
geeft een beeld van ego-toestanden van personen (welk deel in je is actief?)
geeft inzicht in communicatie tussen personen (transacties tussen delen)
geeft inzicht in ontwikkelingspsychologie (scripts, voorkeursgevoelens, drivers en spel)

Transactionele analyse is een persoonlijkheidstheorie dat een beeld geeft van hoe mensen
psychologisch gestructureerd zijn en onderlinge interactie aangaan en die je kan gebruiken
voor persoonlijke groei en verandering. 

Ego-toestanden: een samenhangend geheel van gedrag, gedachten en gevoelens dat een
deel van onze persoonlijkheid op een specifiek moment in tijd toont. In onderstaand plaatje de
O,V en K. Je bént dus niet een ego-deel, maar laat een deel aan het woord doordat deze
getriggerd wordt in een bepaalde omstandigheid. 

Transacties zijn de uitwisselingen tussen de ego-toestanden van verschillende personen. 
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Ouder ego-toestand: gedrag, gevoelens en gedachten
overgenomen van ouders of ouderfiguren. Dit is hoe je vindt/denkt
dat een ouder zich hoort te gedragen. (Is ook nodig om in de
maatschappij te kunnen functioneren soms)

Volwasssene ego-toestand: gedrag, gevoelens en gedachten die
een directe respons zijn op het hier en nu. (Probleemoplossend.
Adequaat.)

Kind ego-toestand: Gedrag, gedachten en gevoelens vanuit je
kinderjaren herhalend. (Geeft ook toegang tot creativiteit,
spontaniteit en intuïtie.)

Als begeleider is het belangrijk om contact te hebben met de ego-delen in jezelf. Welke is er
aan het woord in relatie tot je klant? Je hebt bijvoorbeeld een kritische ouder in je (het deelt
dat reageert en denkt zoals jij dacht dat je ouders naar jou keken. Maar ook een voedende
ouder. Deze laatste is permissie-gevend naar je klanten toe en stimuleert hen de stappen te
zetten die noodzakelijk zijn voor hun persoonlijke groei. 



Transacties zijn de uitwisselingen tussen de ego-toestanden van verschillende personen. Hoe
inter-acteert A met B

Bijvoorbeeld door een O-K interactie: A('Gedraag je niet als klein kind')  B ('Ik zal het nooit meer
doen')
Of door O->K en V-> V: B 'Misschien was dat niet handig, maar het is nu eenmaal zo gegaan.
Wat heb je nodig?'

Transacties tussen mensen
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Het is als begeleider boeiend te ontdekken welk O,V, K gedrag je in je hebt, hoe je dat inzet in
je groepen en waar jijzelf vanuit een niet voedende positie reageert en dus je groep beïnvloedt

Meer informatie over Transactionele analyse vind je hier: 
https://www.bol.com/nl/nl/p/leerboek-transactionele-analyse/9200000011188519/


