
Wees sterk

Doe je best

Maak voort

Wees perfect

Doe het voor een ander

Besta niet (je bent niet gewenst, je had er niet moeten zijn)

Wees niet belangrijk (anderen gaan voor, jouw mening doet er niet toe)

Wees jezelf niet (je bent van het verkeerde geslacht)

Wees geen kind (gedraag je verantwoordelijk en als volwassene; vaak het oudste kind)

Groei niet op (blijf altijd mijn kindje; vaak het jongste kind)

Hoor er niet bij (je bent het buitenbeentje, jij telt niet mee)

Kom niet dichtbij (kom niet fysiek of emotioneel te dichtbij; vertrouw op niemand)

Wees niet gezond of normaal (door abnormaal te doen of ziek te zijn krijg je aandacht)

Denk niet (denk niet zelfstandig na, wij ouders weten overal raad op)

Voel niet (geen emoties graag)

Doe niet (het is veiliger om helemaal niets te doen)

Heb geen succes (je doet ook nooit iets goed)

Heb geen behoefte (jij hebt niks te willen, de behoeften van anderen gaan voor)

Drivers en stoppers zijn termen uit de Transaktionele Analyse, een theorie van Eric Berne die zich

richt op hoe de persoonlijkheid van een mens tot stand is gekomen. 

De drivers (interne stuurprogramma's) helpen je om oeroude pijn niet te hoeven voelen. Ze helpen je,

in overdrachtelijke zin, het hoofd boven water te houden. Maar als je lang water trappelt zul je ook

goed voelen wat het is dat je werkelijk naar beneden trekt (de stoppers). Zo kan iemand bijvoorbeeld

handelen naar ‘zolang ik anderen een genoegen doe, voel ik het verdriet over mijn eigen stopper

(injunctie) ‘besta niet’ minder. Of ‘zolang ik maar mijn best doe, vermijd ik mijn stopper (injunctie)

‘heb geen succes’.

Er zijn vijf belangrijke drivers:

Dit zijn alle vijf reddingsboeien voor de volgende stoppers (injuncties):

Wees je bewust van welke drivers en stoppers actief zijn in je, zodat je niet van je deelnemer gaat

verlangen dat die ze voor je 'oplost' of zachter maakt. Doe je dit wel (bv geef mij een compliment over

mijn leiderschap, zodat ik niet hoef te voelen dat mijn driver 'wees perfect' is) voelt de deelnemer zich

niet meer veilig, omdat deze een ouder-rol krijgt toebedeeld die haar niet toekomt. 
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