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Zaterdagmiddag 23 april 2016, De Kargadoor in Utrecht

Miniworkshop de MatriXmethode van Ingrid Stoop

Vanmiddag een introductie van een deel van de
MatriXmethode door Felice Visser, ze heeft een
praktijk waarbij ze onder andere deze methode
gebruikt.
In groepjes van drie personen krijgen we in een
doosje een aantal kaartjes met daarop
afbeeldingen van fruit. De opdracht is sorteer
de afbeeldingen.
Gelijk ontstaat er bij de deelnemers een aantal
reacties; met wie, hoe moet ik sorteren, mag ik
meteen beginnen, mogen we door elkaar heen
praten? Felice geeft later aan dat dit gelijk al strategiën zijn die in ons hoofd worden aangezet. Bij
elke handeling die we doen wordt een systeem ingeschakeld. Niet elk systeem is even prettig.
Bijvoorbeeld als een systeem je zenuwachtig maakt als je op moet om je rijbewijs te halen.
Veel systemen zijn ontstaan in de kindertijd. De vraag is echter Wie bepaald of iets goed of fout is?
Zijn we niet onterecht op een fout gewezen?
Zo zijn er onder mensen ook verschillen in lineair- of beelddenken. Een lineairdenker zal stapje
voor stapje naar een oplossing gaan, terwijl een beelddenker vanuit het geheel terug kan kijken.
Vaak pas je je aan naar wat je denkt dat de ander zijn/haar voorkeur denkstijl zal zijn. Hoe iemand
denkt bepaald immers hoe je met elkaar kunt samenwerken.
Bij de innerlijke criticus zijn er vier deelgebieden;
• Zelfregie
ik kies
• Bestaansrecht
ik doe
• Eigenwaarde
ik kan
• Toekomstperspectief ik wil
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Er is ook nog EHBG (Eerst Hulp Bij Gedoe)
- Wat zie ik?
- Wat hoor ik?
- Wat voel ik?
- Wat denk ik?
- Hoe ga ik het doen? Waar lig mijn voorkeur.
Een voorbeeld wat zijn jouw gedachten bij een nare gebeurtenis zoals die strenge juf. Als je een
dergelijke gebeurtenis terughaalt kun je wat er gezegd is door de MatriXmethode positiever
maken of in ieder geval neutraler. Bepaald een juf immers altijd of iets goed of fout is? Waarom
was jouw manier immers fout?
Door middel van gericht vragen stellen is een duidelijk beeld te maken van die ‘fout’ en omzetten
naar wat jij wilt.
Meer informatie en hulp vind je onder andere op www.veelkant.nl
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Informatie van internet

En wat is dan die MatriXmethode?
Eerst is er de hulpvraag van de gecoachte: die wil af van een probleem, zoals:
• Enkelvoudige angsten, zoals angst voor de tandarts, rijden, dieren, vliegen
• Een vol en druk hoofd
• Gedragsproblemen, waaronder AD(H)D
• Onverwerkte emoties
• Negatieve toekomstige situaties
• Trauma, fobie, PTSS
• Leerproblemen
• Moeite met automatiseren
• Gebrek aan zelfvertrouwen
• Faalangst of andere mentale problemen
Het uitgangspunt bij de gesprekken is het volgende
Iedereen maakt van alles mee in zijn leven, positief en negatief. Deze ervaringen sla je op met al je
zintuigen: in beelden en in geluiden. Bovendien heb je daar een gevoel bij en gedachten.
Soms hebben die negatieve ervaringen uit het verleden NU nog invloed. Of je bent bang voor iets
in de toekomst wat Nu effect op je heeft.
Deze ervaringen en angsten maken dat je gedrag vertoont dat je in de problemen brengt, of ze
leiden tot mentale of lichamelijke klachten.
Met de MatriXmethode pak je de effecten aan van die negatieve ervaringen, zonder dat je
eindeloos op zoek hoeft te gaan naar de oorzaak van de problemen die je nu ervaart.
Aan de hand van de vragen van de coach verander je één of meer effecten van die ervaringen en
de ervaringen of angsten verliezen hun lading. En het mooie is: je hoeft niet eens te vertellen wat
het probleem is dat je ervaart. Je ontdekt zelf wat voor jou werkt.
Bron: www.matrixmethodeinstituut.nl

3

Netwerk Volwassenen met Dyslexie – 23 april 2016 – miniworkshop de Matrixmethode

