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OVER  DE  TEST

 

Een overlevingsstijl (van origine een

karakterstructuur genoemd (1) is een

reactie op een in de knel geraakte

basisbehoefte. 

 

Het is een werkmethode voor

persoonlijke ontwikkeling. (2)

 

Een manier om menselijk gedrag in

kaart te brengen en er schematisch

naar te kijken. Daarmee is het zoals

elk model ook kunstmatig en

beperkend omdat het unieke van

ieder mens niet in zijn totaal in een

model te vangen valt. Het helpt en

ondersteund je om achter je

overleefstructuur, je meer te

laten bewegen naar je ‘natuurlijke

staat van zijn’ zodat je meer vanuit

vrijheid en flexibiliteit in het leven kan

staan. Zo kan je kwetsbaarheid  een

kracht worden en een al aanwezig

talent de mogelijkheid vinden zich te

manifesteren.  

 

JOUW

OVERLEVINGSSTIJL  :

“EEN  WEG  DIE  LEIDT

NAAR  ZELFKENNIS . ”



OVERLEEFSTRUCTUREN

GEEFT  ANTWOORD  OP

UITSLAG  

Van welke eigenschappen heb jij

het meeste last?

Elke overleefstructuur heeft zijn eigen

kenmerken; fysiek, mentaal en

emotioneel. 

 

Er zijn vele vragen waar de structuren

je een antwoord op kunnen geven.

·

1.

  2. Wat voor type ben je, wat zijn je 

    kwaliteiten en beperkingen?

· 3.Welke emoties spelen in jouw       

     leven een rol?

· 4.Welke patronen en overtuigingen 

     hebben zich ontwikkeld en welke 

     invloed hebben zij nu op je leven,           

     zoals je relaties, je werk, enz.

  5. Wat is jouw basisbehoefte ?

  6. Welke kwaliteiten, beperkingen en

    leermogelijkheden liggen er voor        

    jouw?

 

Als je de test gedaan hebt krijg je bij

je uitslag van de 3 hoogst gescoorde
structuren informatie over:

 

-       De algemene kenmerken

-       Hoe de structuur zich uit in           

         relaties

-       Hoe de structuur zich uit in werk

-       De kwaliteiten en vermogens

-       Samenvatting middels de       

         kernpunten

-        De Basisbehoefte gekoppeld 

         aan de structuur

-        De ontwikkelmogelijkheden

 

Aangezien informatie zelf berekend

moet worden raadt ik aan deze test uit

te printen.

 

 



COMMITMENT

 

 

Voordat je verder leest, neem een

moment om te reflecteren waarom je

vandaag hier bent. Waarom maakte je

de beslissing om aan deze test te

beginnen  ?

 

Welke commitment heb je voor jezelf

gemaakt om uit deze test met uitslag

te halen ? Misschien niet alleen voor

jezelf maar ook voor anderen. 

 

Waarom ben je werkelijk hier ?

Waarom wil je werken aan jezelf ?

Waar doe je het voor ? 

Waar zit je grootste pijn ? 

En waar zit je grootste verlangen dat

je het anders wil gaan doen?

 

Dat is de motor voor verandering. Kan

je dat ook voelen ?  Op dat wat jou

ten diepste raakt zit emotie.  Die

emotie zorgt er voor dat je in

beweging komt. Schrijf hieronder

jouw antwoord:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...........

 

Nu je hier bij stil hebt gestaan kun je

wat meer achtergrond informatie en

uitleg lezen over

ontwikkelingspsychologie en

overleefstructuren óf je gaat

direct door naar de TEST  !

WAAROM  BEN  JE  HIER  ?



INFORMATIE  OVER

ONTWIKKELINGSPYSCHOLOGIE  &

OVERLEEFSTRUCTUREN

Misschien herken je dit; levensthema’s

die maar blijven terugkomen,onprettige

levenssituaties die zich blijven herhalen.

Soms terwijl er op bewust niveau een

onderkenning is dat de emotie die we

voelen of de gedachten die we hebben

te groot zijn voor de feitelijke

gebeurtenis maar toch zitten we erin

gevangen. 

 

Een situatie die dergelijke emotie,
denken of gedrag oproept wordt een
trigger genoemd; een trigger in het

activeren van een oude onverwerkte

pijnlijke levenservaring, het maakt ons

duidelijk dat we wonden hebben (

kleine en/of grote). Daarmee is diezelfde

situatie tegelijk een ingang geworden

waardoor heling en transformatie of

verandering kan plaatsvinden wanneer

er vanuit bewustzijn en veiligheid naar

gekeken en over gevoeld kan worden. 

 

Wanneer erkenning en verwerking van

het oude en pijnlijke kan plaatsvinden 

(het wordt herinnerd), bepaalt het ons

niet meer in het heden. 

We ervaren ons meer als heel en je
ervaart meer gevoel van ’ je
natuurlijke spontane staat van zijn’.
Daarbij gaat het dus niet om om jezelf
helemaal te veranderen onderdeel
van jezelf.
 

Want jezelf willen veranderen wil

zeggen dat je iemand anders moet

zijn dan wie je bent.   Het is
belangrijk dat je bewust wordt van
je structuren en de structuren gaat
leren zien als onderdeel van jezelf.
Door het bewust worden en

accepteren van jou patronen kun je

angsten en belemmeringen eerder

loslaten zodat je terug kan bewegen

naar je ‘natuurlijke spontane staat

van zijn’.  Het patroon wordt je meer

bekend naar gelang je bewust er mee

bezig gaat, waardoor je meer

keuzevrijheid hebt om anders te gaan

reageren.

 

Het model van overleefstructuren
 

Een overleefstructuur is niet

hetzelfde als een karakter: het

karakter wordt gevormd door

ervaringen en invloeden van buitenaf

in combinatie met de

persoonlijkheidskenmerken van het

kind. Een overleefstructuur of

strategie refereert aan dat deel van

de persoonlijkheid dat zich naar

buiten toe manifesteert. Dit zijn vaak

situaties waarin een persoon het

moeilijk heeft of stress ervaart. Het

  gaat het om de neiging die iemand

heeft om in een specifieke situatie

een bepaald gedrag te vertonen. 

 



We hebben ze ontwikkeld als antwoord

op onze ervaringen in

verschillende levensfasen. Het was op

dat moment het beste antwoord dat we

hadden en dat antwoord heeft ons veel

gebracht. Echter, de valkuil is dat we

(veelal onbewust) op hetzelfde

antwoord teruggrijpen als we in een

spannende situatie komen. We reageren

dan als volwassenen precies zoals we

ooit als kind reageerden en vaak ook

nog eens terwijl dit gezien de situatie

helemaal niet meer effectief is.

Zicht op je structuur kan als een stap

helpen om vrijer in het leven te staan,

om je krachtiger te gaan voelen, om

authentieker te worden. Het geeft

handvatten voor persoonlijke groei. 

 

De leer van overleefstructuren gaat

ervan uit dat als je in staat bent om de

oorsprong van de patronen in je gedrag

te doorgronden, je beter in staat bent

om patroongedrag te vermijden of te

weerstaan. 

 

Bron: Carin Mannak, ATMA

  'JE  OVERLEEFSTRUCTUUR

LEREN  HERKENNEN

ONDERSTEUND  BIJ  LEVEN

MET  POWER  &  RUST  IN  DE

21E  EEUW  '



TIJD  VOOR  DE  TEST
De vragenlijst meet de verschillende overleefstructuren. Er volgen 36 vragen. Geef bij elke vraag aan in
hoeverre je dit wel of niet bij jezelf herkent. 0 staat voor totaal niet herkenbaar; naar 7 staat voor
helemaal herkenbaar. Het is belangrijk dat je bij elke vraag een keuze maakt !



Antwoordsleutel  
 
Noteer in onderstaande tabel het aantal gescoorde punten achter het betreffende vraagnummer.
Tel vervolgens de totalen per kolom op.

Stuur me nu je uitslag en je krijgt een persoonlijk advies, onder vermelding van: 
je eigen naam + 3 hoogste uitslagen ( met vermelding van de naam Overlever, de Behoeftige, de
Versmelter, Opofferend of Wantrouwend )  van de test ! Ik streef er naar binnen 24 uur je
testgegevens toe te sturen.
 
Email : info@vrijmakercompany.nl 



VOLGENDE  STAP

WAT  NU  ?

Een overleefstructuur geeft dus handvatten in welke

patroon je kan schieten als je in een moeilijke of

spannende situatie geconfronteerd wordt. En geeft

herkenning van een  manier van in het leven staan,

 

Werken met structuren is je bewust worden van alle

elementen die erbij horen. Waarnemen, opnieuw naar

jezelf kijken en niet oordelen, hierin ligt de uitdaging. In

die zin is het een waar avontuur met enorme leer- en

keuzemogelijkheden. 

 

Er is geen goed of fout aan een structuur. Het gaat er om
dat je bewuster wordt van je stijl en er mee leert
werken daar waar het niet helpend is voor jouw  om
richting jouw waarden, intenties, verlangen en
dromen te komen en je flexibelere leert bewegen.
 

 Je kunt van winst spreken als je in staat bent om bewust

te ervaren dat je op een bepaalde manier reageert. Op

dat moment ontstaat een keuze om wel of niet in een

patroon te schieten en je meer af te stemmen op je

‘natuurlijke spontane staat van zijn’ zodat je eigen

aanwezige talent een mogelijkheid vind zich te

manifesteren en je richting eigen verlangen en waarden

kan gaan bewegen.

 

Lees de materie en de woorden ruim en haal er uit wat

voor jou werkt. Uiteindelijke leidt meer bewustwording

tot meer acceptatie wie je bent. Een overleefstructuur is

oud (verleden), wat jij er mee doet is nieuw!

 

 Lieve groet, 
Anneloes van Vrijmaker Company



NOTES  
 

Deze test is niet volledig gevalideerd. 

 

 (1)  Overlevingsstructuur versus  karakterstructuren: 

Ik gebruik zelf bij voorkeur de naam overlevingstructuur aangezien het meer een

ingeslepen gewoonte is die je hebt ontwikkelt dan dat de naam karakterstructuur bij

mij te weeg brengt, het hebben van een identiteit.

 

 (2)  De basis voor de theorie van karakterstructuren is gelegd door Wilhelm Reich. De

theorie is later verder uitgewerkt door voornamelijk Alexander Lowen, leerling

van Reich. 

 

 (3) Bron test : Tijn Ponjee, website ; www.karakterstructuren.com.  Deze test mag

Vrijmaker Company met toestemming van de auteur gebruiken binnen haar

coachingspraktijk.  De uitslag en tekst is samengesteld door brononderzoek van

vrijmakercompany  met gebruik van handouts van ATMA opleiding geschreven door

Carin Mannak en literatuur van character Analysis, scriptie onderzoek Maskermakers.

 Tijn Ponjee heeft een gevalideerde test van 80 vragen, daarnaast heeft ze een boek

geschreven over karakterstructuren: “Wordt wie je bent."

 

Vrijmaker Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen na deze

test en uitslag. Iedereen is ten alle tijden zelf verantwoordelijk hoe om te gaan met

bestaande informatie. Ten alle tijd raad  ik aan professionele hulp te zoeken wanneer

dit nodig is.

Je kunt me niet aansprakelijk stellen als de uitslag van de test later dan 24  uur

wordt gestuurd. 

 

Copyright 2020 Vrijmaker Company, niets uit deze informatie mag vrij gedeeld

worden.

 

 

 

 

 

 


