
 

 

 

Vragenlijst 
Alles begint met een verlangen. Een intentie. Een situatie die je wil veranderen. Een doel. 

Een richting. Verlang je naar iets wat je nu niet hebt ? Wat wil je veranderen. Stop met 

denken over wat je wilt en OVER hoe de wereld van de beperkingen dat allemaal in de weg 

staat en begin in plaats daarvan te denken, te spreken en te handelen, VANUIT het ideaal 

dat je nastreeft. Blijf je je richten op problemen en klachten ( dat wat je niet wilt) dan zal je 

dus- per wet van aantrekking- deze problemen blijven manifesteren. 

Mijn verlangen waarom ik werkelijk hier aan begonnen ben. 

Schrijf duidelijk op waar je naar verlangt, zo concreet mogelijk en zo specifiek mogelijk. 

Beschrijf positief wat je wilt. Dus niet bv in restaurant “ik wil iig geen vis” ., wel “ik wil sushi 

“ Of “ ik wil geen pijn”. Schrijf in de toekomst hoe het eruit moet zien.  

Tip : Loop deze vragen eens door:  

 

1. Hoe zou je wensen dat je in de toekomst met obstakels omgaat ? 

2. Hoe zou je wensen dat je met jezelf omgaat ? 

3. Hoe zou je wensen dat je met je struggels om gaat ? 

4. Hoe zou je wensen dat je met anderen ( familie, vrienden, kennissen, collega’s enz. ) 

omgaat ? 

5. Hoe zou je wensen dat je met anderen levensgebieden die belangrijk voor je zijn 

omgaat ? ( gezondheid, sociaal netwerk, welzijn en gezondheid, vrije tijd, 

maatschappelijke betrokkenheid, zingeving en spiritualiteit) 

6. Welke doelen heb je op korte termijn ? Welke doelen heb je op lange termijn en hoe 

zou je daaraan willen werken ? 

 

 

- Komen ze reeel over ? 

- Bieden ze ruimte voor innerlijke verandering ? 

- Zie je veel of weinig ruimte voor innerlijke verandering in je antwoorden ? 

- Kun je misschien alleen maar veranderingen door gebeurtenissen van buitenaf 

voorstellen ? 

- Merk je dat je veel verandering verwacht dan leg je de lat misschien erg hoog, een 

groot deel is gericht op het aanvaarden van hoe het leven loopt en wie jezelf bent… 

- Waarom zou je niet aan innersience, aan je gevoelsleven willen werken ? 
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