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PRIMAIR EN ONDERDRUKTE SUB-DELEN

INNERLIJKE CRITICUS => KIJKT NAAR BINNEN (HOE DOE IK HET, MET OORDEEL)

JUDGE => KIJKT NAAR BUITEN (HOE DOET DE ANDER HET, MET OORDEEL)

PRIMAIR UITVOEREND EGO => OVERLEVINGSMEGANISMEN

ONDERDRUKT/SCHADUW/VERSTOTEN DELEN VERBERGEN EEN KWETSBAARHEID. 



VOORBEELD SUB-DELEN
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Onze persoonlijkheid bestaat uit nog veel meer delen die hier niet worden genoemd; die hoeveelheid is in feite 
oneindig.

• PERFECTIONIST gaat altijd tot het gaatje.
Legt de lat hoog en rust niet totdat alle
puntjes op de i staan. Heeft een ideaalbeeld
hoe je eruit zou moeten zien en hoe je moet
handelen, en wil dat je ten alle tijde aan dat
ideaal voldoet. Het is hard werken voor de
perfectionist.

• RATIONALIST is rationeel. Houdt alles het
liefst zakelijk en houdt van analyseren.
Herkenbaar in de onvermoeibaarheid
waarmee kinderen vragen stellen. Sinds de
Verlichting is de Rationalist zelfs een van de
meest gewaardeerde sub-personen. We
kunnen er ziektes mee uitbannen, naar de
maan vliegen en internetten met de hele
wereld.

• LEVENSGENIETER is een vrijbuiter en heeft
lak aan conventies. Wil gewoon dat je een
leuk leven leidt. Is gericht op plezier en
bevrediging.

• SABOTEUR werkt graag samen met je
Innerlijke Criticus en verteld je wat je niet
kunt of zorgt ervoor dat je precies het
tegenovergestelde doet van wat je hoort
te doen.

• OUDER is er altijd, liefhebbend en
ondersteunend of kritisch en veeleisend.
De ondersteunende/zorgende ouder
zorgt ervoor dat je je onvervangbaar en
goed voelt. Wil graag de zorg van de
ander overnemen en maakt hem
daardoor afhankelijk.

• KIND blijft ons hele leven bij ons.
Reageert heel intuïtief. Het speelse kind
brengt zorgeloos plezier en onbevangen
lol, het kwetsbare kind verlegenheid en
onzekerheid. Deze laatste wordt het
vaakst weggestopt.

• PLEASER zorgt ervoor dat je je altijd zo
gedraagt dat iedereen je aardig vindt en dat
niemand zich aan je ergert. Is een expert in
het aanvoelen van wat andere mensen nodig
hebben.

• DOORZETTER (pusher/slavendrijver) De
levenstaak van de pusher is je op te jutten,
met een zweep in de ene hand en een to-do-
lijst in de andere. Wil snelheid en succes,
houdt niet van lummelen of ontspanning. Is
niet realistisch wat tijd betreft.

• AUTONOME is niet afhankelijk van de
waardering van anderen. Deze sub-persoon
kan prima grenzen stellen en nee zeggen,
zonder zich daarover schuldig te voelen.
Houdt het zakelijk en realistisch. Vertoont
assertief gedrag.



HOE KAN VOICE DIALOGUE JE HELPEN?

• Luister naar je innerlijke dialoog.

• Wees je bewust van je Innerlijke Criticus en je Judge.

• Wees je bewust dat iedereen verschillende delen in zich heeft én dat niet iedereen zich hier van 
bewust is!

❑ Zoek de verschillen.

❑ Erken en waardeer alle delen in jezelf én de ander

❑ Onderzoek je Primaire delen en welke dualiteit daar zit (welk deel onderdruk je?)

❑ Nodig alle delen eens uit om aanwezig te zijn en af en toe het stuur over te laten nemen.
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