
Dit boek leert je hoe je stap voor stap je eigen LifeDesign maakt, een actieplan voor een 

zinvol en zinderend leven. LifeDesigning betekent dat je je eigen leven actief vormgeeft 

op persoonlijk, maatschappelijk en spiritueel gebied. Je leert de kunst van het LifeDesign 

met behulp van eenvoudige en krachtige coachingmethoden, vragenlijsten en oefeningen. 

Daarmee ontdek je wat het doel van je leven is, wat je grootste talenten zijn en hoe je je 

diepste wensen realiseert. 

Dus lees dit boek en gooi het roer om! Ontwikkel je tot een ware levenskunstenaar en 

doe alleen nog waar je écht zin in hebt, wat zinvol is en waar je van gaat zinderen!
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Voordat we een LifeDesign willen maken, zoals bij ieder 

ander ontwerp, is het eerst noodzakelijk om te weten wat we 

willen ontwerpen. Want aan ieder ontwerp gaat een verlan-

gen vooraf. Verlangens vormen de basis van alle scheppin-

gen en zelfs van ons hele leven. Het feit dat we leven, komt 

omdat we verlangen te leven. Daarom ademen we, eten we, 

drinken we en klopt ons hart. Vanaf de wieg tot aan het graf 

hebben we verlangens. Al onze handelingen komen voort 

uit verlangens. Als je je alleen voelt, verlang je naar gezel-

schap. Als je het koud hebt, verlang je naar warmte. Als je 

moe bent, wil je rusten. Als je een tijd hebt stilgezeten, wil je 

gaan bewegen. Als je ziek bent, verlang je beter te worden. 

Als je verliefd bent, verlang je naar je geliefde.

Je zielverlangens   |
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Er zijn ook collectieve verlangens. Als het lange tijd bewolkt is geweest, 
verlangt iedereen naar zon. We moedigen ons voetbalteam aan, omdat we 
allemaal verlangen dat ze winnen.

Soorten verlangens
We kunnen drie soorten verlangens onderscheiden: stressverlangens, 

deprimerende verlangens en zielverlangens. 

Stressverlangens
Dit zijn verlangens die uit illusies voortkomen en waar je niet gelukkig 
van wordt. 
● Overmatige lust naar geld, roem en macht. 
● Te hoge ambities en idealen.
●  Een omgekeerd verlangen. Een weerstand, verveling, tegenzin, onbeha-

gen, verzet, afkeer, weerzin, rebellie, afschuw, stagnatie.
●  Een fi ctie, illusie of utopie. 
●  Een bevlieging, gril, impuls, drang, hunkering, onbedwingbare neiging, 

begeerte. 
●  Confl icterende verlangens zoals twijfels, onzekerheid, besluiteloosheid, 

innerlijke confl icten, blokkades.

Deprimerende verlangens
Van deze verlangens word je ronduit depressief. Ze komen voort uit pijn en 
ellende en zijn ontstaan door:
●   Lusteloosheid en gebrek aan ambitie.
●   Verslaving aan alcohol, drugs of andere substanties.
●   Verlangens om mensen of dieren pijn te doen of ongelukkig te maken. 
●  Criminaliteit en vernielzucht.
●  Jaloezie en afgunst.

Zielverlangens
Dit zijn verlangens die telkens weer in ons leven terugkomen. Vaak zijn ze al 
in de prille kindertijd voelbaar en zichtbaar voor de ouders. De verlangens van 
de ziel ervaren we als onze bezieling. Het zijn uitingen van onze diepste levens-
opdrachten en het zijn blijvende verlangens die tot blijvend geluk leiden. 
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De volgende zielverlangens behoren tot de belangrijkste:

●  Verlangens naar rust, balans, harmonie, groei, uitdaging, positieve veran-
dering, innerlijke kracht, zelfvertrouwen, persoonlijke ontplooiing, verbe-
tering van communicatie en relaties, wijsheid, ontdekking van talenten.  

●  Een ideaal, positief streven, aspiratie, reële ambitie, affectie, liefde,
hartenwens, opdracht, missie, roeping, passie, bezieling. 

●  Het verlangen om andere mensen belangeloos te helpen, inspireren en 
ondersteunen. De wens je in te zetten voor een betere maatschappij. 

Zielverlangens horen bij onze levensmissie. De verlangens van onze ziel 
zijn diep, constant en vol met passie, in tegenstelling tot de oppervlak-
kige verlangens en begeerten die uit onze persoonlijkheid voortkomen. 
Als mensen lange tijd niet gehoor geven aan hun zielverlangens worden 
ze uiteindelijk depressief. En om de depressie te onderdrukken gaat men 
vaak aan de medicijnen, alcohol of drugs. Maar we moeten niets onder-
drukken. Bij een depressie moeten we juist onze diepere gevoelens naar 
buiten laten komen en luisteren naar onze meest wezenlijke behoeften en 
verlangens. 
Zielverlangens leiden tot zielsgeluk, dat een blijvend en toenemend genot 
geeft dat veel hoger is dan het materiële of mentale genot waar de per-
soonlijkheid zich mee bezig houdt. De verlangens en begeerten die uit de 
persoonlijkheid voortkomen zijn vluchtig en vaak met elkaar in confl ict. 
Het kan gebeuren dat we een bepaald verlangen hebben dat niet vervuld 
wordt, omdat de ziel een dieper verlangen heeft dat tot hoger geluk leidt. 

De belangrijkste kenmerken van zielverlangens zijn dat ze blijvend 
zijn en je blij en enthousiast maken, elke keer als ze in je opkomen.

Zielverlangens zijn diep, ruim en krachtig als stromend water in een grote 
rivier. We kunnen ze niet tegenhouden en soms treden ze zelfs buiten 
hun oevers. Dit in tegenstelling tot oppervlakkige tijdelijke verlangens die 
gemakkelijk als kleine stroompjes uitdrogen en verdwijnen. De verlangens 
van de ziel komen telkens weer in ons leven terug. Vaak zijn ze al in de 
prille kindertijd voelbaar en zichtbaar voor de ouders. Het zijn uitingen 
van onze diepste levensopdrachten en het zijn blijvende verlangens die tot 
blijvend geluk leiden. 
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De ziel geeft de energie om te groeien in alle levenssferen. Deze energie is 
de bezieling in ons leven die uit de dynamiek van onze diepste zielverlan-
gens bestaat. We kunnen alleen gelukkig en gezond zijn als we naar deze 
verlangens luisteren. LifeDesigning is erop gericht het leven te ontwerpen 
en restylen volgens deze zielverlangens. 

Als we de boodschappen uit onze ziel volgen, worden al onze wensen ver-
vuld. Want de natuur wil niets liever dan dat wij gehoor geven aan de diepe 
levensopdrachten die uit de ziel voortkomen. Daarmee scheppen wij steeds 
meer geluk voor onszelf en onze omgeving.

Destructieve verlangens
Maar nu rijst de vraag: ‘Kunnen er ook destructieve verlangens uit de ziel 
voortkomen?’ Het antwoord hierop is nee. Uit de ziel komen alleen ver-
langens voort die heilzaam zijn voor de eigen persoonlijkheid en die van 
iedereen in de omgeving. Destructieve verlangens komen uit hele andere 
bronnen. Ze komen uit de schaduwplekken van onze persoonlijkheid en ze 
zijn ontstaan door ellende in het verleden. Als een kind mishandeld wordt, 
te weinig aandacht krijgt of de diepere verlangens van zijn ziel niet kan 
volgen, ontstaat er boosheid en frustratie. Hieruit kunnen destructieve 
verlangens voortkomen die later in zijn leven tot schade voor hemzelf en 
zijn omgeving leiden. 

Het is daarom noodzakelijk dat we voldoende aandacht aan onze psychi-
sche pijnplekken besteden waar de destructieve verlangens uit voortko-
men. Alleen als deze genezen zijn, verdwijnt de negativiteit. We gaan er-
van uit dat ieder kind in principe goed is en goede dingen verlangt, zowel 
voor zichzelf als voor zijn omgeving. Negatief gedrag ontstaat doordat de 
oorspronkelijke zuiverheid van het kind is vertroebeld door verwaarlozing, 
frustratie en pijn. 

Hoe ontdek je je zielverlangens?
Er volgen nu enkele methoden die je zullen helpen je zielverlangens 

te ontdekken. Maar eerst is het nodig je ziel te ontdekken. 
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De ‘wie ben je’ methode
● Wie ben je? 
● Denk goed na. Probeer de vraag duidelijk te beantwoorden. 
● Lees pas verder als je een duidelijk antwoord hebt geformuleerd.

Waarschijnlijk ben je geneigd te vertellen wat je naam is, wat je allemaal 
doet of hebt gedaan, wat je kunt, wat je geleerd hebt, welk beroep je uitoe-
fent, hoeveel kinderen je hebt, wat je spirituele of politieke overtuiging is, 
enz. Maar wie ben je nu werkelijk? Die vraag is moeilijk te beantwoorden, 
nietwaar? En dat terwijl je dag en nacht met jezelf rondloopt. 

Doe de volgende oefening om meer inzicht te krijgen in wie je bent. 

Observeer en beweeg je gezicht..… Observeer en beweeg je nek….. 
Observeer en beweeg je schouders….Observeer en beweeg je armen….. 
Observeer en beweeg je bovenrug..… Observeer en beweeg je onder-
rug.....Observeer en beweeg je borst….. Observeer en beweeg je 
maag….. Observeer en beweeg je buik.…. 
Observeer en beweeg je ademhaling….. Observeer en beweeg je 
billen….. 
Observeer en beweeg je benen….. Observeer en beweeg je voeten.....
Observeer en beweeg je hele lichaam….

Ben je je lichaam?
Of ben je de observator en voeler van je lichaam?
Of de bezitter en gebruiker van je lichaam?

Hoe heet je?
Ben je je naam?
Of ben je de waarnemer, bezitter en gebruiker van je naam?

Denk eens aan de belangrijkste dingen die je doet.
Ben je wat je doet?
Of ben je degene die de dingen doet?
En de waarnemer van je activiteiten?

Denk eens aan een lekker gerecht.
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Ben je de gedachte aan dat gerecht?
Of ben je degene die aan het gerecht denkt?
En ervan geniet?

Denk eens terug aan een leuke vakantie.
Ben jij de herinnering aan die vakantie?
Of ben je degene die het zich herinnert?

Fantaseer het huis van je dromen.
Ben jij de fantasie van dat huis? 
Of ben je de schepper van die fantasie?

Je verlangt vast wel naar zo’n huis.
Ben je dat verlangen?
Of ben je degene die het verlangt?

Denk eens aan iets wat je goed kunt.
Ben je die vaardigheid?
Of ben je de bezitter, waarnemer en gebruiker van die vaardigheid?

Denk aan een van je typerende eigenschappen.
Ben je die eigenschap?
Of ben je de bezitter, waarnemer en gebruiker van die eigenschap?

Denk aan iemand van wie je houdt.
Ben jij dat liefdesgevoel?
Of ben jij degene die liefheeft?

Denk eens aan het beroep dat je hebt (of leert).
Ben je dat beroep?
Of ben je de beoefenaar van het beroep?

Denk eens aan de belangrijkste rollen die je in je leven speelt – thuis, 
bij vrienden, op je werk, bij je ouders of elders.
Ben jij al die rollen?
Of ben je de speler van die rollen?

Maar wie ben jij nou eigenlijk?
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Als ik mensen vraag deze oefening te doen, krijg ik vaak het antwoord dat 
het heel moeilijk is in woorden uit te drukken wie ze zijn. Sommige men-
sen zeggen dat ze alles zijn waar ik naar vraag. Anderen zeggen juist dat 
ze niets van dat alles zijn, maar alleen een soort abstract wezen dat alleen 
waarneemt (wat we de ziel kunnen noemen). 

Naar aanleiding van de oefening kunnen we het volgende concluderen: 

Je ben niet je lichaam.
Je bent niet je naam.
Je bent niet je gevoelens.
Je bent niet je gedachten.
Je bent niet je verlangens.
Je bent niet je herinneringen.
Je ben niet je fantasieën.
Je bent niet je vaardigheden.
Je ben niet je eigenschappen.
Je bent niet het beroep dat je uitoefent.
Je bent niet de rollen die je speelt.

Je bent alleen de waarnemer en bezitter van dat alles en degene die de 
beweging van dit alles in gang zet door je wil. Deze waarnemer, bezitter 
en beweger in jou, is de ziel. Ze is de zetel van ons bewustzijn, het bewuste 
zelf en de bron van onze diepste verlangens. 

●   Voel nu alleen nog je ziel.
●   Adem rustig en ontspan je lichaam.
●   Welk verlangen komt er uit je ziel voort?

Meditatie 
Wat je hierboven deed is een voorbereiding tot meditatie, een van de beste 
methoden om in contact te komen met je ziel en haar verlangens. Bekijk 
voor een meditatieoefening en andere oefeningen die je helpen je zielver-
langens te ontdekken, de Appendix achter in dit boek. 
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Je zielverlangens en natuurtalent
Het mooie is, dat het ontplooien en benutten van je talenten pre-

cies datgene is wat je ziel ook het liefste wil. We komen hierdoor bij een 
hele essentiële conclusie van LifeDesigning:

Je diepste zielverlangens zijn gelijk aan je grootste natuurtalenten. Als je 
deze hebt gevonden ben je zielsgelukkig en wordt je leven een groot succes!

Met andere woorden: 

Doe alleen nog wat je écht graag wilt en waar je écht goed in bent. 

En volg ten slotte altijd de grote G’s!

Je weet dat je met je activiteiten op de goede weg bent als ze voldoen aan 
de grote G’s: 

Je doet het  Graag 
Je wordt er  Gelukkig  van. 
Je bent er  Goed  in.
Het gaat  Gemakkelijk. 
Je verdient er genoeg  Geld  mee.

Geld komt niet altijd meteen. Soms moet je even geduld hebben. Als je 
echter na lange tijd nog steeds te weinig geld verdient met wat je doet, 
dan heb je óf te weinig talent, óf je moet je product beter leren verkopen 
(of mensen zoeken die dat voor je doen). 
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