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Een doel stellen als hulpmiddel 

Net als elke methodiek een hulpmiddel is, is op 

deze manier een doel stellen een hulpmiddel bij 

iets wat iemand wil veranderen, verbeteren of 

bereiken. 

 

De kracht van dit hulpmiddel is dat het begint met 

een doel zintuiglijk vast te stellen. Hiermee 

creëert iemand een eigen werkelijkheid van een 

toekomstige situatie. Door zien, horen en voelen 

laat iemand het doel ‘leven’.  

 

Wat zie ik bij afslanken? Ik zie mezelf in de spiegel 

en ik ben slank. Wat zeg ik dan tegen mezelf? Dat 

heb je goed gedaan. Wat voel ik dan? Dan voel ik 

me goed.  

 

Dan ga je aan de gang met de zeef. De vier 

vragen. Kom je daar doorheen, dan komt de 

vraag: waarom ben ik dat nog niet, zo slank.  

Dan komen er antwoorden. Omdat ik teveel eet, 

omdat ik teveel snoep, omdat ik te weinig beweeg, 



omdat ik te weinig discipline heb, omdat ik niet 

anders kan, enz. Dan heb je zelf jouw trajectplan 

opgesteld.  

Je hebt allemaal problemen gevonden op weg naar 

jouw doel. 

 

Het is een hulpmiddel bij stoppen met roken. Niet 

de ultieme oplossing. Niet het wondermiddel. Het 

is een hulpmiddel, wat je kunt gebruiken op weg 

naar. Stoppen met roken wordt met dit hulpmiddel 

bij het begin overdacht.  

 

Wat zie ik dan? Dan zie ik mezelf wandelen.  

Wat hoor ik dan? Ik ben op weg.  

Wat voel ik dan? Dan voel ik me vrij.  

 

Allemaal als voorbeeld, want jij bepaalt wat je 

ziet, hoort en voelt. Het is een hulpmiddel bij je 

weg vinden.  

Dan komen de vragen voorbij: ligt het gestelde 

doel binnen mijn eigen vermogen en past mijn 

gestelde doel bij mij?  

 



Je kunt je inspannen om de wereld te verbeteren 

en uiteindelijk tot de conclusie komen dat het 

niets heeft uitgehaald.  

 

Je raakt teleurgesteld als je een doel of doelen 

neemt die allemaal niet binnen je vermogen 

liggen. Het kan zelfs zijn dat je het idee krijgt dat 

je niets hebt bereikt. 

‘Ik wil een ander leven ’. Als jij je er niets bij voor 

kan stellen, wat moet je dan doen? 

Een ander leven. Wat zie je dan? Zie je niets, dan 

kan je je nergens op richten. Ik wil een ander 

leven en er gebeurt niets. Je blijft stilstaan. Dan 

sta je stil. Maar je staat nog aan het begin. Je 

denkt alleen maar na.   

 

Ik wil een ander leven en wat zie ik dan? Blijf daar 

mee bezig tot je wat ziet, of weet hoe het er uit 

moet zien. Dan zie ik mezelf, is de hulp zin.  

 

Ga dan door met de vraag: wat zeg ik dan tegen 

mezelf. Dat is de eerste beoordeling van wat je 

ziet. Het doel wat je ziet ga je beoordelen. Op een 



gegeven moment kom je op een punt dat je kunt 

beoordelen. Dát leven wil ik, heb je gezien. Dan 

ga je wat je hebt gezien beoordelen. Het is de 

eerste beoordeling van jouw doel.  

Wat zeg je dan tegen jezelf? (dat is het 

beoordelen). 

Die kant wil ik op, zeg je bijvoorbeeld. Want wat 

je zelf hebt gecreëerd en wat jij je erbij voorstelt, 

dat vind je goed. Die kant wil jij wel op.  

 

Dan komt de tweede checkvraag. Wat voel ik, als 

ik aan mijn doel denk. 

Je ziet wat je zelf hebt bedacht over iets in de 

toekomst, een doel. Je hebt het gecheckt met de 

vraag ‘wat zeg ik dan tegen mezelf ’, dus de 

beoordeling en je hebt het doel gecheckt met je 

gevoel. Je gevoel is dan het zintuig wat aanvoelt.  

 

Een doel bedenken of stellen kan een gevoel 

oproepen. Het gevoel is bijvoorbeeld niet goed, 

maar je verstand, je logica, zegt dat het niet 

anders kan. Toch kan dat gevoel blijven knagen.  

Stilstaan bij het gevoel wat wordt opgeroepen, 



geeft de mogelijkheid om, voor dat je op weg 

gaat, eerst goed na te denken. Dat scheelt later 

heel veel. 

 

Dan komt de vraag. Waarom heb ik dat nog niet, 

een ander leven. Bedenk dan alles wat je kunt 

bedenken. Hoe meer hoe beter. Bij elke 

belemmering die jij bedenkt, dat zijn de 

problemen die je op weg naar je doel tegenkomt, 

heb je voor jezelf een stap gecreëerd die je later 

kunt nemen. 
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