
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!

Peter Krijger is LifeCoach en oprichter, docent en inspirator van het 

Atma Instituut dat sinds 1989 trainingen en opleidingen verzorgt in 

Psychodynamiek, LifeDesign en LifeCoaching.

    Hij begeleidt sinds 1985 mensen in persoonlijke groei. Hij heeft zich 

vanaf de zeventiger jaren geschoold in oosterse en westerse mystiek, 

yoga, meditatie en vele vormen van therapie en coaching.
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Voor het scheppen van je LifeDesign gebruiken we de 

eenvoudige methode van het actiewiel. Deze methode is 

toepasbaar op al je activiteiten en op alle gebieden van je 

leven. Alle aspecten van LifeDesigning die tot nu toe zijn 

beschreven, komen samen in dit wiel. 

Het actiewiel   |
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Alles in de wereld beweegt in een oneindige hoeveelheid cycli, van de 
kleinste deeltjes van het atoom tot aan de grootste hemellichamen. Elek-
tronen cirkelen om atoomkernen, de wijzers van de klok maken een cirkel, 
de seizoenen vormen een cyclus, de maan draait om de aarde, die op haar 
beurt weer om de zon beweegt enz. 
Zo is ook het leven een onophoudelijke cyclus van uren, dagen, maan-
den en jaren. De cycli of processen in ons leven kan je vergelijken met de 
beweging van een wiel over een pad: het zogenoemde actiewiel. Dit wiel 
bestaat uit vier spaken of fasen die elk een essentiële vraag vertegenwoor-
digen. Het proces van LifeDesigning gaat volgens deze vier vragen.

Het actiewiel

 

Het beantwoorden van de vier vragen van het actiewiel (en alle andere 
vragen die ik je in dit boek stel) kun je in je eentje doen, maar er is meer in-
spiratie en dynamiek als je het met zijn tweeën doet. Als je met zijn tweeën 
bent, spreek je af dat één van de twee de interviewer is. De interviewer leest 
de vragen voor, de ander geeft de antwoorden. Als alle vragen zijn beant-
woord, kan de interviewer nog meer vragen stellen, vragen die vanzelf naar 
boven komen. Ook in groepen biedt dit boek veel mogelijkheden. 

1.  Hoe gaat het?

2.  Wat wil je?

3.  Wat kun je?

4.  Wat besluit je?
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Hier volgende de vier vragen van het actiewiel:

1.  Hoe gaat het?
Aan iedere beweging van het actiewiel, aan iedere activiteit die wij ver-
richten, ligt een situatie en een gevoel ten grondslag. Als ik je vraag: ‘Hoe 
gaat het?’ stel ik in wezen drie vragen: 

1.  Hoe zijn de omstandigheden waarin je je momenteel bevindt in je 
leven?

2.  Hoe gaat het met de activiteiten waar je momenteel mee bezig 
bent?

3. Hoe gaat het met je algehele gemoedstoestand? 

●  Breng je aandacht eens naar wat er momenteel in jezelf gebeurt. 
●  Herhaal in gedachten een aantal keer de zin: ‘Ik voel mezelf.’ 
●  Laat vervolgens een belangrijk onderwerp naar boven komen dat 

momenteel in je leven speelt. 
●  Wat voor gevoel krijg je daarbij? 
●  Lees pas verder als je het goed gevoeld hebt.

2.  Wat wil je?
Vanuit de eerste vraag ontstaat vanzelf de volgende vraag: ‘Wat wil je? 
Wat wens je? Waar verlang je naar?’ Je zult gemerkt hebben dat wensen en 
behoeften vanzelf uit je gevoel opkomen. Verlangens zijn de bron van al je 
energie en ze geven de richting aan je leven. 

●  Stel jezelf de vraag: ‘Wat wil ik?’(of ‘Wat wil ik niet?’)
●  Richt je op de plek waar je gevoel het sterkst is. 
●  Als het verlangen uit jezelf komt, waar komt het dan uit voort? Uit 

je lichaam, uit je onderbewustzijn, uit je verleden? (intrapersoonlijke 
invloeden)

●  Als het verlangen sterk beïnvloed wordt door andere mensen, welke 
mensen zijn dat? (interpersoonlijke invloeden)

●  Wordt je verlangen beïnvloed door natuurlijke omstandigheden of door 
een ideologische overtuiging? (transpersoonlijke invloeden) 

10181_LifeDesign BW.indd   3110181_LifeDesign BW.indd   31 12-05-09   10:4912-05-09   10:49



32

het actiewiel

3.  Wat kun je?
Als er een duidelijk verlangen in je is opgekomen, is de volgende vraag of 
je dit wel kunt. Wat zijn je talenten, mogelijkheden en beperkingen? Is je 
verlangen realistisch? Je verlangens worden vaak gestimuleerd of afge-
remd door innerlijke krachten (intrapersoonlijk), invloeden van andere 
mensen (interpersoonlijk) of invloeden van de natuur (transpersoonlijk). 

●  Stel jezelf de vraag: ‘Kan ik dit?’
●  Staan er persoonlijke beperkingen zoals faalangst of gebrek aan zelfver-

trouwen in de weg? Heb je voldoende talenten, vaardigheden en kennis 
om je verlangen om te zetten in actie? Is het niet te hoog (of te laag) 
gegrepen? (intrapersoonlijke invloeden)

●  Zijn er mensen die jou willen ondersteunen of helpen? Of worden er 
beperkingen door andere mensen opgelegd? Willen andere mensen iets 
anders? Moet je concessies doen? Zijn er remmende culturele normen 
en waarden? (interpersoonlijke invloeden)

●  Helpt de natuur een handje mee? Of zijn er beperkingen vanuit de na-
tuur? (transpersoonlijke invloeden)

4.  Wat besluit je?
Nadat je de vragen ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’ hebt beantwoord, is het tijd 
om een besluit te nemen en wat te gaan doen. Het leven is in feite een 
onophoudelijke stroom van besluiten. Alles wat we doen is het gevolg 
van een besluit, vanaf het moment dat we ’s ochtends wakker worden tot 
aan het moment dat we ’s avonds weer in slaap vallen. Zelfs tijdens onze 
dromen nemen we nog allerlei besluiten. 

●  Wat besluit je nu te gaan doen?
●  En hoe besluit je het te gaan doen? 
●  Verbeeld je eens wat de gevolgen van het besluit zouden kunnen zijn. 
●  Als er meerdere besluiten mogelijk zijn, verbeeld je dan wat de gevolgen 

van alle verschillende besluiten kunnen zijn.
●  Wat voor gevoel krijg je bij je besluit? Heb je er zin in? Denk je dat je er 

beter van wordt? Denk je dat andere mensen er beter van worden?
●  Hoe zou het zijn als je nog even met je besluit zou wachten? 
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●  En nu komt de meest essentiële vraag: ‘Hoe kun je je leven zodanig 
ontwerpen of restylen – oftewel, hoe maak je een LifeDesign – om je 
wensen ten volle te realiseren?’ 

Nadat je een goed LifeDesign hebt gemaakt, ga je tot actie over en kom je 
weer bij de eerste vraag: ‘Hoe gaat het?’ En zo herhaalt de cirkel zich. 

De effectiviteit van het actiewiel wordt aanzienlijk versterkt als je de vier vra-
gen stelt tijdens meditatie, bodydrummen en natuurwandelingen. Je krijgt 
op deze wijze antwoorden die uit diepere lagen van je zelf voortkomen.
 
Bij de meeste mensen die bij mij voor LifeCoaching komen is het actiewiel 
vastgelopen. Ze zijn gestagneerd in hun creativiteit en zijn niet in staat 
een eigen LifeDesign te maken.  Het wiel is spaak gelopen en dit kan bij 
elke spaak gebeuren. Het kan zijn dat iemand geblokkeerd wordt door een 
remmende emotie of situatie (‘Hoe gaat het?’). Het kan zijn dat iemand 
niet weet wat hij wil (‘Wat wil ik?’). Het kan zijn dat iemand niet weet wat 
hij kan of gebrek aan zelfvertrouwen heeft (‘Wat kan ik?’). Of iemand heeft 
moeite met het nemen van een beslissing (‘Wat besluit ik?’). De taak van 
de LifeCoach is om na te gaan hoe het wiel vast is komen te zitten en hoe 
het weer in beweging kan komen.   

De vragen van het actiewiel kunnen we stellen bij alle wensen die wij heb-
ben, alle besluiten die wij nemen en alle handelingen die wij verrichten. 

Voorbeelden
Er zijn kleine en grote actiewielen. Het kleine actiewiel is bruikbaar 

voor alle kortdurende creatieve handelingen zoals tekenen, schrijven, com-
poneren, plannen en organiseren. Het grote actiewiel is bruikbaar voor 
alle grote en langdurige projecten. 

Een klein actiewiel
Een klein actiewiel is bijvoorbeeld het actiewiel dat in werking treedt als 
je dorst hebt. De eerste vraag is: ‘Hoe gaat het?’ en het antwoord daarop is: 
‘Ik heb dorst.’ De tweede vraag is: ‘Wat wil ik?’ en het antwoord daarop is: 
‘Ik wil iets drinken.’ De derde vraag is: ‘Wat kan ik?’ Is er in de buurt wat 
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te drinken en zo ja, wát is er te drinken? En kan ik datgene drinken wat er 
is? Misschien is er alleen een rivier in de buurt, maar de vraag is of ik daar 
wel uit kan drinken. De vierde vraag is: ‘Wat besluit ik?’ Ga ik uit de rivier 
drinken of ga ik zoeken naar een kraan? Of naar een winkel waar ik wat te 
drinken kan kopen? Of naar een café?

Een groter actiewiel
Stel dat je bijvoorbeeld ontevreden bent met de indeling van je huis. De 
eerste vraag is hier: ‘Hoe gaat het?’ Het antwoord daarop is dat je het on-
prettig vindt dat er zo weinig daglicht in de woonkamer komt en dat je je 
benauwd voelt in de keuken die te klein is. 
De tweede vraag komt op een natuurlijke manier voort uit de eerste: ‘Wat 
wil je?’ Het antwoord is dat je meer licht in de kamer wilt en een grotere 
keuken. Daarna komt op een logische wijze de derde vraag: ‘Wat kun je?’ 
Het antwoord is dat je de keuken kunt openbreken naar de woonkamer 
zodat er meer ruimte komt en dat je grotere ramen in de woonkamer kunt 
laten zetten of er een serre aan kunt laten bouwen. Verder moet je gaan 
kijken of je je deze verbouwingen wel kunt veroorloven. 
Als er geen belemmeringen zijn, kun je tot je besluit overgaan en een ont-
werp gaan maken samen met een expert. 
Bij het maken van dit ontwerp ontstaat er opnieuw een actiewiel. Aller-
eerst kijk je hoeveel ruimte je op het papier hebt (‘Hoe gaat het?’). Daarna 
ga je tekenen hoe je de verbouwing wilt hebben (‘Wat wil je?’). Vervolgens 
ga je passen en meten om te kijken of alles mogelijk is wat je tekent (‘Wat 
kun je?’) en tot slot besluit je op een gegeven moment wanneer je ontwerp 
klaar is (‘Wat besluit je?’). 
Het hele proces van ontwerpen is dus een voortdurende wisselwerking 
van voelen of kijken, willen, kunnen en besluiten. 

Een groot actiewiel 
Een actiewiel is bijvoorbeeld groter als je op zoek gaat naar ander werk. 

1. Hoe gaat het? 
Je huidige werk geeft je geen voldoening meer en de uitdaging is eruit.

2. Wat wil je?
Je verlangt naar ander werk met meer voldoening en nieuwe uitdagingen.
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3. Wat kun je?
Je gaat kijken waar je talenten liggen en waar je deze het best verder kunt 
ontwikkelen.

4. Wat besluit je?
Je besluit actief te gaan zoeken naar ander werk. 

Een mega-actiewiel
Een voorbeeld van een nog groter actiewiel is als je je wilt omscholen. 

1. Hoe gaat het?
Je bent uitgekeken op het vak dat je nu 20 jaar hebt uitgeoefend. Alle uit-
daging is eruit en je geniet niet meer van je bezigheden. Je verveelt je het 
grootste deel van de tijd en je bent vervallen in routine. 

2. Wat wil je?
Je wilt een volledig nieuw beroep gaan leren.

3. Wat kan je?
Je gaat kijken waar je talenten liggen en waar je grootste interesses naar 
uitgaan. 

4. Wat besluit je?
Je besluit welk nieuw beroep je gaat leren en je gaat actief op zoek naar 
een goede opleiding. 
Je gaat je leven restylen om genoeg tijd te krijgen voor de omscholing.

Een giga-actiewiel
1. Hoe gaat het?
Je hebt er geen behoefte meer aan om nog in loondienst te werken. 

2. Wat wil je?
Je wilt een eigen bedrijf starten.

3. Wat kan je?
Je gaat kijken waar je talenten liggen en waar je grootste interesses naar uit-
gaan. Je gaat onderzoeken of er op dit gebied genoeg geld valt te verdienen.
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4. Wat besluit je?
Je leert hoe je een bedrijf start en je besluit je leven te restylen om je be-
drijf te kunnen starten. 

Ook emigreren, trouwen of een huis kopen zijn voorbeelden waarbij een 
giga-actiewiel van toepassing is. Je helpt het proces met meditatie, lange 
natuurwandelingen e.d. 

We gaan het actiewiel in de volgende hoofdstukken toepassen op alle 
belangrijke levenssferen. Bij elke levenssfeer zit een oefening met vragen. 

LifeDesign mantra’s
Een LifeDesign mantra is een korte ZIN
Die uitdrukt waar je écht ZIN in hebt (wat je zielverlangens zijn)
Wat ZINvol is (wat je natuurtalent is en wat je mogelijkheden zijn)
En waar je van gaat ZINderen

Nadat je het actiewiel hebt afgerond en je hebt besloten wat je gaat doen, 
wil je natuurlijk graag dat je wensen gerealiseerd worden. Deze realisatie 
kun je zelf kracht bijzetten via een mantra, een korte zin die de kern van je 
wensen uitdrukt. De kracht van de positieve intentie of gedachte die in de 
mantra besloten zit, helpt om je wensen te realiseren. Je herhaalt de mantra 
iedere minuut, uur of dag totdat je intuïtie aangeeft dat het niet meer nodig 
is. De mantra werkt het best als je hem tijdens het mediteren – op het mo-
ment dat je heel dicht bij jezelf bent – hardop uitspreekt en herhaalt. 

Zorg dat de mantra uit zo min mogelijk lettergrepen of woorden bestaat. 
Mantra’s kun je overal en altijd herhalen, bijvoorbeeld tijdens meditatie, 
wandelen, autorijden of eenvoudige bezigheden. 

Het is goed om eerst te oefenen met kleine mantra’s zoals het vinden van 
een parkeerplaats, het ontwijken van fi les, het snel laten verdwijnen van 
hoofdpijn of het ontmoeten van gezellige mensen. Doordat je ziet dat dit 
soort kleine wensen steeds gemakkelijker in vervulling gaan, krijg je het 
vertrouwen dat ook je zielenwensen worden vervuld, zoals het kopen van 
je ideale huis, het opzetten van je eigen onderneming, het schrijven van 
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een bestseller, het overwinnen van je angsten, het vinden van een zielen-
maatje of het opvoeden van prachtige kinderen. 
Als je een lange mantra hebt geformuleerd, herhaal die dan één keer en 
maak hem daarna korter. Of herhaal alleen de meest essentiële woorden 
uit de zin, bijvoorbeeld: 
Als ik straks de stad in rijd, vind ik een parkeerplaats vlak bij de plek waar ik 
moet zijn. 
En als je in de stad bent, herhaal je een aantal keer tijdens het rijden:
Er is een plek vlakbij…er is een plek vlakbij….
Gebruik niet de woordjes ‘niet’ of ‘geen’. Neem een positieve invalshoek. 
Zeg dus niet: Er is geen fi le. Maar: Ik rijd fi levrij…fi levrij…fi levrij…
Het is soms goed om bij de mantra een beeld te visualiseren.

Voorbeelden
Deze wond geneest snel en volledig.

Ik bereik mijn ideale gewicht in ... tijd. Dat gewicht is…..kg.

Vanavond ontmoet ik een heel inspirerend iemand….

Ik vind de ideale werknemer voor dit project. 

We vinden het ideale hotel. (rustig, comfortabel, dicht bij het strand 
of de natuur, aardig personeel, goed restaurant, lekker zwembad en 
redelijk geprijsd)

We vinden het huis van onze dromen (en we hebben genoeg geld om 
het te betalen).

Ik vind bezieling in mijn werk en ik word heel succesvol…

Ik vind de ideale partner…

De problemen in onze relatie lossen volledig op. 

Mijn creativiteit is als een fontein…
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Ik maak volgend jaar                  euro winst. 

 Ik heb meer dan voldoende geld om al mijn dromen te realiseren.

Als ik straks de top van die berg heb bereikt, weet ik precies hoe ik 
verder ga in mijn leven.
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