
 

 

 

 

Het doel achter het doel 

 

 

 

 

School voor praktische menskunde 

 

 

 

 

 

 



Het doel achter het doel 

 

Twee mensen, persoon A en persoon B, hebben 

beide hetzelfde doel. Veel geld verdienen. 

Ogenschijnlijk hetzelfde doel, totdat je gaat kijken 

wat erachter zit.  

 

Waarom wil ieder op zich veel geld verdienen?  

 

Om te weten wat er achter een gesteld doel zit, 

kan je de volgende vraag stellen.  

 

Wanneer ik dat doel heb  gehaald, wat levert dat 

mij dan op, of wat maakt het mogelijk voor mij.  

 

Deze vraag heeft in zich dat je steeds een keuze 

moet maken, want in feite zijn het twee vragen. 

De eerste gaat over wat het jou oplevert, de 

tweede gaat over wat het jou mogelijk maakt. Je 

kan dus met de beantwoording steeds twee kanten 

op. Dat maakt het nog meer persoonlijk.  

 



De bedoeling is dat je steeds dezelfde vraag stelt, 

totdat er geen antwoord meer mogelijk is. Dat 

punt heb je bereikt als je uitkomt bij een 

kernwaarde. 

Voorbeelden van kernwaarden zijn: vrijheid, 

delen, geven, harmonie, enz.  

 

Voorbeeld 

 

Persoon A 

 

Doel: veel geld verdienen. 

Vraag: als ik dan veel geld heb, wat levert mij dat 

op, of wat maakt het mogelijk voor mij? 

Antwoord: dat levert mij rust op. 

 

Vraag: als ik dan rust heb, wat levert mij dat op, 

of wat maakt het mogelijk voor mij?  

Antwoord: dat ik van mijn leven kan gaan 

genieten. 

 

 



Vraag: als ik dan van mijn leven geniet, wat levert 

mij dat op, of wat maakt het mogelijk voor mij?  

Antwoord: dat ik vrij in mijn hoofd ben.  

 

Vraag: als ik dan vrij in mijn hoofd ben, wat levert 

mij dat op, of wat maakt het mogelijk voor mij?  

Antwoord: Dat ik in vrijheid kan geven. 

 

Kernwaarde: geven. 

 

De kernwaarde vam persoon A is geven. Daar zou 

hij of zij veel geld voor willen hebben. Het is een 

route. Van veel geld verdienen naar in vrijheid 

geven. Er zijn in dit voorbeeld vier stappen, om bij 

de kernwaarde te komen. 

 

Achteraan beginnen, met het besef dat geven in 

dit voorbeeld de kernwaarde is, om daar een doel 

van te maken.  

 

Wat zie ik dan, wat zeg ik dan tegen mezelf en 

welk gevoel roept dat op, dat geeft de vuurtoren 

van de persoonlijk kernwaarde van persoon A.  



Nog een voorbeeld 

 

Persoon B 

 

Doel: veel geld verdienen. 

 

Vraag: als ik dan veel geld heb, wat levert mij dat 

op, of wat maakt het mogelijk voor mij?  

Antwoord: dat ik schuldenvrij ben. 

 

Vraag: als ik dan schuldenvrij ben, wat levert mij 

dat op, of wat maakt het mogelijk voor mij?  

Antwoord: dan wordt het mogelijk dat ik mijn 

droomhuis laat bouwen. 

 

Vraag: als ik mijn droomhuis heb laten bouwen, 

wat levert mij dat op, of wat maakt het mogelijk 

voor mij? 

Antwoord: dat mijn kinderen bij mij wonen. 

 

Vraag: als mijn kinderen dan bij mij wonen, wat 

levert mij dat op, of wat maakt het mogelijk voor 

mij? 



Antwoord: dat ik met ze kan delen 

 

De kernwaarde delen is hier het eindpunt.  

 

Bij A is het geven, bij B is het delen.  

Dat is het doel achter het doel. Wat erachter jouw 

doel zit, is een kernwaarde. Niet zo maar een 

kernwaarde, maar iets wat je zelf hebt bedacht. 

Dat is jouw persoonlijke kernwaarde.  

Als je jouw kernwaarde weet, kan je er een doel 

van maken. 

 

Persoon A met geven. Persoon B met delen.  

 

Ben jij je bewust van jouw persoonlijke 

kernwaarde, dan heb je de mogelijkheid om deze 

te vertalen in een  doel, je daar op te richten en 

dan kan jij je afvragen of je daar die route van 

veel geld naar jouw kernwaarde voor nodig hebt.  

 

Soms is het namelijk een misverstand. Het 

misverstand dat je bijvoorbeeld veel geld nodig 

hebt om dat te kunnen doen wat bij je past. Bij 



iets wat je belangrijk vindt. De kernwaarde komt 

er niet uit, omdat er iets voor zit. Als ik eerst maar 

veel geld had, dan wist ik het wel. Maar stel dat 

je nooit veel geld krijgt. Wat doe je dan met jouw 

kernwaarde? 

 

Stel dat jouw kernwaarde vrijheid is. Daar ben je 

achter gekomen door de oefening van het doel 

achter het doel te doen. 

Wanneer je vanuit die kernwaarde naar jouw 

situatie kijkt, dan kom je er misschien achter dat 

aan die vrijheid nog wel wat gedaan kan worden.  

Omdat jouw kernwaarde persoonlijk is, is ook de 

invulling hiervan persoonlijk.  

 

Vrijheid, is net als alle kernwaarden op vele 

manieren in te vullen. Maak je van jouw 

kernwaarde een doel, dan hoeft het niet zo te zijn 

dat je in één keer weet hoe dat eruit moet zien.  

De subdoelen kunnen je hierbij helpen. Waarom 

heb ik dat nog niet, vrijheid? Dat is de vraag die 

de subdoelen oproepen. Subdoelen zijn de 

situaties die jou tegen kunnen houden.  



 

Alles wat tussen nu en vrijheid zit breng je 

hiermee zelf in beeld.  

 

(Tussen wat ertussen zit kunnen ook gedachten 

zijn. Hoe je daarmee om kunt gaan staat 

beschreven in: Het Gedachten Analyse 

Programma, de (r)evolutie van het denken).  

 

Het kunnen weinig of veel subdoelen zijn, maar 

heb je ze eenmaal geformuleerd en je begint aan 

het eerste subdoel, dan ben je op weg, richting 

vrijheid. Of je het haalt weet je niet, kan je niet 

weten. Haal jouw kernwaarde maar door de zeef 

van de vier vragen.  

 

Met het stellen van doelen ben je op weg en dat 

is een andere situatie dan enkel  fantaseren over 

vrijheid. 
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