
De “trias intelligentia”
Mensen doen niet dom!

Maar mensen doen wel domme dingen!!

(………………………)

QED
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Hoe bestaat het?

A B C

Welke lijn is even lang 
als de lijn in het linker 
vak?
A? B? of C?

Het is duidelijk dat 
het goede antwoord 
“C” is

Toch is er vrij makkelijk 
een situatie te creëren 
waarin 75% van de 
ondervraagden zegt, dat 
“B” even lang is.



Axioma’s

• Leven is gebruik maken van het vermogen je eigen molecuulstructuur 
te reproduceren door gebruik te maken van energie uit je omgeving.

• Mensen doen niet dom.

• Een “besluit” komt tot stand door informatie uit je omgeving te 
“processen” met informatie die je al hebt.

• Gedrag is het resultaat van een continue stroom besluiten.
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Waarnemen

• Gevaar

• Voedsel

• “Knuffelzin”
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Gedrag

• Gedrag ontstaat uit een hele reeks besluiten

• Besluiten worden genomen door info van “Buiten” te combineren 
met info van “Binnen”

• We hebben 3 soorten info “Binnen”

QED



Binnen Info

• Genen informatie

• Ervaringsinformatie

• Gecreëerde eigen informatie door “logisch denken”

Deze eigen info groepen creëren hun eigen intelligentie

• Genen intelligentie

• Ervaringsintelligentie

• Ratio intelligentie
QED



Genenintelligentie

• “Nature”

• Lichaamskenmerken

• Behoefte aan 
• Voedsel
• Warmte
• Leven

• Groepsdynamiek
• Picking order
• Fairness
• Altruïsme
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Ervaringsintelligentie

• “Nurture”

• Na-apen

• Eigen successen

• Eigen fouten

• En verder alles wat je meemaakt

• Van “nurture” naar “nature”
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Ratio-intelligentie

• Gebruik van woorden

• Logisch denken

• Filosofie, wiskunde, wetenschap
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Eigenschappen

• Genen- en ervaringsintelligentie
• In patronen (zonder woorden)

• Zeer snel (intuïtief)

• Emotie (spiegel neuronen)

• Ratio intelligentie
• In woorden en begrippen

• Relatief zeer langzaam (100.000 maal langzamer dan genen en ervaring)

• Lange termijn

• Kost geweldig veel energie
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Denkprocessen (bewust en onbewust)

• Wat kunnen we gebruiken?

• Wat werkte in het verleden?

• Wat past in mijn straatje?
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Wat hebben we hieraan?

Enkele voorbeelden:

• Gooi je troep op straat.

• Waarom is gokken zo leuk (juist voor hen die het niet kunnen betalen)?

• Waarom geloven mensen het “omvolken” makkelijk?

• Waarom zijn machtigen niet te vertrouwen?
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Kortom!

• Dit model kan helpen menselijk gedrag beter te begrijpen.

• Daardoor is ook menselijk gedrag beter te voorspellen.

• En kunnen we “logische” consequenties voorspellen uit ons eigen 
handelen.

• Risico beheer tracht uit te vinden wat we zelf kunnen doen om 
onbedoelde en ongewenste effecten van ons eigen handelen te 
beheersen. (Anderen de schuld geven is wel het mist effectieve wat je 
kan doen)

• Als je op “mazzel” rekent, gaat het meestal fout.

Pure_mazzel.mp4

