving wil delen.  

Spelen op tweedegraads niveau hebben zwaarder wegende gevolgen en wel van dien aard dat de 

speler er in zijn sociale kring liever niet over spreekt.  

Een derdegraads spel is in bernes woorden een spel dat menens is, en dat eindigt in het ziekenhuis, 

de rechtszaal of het mortuarium.  

 

 Omslag (aap uit de mouw verwarring  pay of (Zie je wel)  
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De drie rollen in de drama driehoek zijn niet authentiek. Als mensen een van deze rollen op zich 

nemen, dan reageren zijn meer op het verleden dan op het hier en nu.  Ze gebruiken dan oude 

scriptmatige strategieën waartoe zij als kind besloten of die zij overnamen van hun ouders.  

 

Vijf kenmerken: 

1. Eerst komt de speluitnodiging op sociaal niveau (PS), de ogenschijnlijk directe prikkel.’ 

2. Het tweede element van het spel is de gelijktijdige boodschap op psychologisch niveau (Pp)  

die de spel uitnodiging vormt. (geheime boodschap. 

3. Zoals steeds wordt het resultaat bepaald op psychologisch niveau.  (respons op de geheime 

boodschap) 

4. Beide spelers ervaren tenslotte racketgevoelens, de pay of van het favoriete rotgevoel.  

5. De hele reeks transacties met bijbedoelingen blijft buiten het volwassene bewustzijn van de 

spelers.  

Een spel is een proces waarbij iets gedaan wordt met verborgen motieven en dat : 

1. Buiten het volwassene bewustzijn omgaat 

2. Niet expliciet wordt totdat de deelnemers plotseling hun gedrag veranderen en  

3. Erop uitloopt dat iedereen zich verward en onbegrepen voelt en de ander de schuld wil 

geven.  
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24. Waarom mensen spelen spelen.  

Mensen spelen vooral spelen om hun levenscript verder te ontwikkelen.  

Bij de pay off van ieder Spel ervaart de speler een racketgevoel. Iedere keer dat h ij dit doet kan hij 

dat gevoel als een zegel opbrengen.  

Als volwassenen willen wij steeds bevestigen dat onze scriptovertuigingen omtrent onszelf anderen 

en de wereld waar zijn .  

Spelen en strooks:  

Spelen zijn een betrouwbare manier om intensieve strooks te blijven krijgen.  

Mensen gaan strooks in Spelen zoeken als hun uit racketgebruik verkregen strooks opraken. Deze 

door racketgebruik verkregen strooks wisselen wij een tijdje uit.  

Zes voordelen van Berne: 

1. Intern psychologisch voordeel: door een spel te spelen houd ik mijn script overtuigingen in 

stand.  

2. Extern psychologisch voordeel: Ik vermijd situaties die mijn referentiekader op de proef 

zouden kunnen stellen, en zo vermijd ik ook de angst die ik daarbij zou voelen.  

3. Intern sociaal voordeel: Spelen bieden een kader voor pseudointiem contact binnenskamers 

of in de privé sfeer.  

4. Extern sociaal voordeel. Spelen geven ons een onderwerp waarover wij in onze sociale kring 

kunnen roddelen.  

5. Biologisch voordeel. Dit gaat oer de strookopbrengst van Spelen,  

6. Existentieel voordeel. Bevestiging van levenspositie.  
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25.  Hoe met spelen om te gaan. 
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Het spel is te herkennen door het lokaas te herkennen. Deze boodschap moet worden opgepikt in 

plaats van te reageren op sociaal niveau.  

Een andere techniek is direct naar een positieve pay off te gaan.  

Op het moment van omslag voor intimiteit kiezen.  
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