
LECRON’S	PSYCHODYNAMICA	(IMR)	
	 	 key	 tips	 behandeling	
1	 ☐	 CONFLICT/ONBALANS/TWEESTRIJD	

Gebeurt wanneer je een ding wilt doen, en je het 
andere zou moeten doen, of andersom. Je wordt 2 
kanten op getrokken. Dat vreet energie!	

�Een conflict is een probleem met 
keuzes maken: net als auto starten 
en niet in versnelling zetten! 
�Is het goed om het naar het 
bewustzijn te brengen wat conflict is?  
�Het wordt je zo dadelijk duidelijk 
(scan je gevoelens), en wanneer, zal 
je ja-vinger omhoog gaan. 
�Is OK om te zeggen wat het is? è 
Vertel! 

�Maak een keuze 
 

2	 ☐	 ONOPGELOST	PROBLEEM	
of	LICHAAMSTAAL	
Heeft de oorzaak te maken met iets wat nog niet 
opgelost is? OF lichaamstaal: Of van uitdrukkingen in 
het dagelijkse leven die we letterlijk opnemen/voelen:  
-voorbeelden: “last op je schouders”, “brok in de keel“, 
“dat wil ik niet horen“, “dat wil/kan ik niet zien“, “ik kan 
niet op beide benen staan“, “ik wordt er kotsmisselijk 
van“, “het komt mij de strot uit“, “een zwaar hoofd erin 
hebben“, “met bek vol tanden staan“, “iets op je lever“	

�Is het goed om het naar het 
bewustzijn te brengen wat het conflict 
is?  
�Het wordt je zo dadelijk duidelijk 
(scan je gevoelens), en wanneer, zal 
je ja-vinger omhoog gaan. 
�Kunnen we dit probleem hier/nu met 
hypnose oplossen? 
�Is OK om te zeggen wat het is? è 
Vertel! 

�Zoek het issue (meestal genoeg) 
�Maak een beslissing (directe en 
posthypnotische suggesties) 
 
�Bij lichaamstaal? druk het nu met 
andere woorden uit zonder het 
orgaan te zeggen! Reword it! 

3	 ☐	 MOTIVATIE/VOORDELEN	
Heeft je onderbewustzijn dit probleem gemaakt omdat 
daar voordelen aan zitten? Soms lijkt het voor het 
onderbewustzijn dat een symptoom een probleem kan 
oplossen, dus zijn we gemotiveerd om dat dan ook te 
doen. Op gevoelsnivo: ervaar dat je op een-of-andere 
manier gemotiveerd bent om <probleem> te hebben, 
om zo een probleem op te lossen?	

�aandacht 
�bescherming 
�sympathie 
�ontwijking 
�gewin 

�Direct: verander de perceptie c.q. 
waarneming van het probleem 
�Zoek een betere of gezondere 
oplossing om met het probleem om 
te gaan  
�Kun je geen beter alternatief vinden 
dan je hierachter te verbergen? 

4	 ☐	 GEBEURTENIS	UIT	HET	VERLEDEN	
Heeft de oorzaak te maken met iets wat nog niet 
opgelost is? Een emotionele of belangrijke gebeurtenis 
die nog steeds invloed op je heeft …		

�Voel je dat dit probleem is 
begonnen bij iets belangrijks in je 
leven? 
�Ga terug, bekijk het en kijk goed 
naar de kleine letters … alles, de 
details, wie er is, wat ze 
zeggen/voelen en wat er gebeurt 
�Wil dat het gebeurt, laat het 
gebeuren en het zal gebeuren 

�Direct 
�Reframe: kun je jezelf voorstellen 
dat je dit gedeelte van je leven achter 
je laat, en verder gaat, nu vooruit 
kijkend naar elke dag iets goeds? 
�Regressie (in het NU praten): 
Voor je 20e ,10e, 5,4? OK zeg het! 
 

5	 ☐	 IDENTIFICEREN		
Voel je dat je een sterke emotionele verbintenis hebt, 
en hele nauwe band met iemand die hetzelfde issue 
heeft of ooit had?	

�Is het OK om te weten wie? 
�Wanneer je het weet è ja-vinger 
�Vaak is dit persoon al 
dood/stervend 
�Wil dat het gebeurt, laat het 
gebeuren en het zal gebeuren 

�Met WIE en WAAROM: 
�Ontkoppel de verbinding en  
reframe: “dat andere persoon is nog 
steeds hier/leeft nog/ok!” 
-Is er nog nut om dit probleem in dit 
nieuwe lichaam vast te houden? In 
deze nieuwe tijd / plaats? 
 

6	 ☐	 STRAF	JE	JEZELF	
Heb je het gevoel dat je jezelf ergens voor straft (voor 
een echt of een zelfbedacht schuldgevoel) 
 
(pijn -> poena -> straf) 
(roken kan ook een langzame straf (dood) zijn!)	

�Kan het zijn dat je jezelf al genoeg 
gestraft hebt?  
�Zou het goed zijn om jezelf te 
vergeven  … dat anders had gedaan 
als je wist wat je nu weet etc. 
�Zou het goed zijn om het symptoom 
te laten gaan? Tijd om verder te gaan 
�Zoek een manier om jezelf te 
vergeven. 

�ECHTE SCHULD:  
deal ermee in het leven 
 
�ONECHTE SCHULD: 
-Zoek een manier om jezelf te 
vergeven (vergiffenis) OF 
-Loskoppelen ervan 
-Ben je al genoeg gestraft? 
 

7	 ☐	 INDRUK/SUGGESTIE	v.	ZELF/ANDER	
Heeft het  probleem te maken met een indruk die een 
persoon ooit op je heeft gemaakt (of iemand ooit een 
zeer gevoelige snaar bij je geraakt)	

�Zou het goed zijn van je 
onderbewustzijn om het uit te zetten 
en dit in het verleden te laten? 
�Een idee of belangrijk moment van 
iemand belangrijk/gezag/jezelf nu of 
vroeger? 
�Als je ermee kunt leven, kun je ook 
zonder leven 

�Zoek de indruk/suggestie/idee en 
verwijder deze 

	


