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EEN
INNOVATIEVE
AANPAK

"Ieder mens heeft duizenden
loopholes in zijn
neurologie.  Deze training
gaat over hoe je deze
loopholes in je voordeel  kan
gebruiken."

INLEIDING
INLEIDING
Deze brochure is  een inleiding tot
el icitatietechnieken van de FBI,  het analyseren van
lichaamstaal  en menseli jke behoeftes en profi lering.
Laten we realistisch zi jn,  de polygraaf kan al leen
gemak of ongemak detecteren, geen bedrog.  

Inzicht in deze technieken kan je helpen bi j  het
verzamelen van gevoelige informatie,  het lezen van
lichaamstaal  en het begri jpen van iedereen waarmee
ji j  in contact komt.

De technieken in deze training zi jn afkomstig uit  de
recent vri jgegeven opleidingstrajecten van CIA en
FBI.  Deze training geeft inzicht in directe en
autoritaire beïnvloedingstactieken, maar het
behandelt  ook passieve en geheime technieken. Wij
leren jou hoe je l ichaamstaal  kan lezen als een
expert zodat je alt i jd de voorsprong neemt in elk
gesprek.  Het menseli jke l ichaam communiceert
continu onze behoeften op een onbewust niveau.
Een simpel gesprek bevat al  meer dan 100
verschil lende l ichaamssignalen.  Het is  onmogeli jk
om elke beweging te detecteren, wi j  creëren daarom
bewustwording van de meest voorspelbare l ichaam
signalen.  Het hedendaagse probleem is dat de
meeste mensen ki jken maar niet echt zien,  horen
maar niet luisteren,  of ,  zoals Sherlock Holmes,  de
Engelse detective,  tegen zi jn partner,  Dr.  Watson
zei :  "Je ziet,  maar je observeert niet."

Elicitatietechnieken 
Lichaamstaal analyseren
Menselijke behoeftes en profileren
Rapport opbouwen
Geheimen invloed & hypnotische taalpatronen
De kracht van suggestie
Priming & framing

Deze training behandeld de volgende onderwerpen:

Van l ichaamstaal  tot taalpatronen. Van hypnose tot
ademhaling en knipperen. Van de verschil lende
karaktertrekken tot het beïnvloeden van gedrag.  Met deze
technieken kruip j i j  in het brein van een ander!
Je zult  in deze training ontdekken dat een interactie meer
is dan een gesprek dat gaat om de behoefte van een
ander.  Deze training is  ontwikkeld voor het beïnvloeden
van menseli jk gedrag en het produceren van voorspelbare
gedragsresultaten.  De methoden kunnen worden gebruikt
in therapie,  verkoop en vri jwel elke andere "menseli jke"
interactie.  De vaardigheden die wi j  leren zi jn rechtstreeks
afkomstig van de voorheen geclassif iceerde
inlichtingentechnieken en ondervragingstactieken van
onder andere de FBI,  AIVD en CIA en wi j  hebben deze
informatie verzameld,  gesmeed en geperfectioneerd voor
jul l ie expertise.  De volledige training is  ontworpen om
iedereen een expert te maken in menseli jk gedrag door
gebruik te maken van geheime beïnvloedingstechnieken
die het menseli jk analytische brein omzeilen.  Deze
training behandelt  de psychologische technieken die
kunnen worden toegepast in elke interacties.  
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ELICITATIE
TECHNIEKEN 

"Menselijk gedrag,
profileren,
elicitatiemethodes &
lichaamstaalanalyse."

WAAROM ELICITATIETECHNIEKEN?
Inzicht in deze technieken kan je helpen bi j  het
verzamelen van gevoelige informatie.
El icitatie is  een techniek die wordt gebruikt om
discreet informatie te verzamelen.  Het is  een
gesprek met een specif iek doel ,  nameli jk informatie
verzamelen die niet direct beschikbaar is  en dat
doen zonder het vermoeden op te wekken dat er
naar specif ieke feiten wordt gezocht.  Het is  meestal
niet-bedreigend, gemakkeli jk te verbergen,
onherkenbaar en effectief .  
Het gesprek kan persoonli jk ,  telefonisch of
schriftel i jk plaatsvinden. Uitgevoerd door een
bekwame “informatieverzamelaar” ,  zal  el icitatie een
normaal sociaal  of  professioneel gesprek l i jken te
zi jn.  Een persoon realiseert zich misschien nooit dat
ze het doelwit waren van el icitatie of dat ze zinvolle
informatie verstrekte.  Veel  concurrerende business
intel l igence-verzamelaars en buitenlandse
inlichtingenofficieren zi jn getraind in
elicitatietactieken. 
Hun taak is  het verkri jgen van niet-openbare
informatie.  Een zakeli jke concurrent wil  misschien
informatie om uw bedri j f  te overtreffen,  of  een
buitenlandse inl ichtingenofficier wil  misschien
voorkennis of detai ls  over Russische
defensietechnologieën. 

Oppositie/Ongeloof
Citaat van gefabriceerde feiten
"Ruse" Interviews
Quid Pro Quo
Provocatieve statements
Bracketing
Vertrouweli jk aas
Kritiek
Opzettel i jke valse verklaringen
Geveinsde onwetendheid
De goede luisteraar

ELICITATIETECHNIEKEN 
Er zi jn veel  el icitatietechnieken en meerdere
technieken kunnen worden gebruikt bi j  een
elicitatiepoging.  Hieronder volgt een l i jst  van enkele
van die technieken. 

ELICITATIE GEDEFINIEERD 
Het strategische gebruik van woorden en zinsopbouw
om informatie van mensen te extraheren zonder hen
het gevoel te geven dat ze worden ondervraagd. 
El icitatiepogingen kunnen eenvoudig zi jn en zi jn soms
voor de hand l iggend. Als ze duideli jk zi jn,  is  het
gemakkeli jker om te detecteren en af  te buigen.  Aan
de andere kant kan el icitatie fantasieri jk zi jn,
aanhoudend, uitgebreide planning vanuit derde met
zich meebrengen en een mede-samenzweerder in
dienst nemen. 
El icitatie kan overal  voorkomen: op sociale
bi jeenkomsten, op conferenties,  via de telefoon, op
straat,  op internet of bi j  iemand thuis.  
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LICHAAMSTAAL
ANALYSEREN

"Mensen vertellen continu
de waarheid,  je  moet alleen
weten waar je de waarheid
kan vinden."

De snelheid van het dichtkni jpen van de ogen
Hoeveel iemand knippert
Lippen samendrukken
De mond bedekken
Mond bedekken
De steeple
De cl inton Thumb
Catalepsie,  versteende vingers
De hand voor het keelkuilt je houden 
Spelen met je vingers
De eerl i jke voeten

LICHAAMSTAAL ANALYSEREN
Er zi jn veel  technieken waarmee je menseli jk gedrag
en l ichaamstaal  kan analyseren.  Hieronder volgt een
li jst  van l ichaamssignalen.

ANALYSE VAN MENSELIJK GEDRAG
Waarom l iegen we?
vanaf dat we jong zi jn leren we om te l iegen, een
leugen voor bestwil  om geen straf te kri jgen op de
basisschool,  van spi jbelen op middelbare school,  vol
overtuigen zeggen dat die oranje korte haren van je
buurvrouw haar goed staan.  We l iegen al lemaal .  Onze
Neo-cortex,  het nieuwste gedeelde van het menseli jke
brein heeft deze functie inbegrepen.
Maar het oudere deel  van ons brein,  het l imbische
brein,  is  zo eerl i jk als wat.  Een continue stri jd tussen
waarheid en bedrog.  Ik ga jul l ie leren hoe je bedrog en
ongemak kunt detecteren door de signalen van het
eerl i jke l imbische brein te spotten.  Met andere
woorden, we vertel len met ons l imbische brein alt i jd
de waarheid!
 

GEMAK VS. ONGEMAK
Er zi jn ongeveer 200 signalen die duiden op ongemak.  
De belangri jkste signalen,  de meest voorkomende
signalen ga worden hier behandeld.  

Laat ik meteen zeggen dat het vri jwel onmogeli jk is  om
bedrog af  te lezen.  Wel is  het mogeli jk om gemak of
ongemak te detecteren wanneer het optreedt.  Na deze
training beschik je over de tools om te spotten
wanneer het gebeurt,  en wat het ongemak triggert,
zodat je kan inspelen op de interne dialoog die je
gesprekspartner voert als hi j  of  zi j  ongemak ervaart .  

Ons l imbische systeem fi ltert deze signalen,  zonder
dat ons bewustzi jn hier weet van heeft .  Deze f i lter
heeft ons de afgelopen duizenden jaren in leven
gehouden. En zal  dat bl i jven doen. Wij  maken je
bewust van onbewuste processen.
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MENSELIJKE
BEHOEFTES
&
PROFILERING

"We liegen allemaal.  Onze Neo-
cortex,  het nieuwste gedeelde van
het menselijke brein heeft deze
functie inbegrepen.
 Maar het oudere deel  van ons
brein,  het limbische brein,  is  zo
eerlijk als wat."

Indruk achterlaten
Goedkeuring
Acceptatie
Intel l igentie
Medeli jden
Kracht en macht

MENSELIJKE BEHOEFTES EN PROFILERING
Wat zi jn menseli jke behoeften,  en welke bestaan er?
Een zekere Abraham Maslow heeft een Pyramide systeem in
elkaar gezet met de basis behoeftes van de mens.  Dit  model
is universeel  en accuraat.
We hebben primaire behoeften en secundaire behoeftes.
Onthoudt dat hier geen slecht of goed bestaat,  we zi jn
immers een product van onze jeugd, waar deze keuze is
gemaakt.  De behoeftes worden al lemaal aangestuurd uit
een vraag die we onszelf  stel len op onbewust niveau.

HERKENNEN VAN DE BEHOEFTES
Waarom is dit  nu al lemaal zo belangri jk,  en wat kan je
hiermee? 
Wij  mensen zi jn hormoon machines.  Het zi jn de
zogenaamde “neuropeptiden”.  
Neuropeptiden komen voor in zenuwcellen en in de
hersenen. Het zi jn hormonen of brokstukken van hormonen
uit de hypofyse en de hypothalamus. 
Deze hormonen die worden aangemaakt is  onze "dopamine-
shot" .  We kunnen niet zonder deze dopamine.  Iemand die
als intel l igent wil  worden gezien,  zal  voldoening kri jgen uit
het erkennen van zi jn of haar intel l igentie.  

Al leen de specif ieke hormonen die horen bi j  de
menseli jke behoefte van een individu,  kunnen worden
geaccepteerd.
Ik wil  dat je even denkt aan een drugsverslaving.
Hetzelfde gebeurt hier.  Als de cel len in ons l ichaam
gewend raken aan de drugs die men gebruikt,  gaat ons
lichaam zich verheugen op deze chemische reactie die
wordt uitgelokt door de drugs.  We hebben steeds meer
nodig,  en zullen er al les aan doen om deze chemische
reactie teweeg te brengen door het gebruiken van
drugs.
Deze hormonen, oftewel de neuropeptiden moeten wi j
aanmaken om ons goed te voelen.  We gaan ons slecht
voelen als we geen sociaal  contact meer hebben,
omdat we de dorst niet kunnen sti l len,  omdat we onze
drugs gaan missen.

Raar maar waar,  maakt het een scala aan hormonen
los,  waardoor men zich beter kan voelen.  Dit  is  onze
"drugs",  zonder dat we het weten. 
Dus als je praat met een persoon die handelt  vanuit de
kracht en macht behoefte,  kan je hem/haar het beste
behandelen alsof hi j  inderdaad uiterst krachtig en
machtig is .  Hierdoor gun j i j  hem de feel  good-
hormonen die hi j  nodig heeft om zich goed te voelen.



Een interactief werkboek dat na afronding
van de training van jou is. 
Met dit werkboek kan jij stapsgewijs gaan
werken aan je nieuwe skills! Het betreft
een 21-dagen plan waar jij jouw nieuw
geleerde technieken gaat toepassen in de
praktijk. 

EXTRA 'S

We leven in een tijd dat verandering
noodzakelijk is. Iedereen liegt, het is
normaal. De bekende leugendetector is
een fabel. Maar ons limbische
systeem/brein verteld altijd de waarheid.
Met de technieken uit deze training kan jij
de leiding nemen binnen de ondervraging.

URGENT IE

De SMART methode is een universele
methode die je op professionele doelen
kunt toepassen. Het is echter wel
belangrijk dat het op de juiste manier
wordt gebruikt. Bij ons krijg je een
persoonlijk handboek om jouw
vooruitgang bij te houden!

S .M .A .R .T .

Psycholinguïstiek, gedragswetenschap,
N.L.P. en ondervragingstechnieken
gecombineerd tot één training? Dat is
nieuw in Nederland. Met trots
presenteren wij informule. Onze anders-
dan-anders aanpak zorgt ervoor dat je in
het brein kan kruipen van een ander. Ver
boven wat mensen durven te verwachten.

INNOVAT IEF

3000 uur aan kennis en informatie
gecomprimeerd naar een compacte 1-
daagse training met een zelfstandige
follow-up. Het concentratievermogen
van een mens zakt in, naarmate de uren
verstrijken. We worden steeds minder
efficiënt. Na zes uur is ons brein al
enigszins moe, zonder dat we het in de
gaten hebben.

KORT EN KRACHT IG

Wij gaan je leren hoe iedereen op de wereld
wordt beïnvloed door externe factoren, en
hoe jij dit in je voordeel kan gebruiken om
een meester-ondervrager te worden. Met
het werkboek kan jij direct aan de slag met
je nieuwe vaardigheden. Wetenschappelijk
bewezen technieken die directe invloed
uitoefenen op de psyché van de mens.

D IRECT RESULTAAT

PRAKTIJK PENTHOUSE
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WAAROM INFORMULE?

MEER DAN
EEN TRAINING!

De technieken die wij  aanbieden zijn
revolutionair.  
Een verzameling van 100+ boeken,  20+
seminars,  30+ sales trainingen en FBI
opleidingsprogramma's gecombineerd
tot een uitzonderlijke elite training!  

Afhankelijk van de behoefte maken wij
vooraf afspraken over ons tarief voor
bijvoorbeeld een of meerdere
dagde(e)l(en). 
Op eigen locatie of een locatie van ons? 
Hoe groot is de groep? Kortom, samen
komen wij tot een compromis.

PR IJS  IN  OVERLEG



PRAKTIJK PENTHOUSE
INFORMULE

Aan trainingen worden wereldwijd mil jarden uitgegeven.
Elk jaar wordt dit  meer,  maar de meeste trainingen leveren
geen bli jvend resultaat op.  Waar gaat dit  mis?
De prioriteit  wordt op kennis gelegd,  maar niet op het
veranderen en leren kennen van jezelf  en het menseli jke
brein.  Verandering begint van binnenuit .  Dan pas kan
nieuwe kennis je brein binnendringen.
Er bestaat een algemene definit ie van een training,
nameli jk :  “Training is  het proces dat gericht is  op het
verbeteren van vaardigheden, kennis en attitude om
gedragsverandering te real iseren bi j  de trainee."  Wij
draaien deze zin om, wi j  leggen de focus op
gedragsverandering,  en dan is er ruimte voor kennis.

EEN REVOLUTIONAIRE AANPAK
Onze aanpak verschilt  enorm van hoe vroeger naar een
training/cursus werd gekeken. De aanpak van ons is  meer
gericht op het ontwikkelen van specif ieke vaardigheden en
het bewust maken van onbewuste processen.
Uit onderzoek bl i jkt  dat 80 procent van het geleerde al  na
ongeveer twee weken is vergeten.  Het is  dus geen wonder
dat de meeste trainingen op de lange termijn niet de
gewenste resultaten opleverden.
Wij  bi j  prakti jk penthouse zochten daarom naar manieren
om het effect van trainingen te verbeteren, te
revolutioneren zelfs .  De introductie van INFORMULE
speelt  hier de hoofdrol .  Het gaat niet langer om een
weekendprogramma, of om zogenaamde op maat gemaakte
trainingen. Ook geen keuze uit  30 verschil lende
trainingsprogramma’s.  Eén op maat gemaakte,  universele
training om van iedereen een gedragsexpert te maken!

WELKE AANPAK
HANTEREN WIJ?

ONZE VISIE

"Wanneer je deze vaardigheden
ontwikkeld zal  je  niet meer wensen
voor minder problemen, maar voor
meer vaardigheden om obstakels te
tackelen."

EVIDENCE-BASED APPROACH
Een getrainde el l icter,  ook wel “uit lokker” genoemd,
begri jpt bepaalde menseli jke of culturele aanleg en
gebruikt technieken om die te exploiteren.  

Lichaamstaal  communiceert continu.  De kleding die we
dragen, ons gebit ,  onze algemene verzorging.  Maar ook
onze ledenmaten vertel len onze ware intenties.

Het is  evolutie die hierbi j  de hoofdrol  speelt .  Ons
limbische systeem verteld alt i jd de waarheid.

De taalpatronen zi jn afkomstig uit  de wereld van
hypnose en neurowetenschap, en worden al  t iental len
jaren gebruikt door de ondervragingsdiensten in
Amerika.  

Neem contact met ons op voor een uitgebreide
bronvermelding m.b.t . .  de informatie uit  deze
brochure.

~American psychological  association

~Hypnosis in Interrogation (cia.gov)

~www.cia.gov/static/56147df88955bbb306037df882f1979

1/Hypnosis-in-Interrogation.pdf

~https://www.fbi .gov/file-repository/elicitation-

brochure.pdf

~https://www.fbi .gov/file-repository/elicit_corp-

508.pdf

https://www.cia.gov/static/56147df88955bbb306037df882f19791/Hypnosis-in-Interrogation.pdf


The future is yours.
Tot snel .

www.praktijkpenthouse.com
info@praktijkpenthouse.com

+31 6 27 494 068
Misboekstraat 5A, Sittard
6131CX
KvK - 81348053
A. Leinders
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VOLG ONS!

BENIEUWD
NAAR DE
MOGENLIJK
HEDEN?
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