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As salaam 3aleikom wa rahmatoelilahi wa 
barakatoe, 

 

Je hebt deze cursus in handen omdat je weet dat je nu eindelijk iets onder ogen moet zien. Je kunt er 

niet meer omheen. Je wilt van start met jouw droom, jouw verlangen of jouw passie. Je hebt 

eindelijk de drive om het anders te gaan doen. 

Je hebt toegegeven aan een verlangen om te ondernemen wat je wellicht niet eerder hebt gedaan. Je 

voelt kriebels in de buik en stelt jezelf ondertussen de vraag of het wel gaat lukken. Is dit wel iets 

voor mij? Zal deze cursus wel iets opleveren? Je hebt alvast de eerste stap gezet naar een nieuwe 

toekomst! Er kunnen talloze redenen zijn waarom je NU deze stap zet. Maar eigenlijk zijn er maar 

twee mogelijkheden: 

Een aantal voorbeelden: 

Ik wil mijn leven kwalitatiever invullen, met meer zingeving  

Ik wil mijn leven anders inrichten, ik ben ongelukkig/ontevreden 

Ik wil meer rust en balans in mijn leven 

Ik wil rust en balans tussen werk en thuis 

 

Ik wil een eigen onderneming starten 

Ik wil mijn eigen geld verdienen 

Ik wil niet meer financieel afhankelijk zijn 

 

Ik wil mijn passie volgen, iets doen met mijn talent 

Ik wil heel graag afvallen 

Ik wil gezonder leven en beter zorgen voor mijn lichaam 

Ik wil een hoger imaan (geloof en daad) bereiken 

Ik wil een studie of een cursus volgen 

Ik wil een betere moeder en islamitische opvoedster zijn 

Ik wil mij energieker voelen 
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Niets is onmogelijk met de wil van Allah1هلالج لج. En ja, als het voor je bestemd is, krijg je het van Hem en 

als het niet voor je bestemd is krijg je het niet. Wel wordt van jou een actieve houding verwacht. 

Niets komt vanzelf. Je dient stappen te zetten om te ontdekken wat voor je is weggelegd.  

Wij hopen dat deze methode je In shaa Allah(als Allah het wil) brengt waar je wilt zijn. Niet alleen 

voor nu.  

We willen dat je nog lang voordeel hebt van deze cursus. Dat dit het begin is van een nieuwe manier 

van kijken, denken en voelen. Het is een prachtige en een vruchtbare ambitie. Want als jij beter weet, 

ga je ook beter doen. Zo simpel is het.  

Kennis opent de weg naar macht en kracht om je leven met de wil van Allahهلالج لج te transformeren. 

Daarom hebben we de D.R.E.A.M. methode ontwikkeld. 

Dus je gaat aan de slag met je dromen. Je kijkt naar jezelf, je omgeving, je kennis, je vaardigheden en 

talenten en naar wat onze Schepper Allahهلالج لج van je vraagt. Je ontdekt wat nog mist en wat er al is. 

Het wordt jouw reis naar een nieuwe frisse start.  

Je gaat ontdekken welke talenten je hebt en hoe belangrijk het is dat je deze inzet. Je leert blokkades 

op te lossen, emoties in het licht te zetten, plannen te maken en doelen te stellen.  

In schaa Allah leer jij om het beste uit jezelf te halen en haal je profijt uit de tools die wij jou 

aanreiken. 

Moge Allahهلالج لج deuren voor je openen en moge Hij jou leiden in het kiezen van de juiste deur. 

In schaa Allah is dit boek de sebeb (reden) om het leven te leiden dat jij wilt. Moge Allahهلالج لج je rust en 

tevredenheid schenken op de weg die Hij voor jou voorgeschreven heeft. 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Rahmouna Saida Aharouil van Qurrata coaching en Moslima Girlboss Academy (Meryam 

Ouladi op Facebook) en Ivonne bint Miguel van Safa Coaching. Als coaches en trainers bundelen wij 

onze krachten en kennis en schreven wij deze zelf-coach cursus.  

 Rahmouna Saida is leerkracht basisonderwijs van opleiding en werkte jaren in de kinderopvang en 

buitenschoolse opvang. Ook stond ze enkele jaren voor de klas en was ze gastouder. In haar vrije 

tijd bestudeerde ze psychologie en het gedrag van mensen.  

                                                      

1Allahهلالج لج : het symbool achter de Naam van Allah is een teken van respect en betekent los vertaald: ‘Moge Zijn Glorie verheerlijkt worden.’ 
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De vraag ‘Waarom doet men wat men doet?’ hield haar bezig. Door deze zelfstudie heeft ze enorme 

inzichten verkregen. Al met al heeft ze ruim 20 jaar ervaring met kinderen en ouders.  

Momenteel heeft zij haar eigen praktijk in Assen. Daarnaast volgt ze trainingen en cursussen op het 

gebied van persoonlijke ontwikkeling, islamitische psychologie, creatief coachen en tekeningen 

lezen en analyseren. Haar persoonlijke missie is om kinderen en vrouwen met zelfvertrouwen in de 

wereld te helpen staan. Ze begeleidt hen in het verwezenlijken van hun dromen en passie met 

behoud van de eigen islamitische identiteit en bijbehorende waarden en normen. 

Ze ontwerpt coach-tools, methodieken/stappenplannen en trainingen om haar missie en droom 

waar te maken. 

Ivonne bint Miguel is opgeleid als communicatieadviseur, en heeft daarnaast veel cursussen 

gevolgd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Zij is werkzaam als transformatiecoach voor 

vrouwen, moslima’s2 in het bijzonder. Ze combineert life-coaching met spiritueel coaching, werkt 

vanuit een holistisch besef en richt zich op het emotionele, fysieke, mentale en spirituele welzijn van 

vrouwen. Haar praktijk is in gevestigd in Groningen. Zij heeft veel ervaring op het gebied van 

(islamitische) persoonlijke ontwikkeling, het begeleiden van vrouwen in hun verschillende rollen en 

het overbruggen van (persoonlijke) culturele verschillen.  

Leven vanuit een islamitisch kader en jezelf als vrouw krachtig neerzetten is een uitdaging in deze 

tijd. Als coach biedt zij houvast en laat vrouwen zien dat ze veel er meer kunnen dan ze vaak 

denken. 

Rahmouna en Ivonne gaan samen graag op ontdekkingstocht met hun cliënten en coachen deze 

vrouwen hierbij empathisch en liefdevol naar een nieuw bewustzijn. Ze helpen hen van buiten naar 

binnen kijken en van binnen naar buiten te kijken. 

Waarom deze Cursus: Dé D.R.E.A.M methode? 

 

Er zijn een aantal aspecten van belang om jouw droom en doel te verwezenlijken en tot het juiste 

resultaat te komen. 

                                                      

2Moslim(a): iemand die zich overgeeft, waarbij gedoeld wordt op de overgave aan Allah. Vaak ook gebruikt om aan te 

duiden dat iemand de Islam aanhangt. 
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Als je start met een nieuw plan is het belangrijk om dit in kleine stappen te doen. De kans op succes 

is dan vele malen groter. Een stappenplan maakt je doelen overzichtelijk. Je kunt telkens nieuwe 

tussentijdse successen vieren waardoor je gemotiveerd blijft om een volgende stap te zetten. 

Bovendien vraagt elke stap aandacht en inzicht om telkens het optimale resultaat te behalen. Dat is 

toch wat je wilt, optimaal resultaat behalen?  

Het behalen van doelstellingen vraagt om een zorgvuldig en procesmatig plan. En een zuiver 

inzicht. Want zeg nou zelf, hoeveel dromen, plannen of voornemens worden echt werkelijkheid? 

Uiteindelijk slaagt slechts een klein gedeelte van de mensen erin om deze waar te maken.  

 

De reden waarom veel mensen hun doelen niet behalen is doordat ze in oude gewoontes en 

patronen vervallen. Op het eerste zicht beseft men niet dat deze een belemmering vormen. En zo 

komt er uiteindelijk niets terecht van de nieuwe voornemens en al helemaal niet van een ambitieuze 

droom die men oorspronkelijk had. 

Je wilt met hart en ziel van start gaan, maar je weet niet HOE? Je weet niet waar te beginnen, je weet 

niet welke stap je kan zetten en daarom stel je het uit. Waarschijnlijk heb jij jezelf ondertussen al 

wijsgemaakt: ‘ach, het is wellicht niet voor mij bestemd’.  

Juist om deze redenen hebben we de D.R.E.A.M. methode ontwikkeld. Om weloverwogen, 

stapsgewijs en effectief aan je droom te werken. 

Het is een 5 stappenplan waarmee je een goed doordacht actieplan maakt en nieuwe inzichten 

krijgt. Zo kun je effectief aan de slag gaan met je plannen, passies en verlangens en krijgt je droom 

vorm. 

We spreken over een methode omdat het een stappenplan is met een logische volgorde. Dat 

betekent uiteraard dat het van belang is de stappen in dit plan te volgen. De methode is erop gericht 

eerst je droom vast te leggen. Daarna ruimen we op wat je doel niet dient. Vervolgens 

implementeren we nieuwe gewoontes die wel werken om je doel te behalen. Ondertussen word je 

bewust wat je al bereikte en werk je hieraan om dit te behouden en of verder te ontwikkelen.  

De inzichten die wij gebruiken komen van succesvolle trainers, coaches, psychologen en 

gedragswetenschappen van vroeger en nu. Ook voegen wij onze eigen levenservaringen en 

persoonlijke ontwikkeling toe tot het verwezenlijken van dromen.  

Deze stappen werken voor ons en daarom geloven we er steevast in. Eén van onze dromen was 

namelijk het ontwerpen van deze D.R.E.A.M methode. 
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De methode die wij hier delen is tevens gebaseerd op Islamitische kennis. Vanuit het voorbeeld van 

onze Profeet3ملسو هيلع هللا ىلص en de manier van veranderen volgens de islamitische psychologie.  

Het mooie aan deze methode is dat het een stappenplan bevat dat je de rest van je leven kunt 

gebruiken. Zodra je doorhebt hoe het werkt, kun je het moeiteloos inzetten.  

Elke keer als je in een veranderingsfase zit- en veranderen is nu eenmaal een gegeven in dit leven- 

kan je deze methode weer toepassen.  

Hoe zorg je voor een gedragsverandering ten behoeve van je droom of de taak die jij hebt in dit 

leven? 

Je leven is voortdurend in beweging en dankzij deze methode leer je herkennen in welke fase je zit.  

 

Wanneer je worstelt met een bepaalde situatie of keuze, dan wend je je tot het stappenplan. Als je 

herkent welke stap je moet nemen, dan lees je je terug in en maakt de bijpassende oefeningen om 

opnieuw inzicht op te doen. 

Je kunt dit stappenplan bijvoorbeeld inzetten bij de opvoeding van je kinderen, bij het ondersteunen 

van je partner, jouw dierbaren of in jouw eigen werk. Het aanleren van dit stappenplan is ideaal om 

levenslang te gebruiken.  

D.R.E.A.M. uitgelegd 

In het D.R.E.A.M.-model doorloop je 5 stappen om optimaal effect te behalen. Elke module bevat 

een stap, deze komt per letter aan bod; de 5 letters van D.R.E.A.M.  

DE eerste stap is de basis. Alle andere stappen zijn in dienst van de eerste stap. 

De D.R.E.A.M. methode is er om stapsgewijs inzicht op te doen. Bij elke stap krijg je eerst onze visie 

door kennisoverdracht met betrekking tot deze stap. Je ontvangt heldere tools die vaak ook in 

stappen beschreven zijn.  

Daarna maak je de oefeningen bij het betreffende hoofdstuk. Ook de oefeningen worden in stappen 

aangeboden zodat je gestructureerd te werk gaat. 

Het stappenplan in het kort 

D= Droom of doel: wat wil IK?  

In deze stap wordt duidelijk wat jouw droom, doel, passie, verlangen etc. is. Ook besteden we hier 

aandacht aan jouw talenten, hoe je ze kunt herkennen en welke je aandacht wil geven t.b.v. je 

droom. 

                                                      

3Profeetملسو هيلع هللا ىلص: het symbool achter de het woord Profeet is een teken van respect en betekent los vertaald: ‘Vrede en zegeningen zij met 

hem.’ 
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R= Realiteit; waar sta ik nu?  

In deze stap onderzoek je waar je nu staat t.a.v. jouw droom. Je kijkt naar verschillende 

levensgebieden en houdt rekening met de rollen die jij vervult. Je onderzoekt hoe je naar dingen 

kijkt en hoe jij keuzes maakt en wat jouw perceptie is. Je kijkt naar jouw kwaliteiten, valkuilen en 

persoonlijkheid. Je onderzoekt en ontdekt wat niet meer werkt en wat wel. Wat ruim je op en wat 

niet t.b.v. je droom. 

E= Eerlijkheid; (de spiegel) wie ben ik en wat beweegt mij? 

Nu analyseer je waarom je datgene wilt dat je wilt. Wat is jouw diepere intentie? Je stelt jezelf de 

vraag waarom je iets wilt en bekijkt je ziel en hoe kan je deze zuiveren. Reinigen van je ziel, hoe doe 

je dat? Alles staat in het teken van je droom. Je ontdekt waarom en hoe je ploetert en de oorzaak 

hiervan. Je ontvangt tools hoe je hiermee kunt omgaan. Je leert ook je angsten te herkennen, zodat 

deze jou niet meer belemmeren. 

A= Actie; Ik ga aan de slag.  

Je begint te werken aan een concreet actieplan zodat je een inzichtelijke tool hebt om aan de slag te 

gaan. Je leert doelen stellen en een actieplan opzetten om jouw droom te verwezenlijken. Je leert in 

kaart te brengen welke weerstand en blokkades er kunnen opduiken en hoe je hiermee omgaat.  

M= Maatje; ik zet hulpbronnen in.  

Om je droom werkelijk te kunnen verwezenlijken is het van belang om de juiste mensen te kiezen 

om je hierin te ondersteunen. Je leert kiezen welke mensen je nodig hebt per gebied. Je leert dat jij 

jouw eigen beste maatje bent en hoe jij jouw Schepper om leiding en steun kunt vragen. 

 
Afbeelding: het D.R.E.A.M model / D.R.E.A.M stappenplan. 
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Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. 

Je gaat zelf aan de slag om je eigen actieplan te maken. Dit vergt oefening. Als je met de wil van 

Allahهلالج لج de uitkomst wilt veranderen, dan zul je hier ook stappen in moeten ondernemen. Dit kost 

energie en gaat niet altijd gelijk helemaal goed. In het Engels kent men de uitdrukking ‘fake it till you 

make it’. Vrij vertaald betekent dit ‘doe alsof, totdat je zelf gelooft dat het echt is’.  

Je hersenen hebben tijd nodig om zich nieuwe gewoonten eigen te maken. Aan het begin voelt het 

nog niet als iets van jezelf, maar dat komt wel. Hoe kan het ook anders, aangezien het jouw skills 

zijn die je inzet. Deze kun je nu eenmaal niet faken. Het enige wat nog ontbreekt, is het geloof dat jij 

het werkelijk kan. En dat zal in shaa Allah met de tijd en moeite wel komen! Doe maar alsof, tot de 

dag dat het echt is geworden en je het echt voelt. Tot je hele systeem het gelooft en je geweldige 

resultaten ervaart.  

Als je de oefeningen en vragen maakt, zul je merken dat ze best vaak op elkaar lijken en telkens 

weer terugkomen. Dit is geen gebrek aan inspiratie. We kunnen wel honderden vragen bedenken 

om inzicht te verkrijgen. Maar wat we vooral willen is dat het een tweede natuur wordt om jezelf 

altijd bepaalde vragen te stellen zodra zich een nieuwe situatie voordoet waar je iets mee wilt. En 

dat de oefeningen een automatisme worden om te maken.  

Het mag een gewoonte worden om situaties via een stappenplan te bestuderen en op te lossen. 

Vooral nu je zelfstandig aan de slag gaat met dit zelf-coach werkboek, willen we je het zo 

gemakkelijk mogelijk maken. Als je de oefening op een gegeven moment door hebt, dan ga je veel 

zelfverzekerder door de training heen. Je hoeft dan niet meer constant uit te vogelen hoe een 

oefening werkt. En een prachtige bijkomstigheid is dat je het kan doorgeven aan jouw kinderen of 

mensen die jij helpt en ondersteunt.  

Tijdens het maken van oefeningen is het belangrijk dat je alert bent op emoties en innerlijke 

overtuigingen. Voelt iets bevrijdend of beklemmend? Gaat het vlot of vind je het lastig? Voel je 

weerstand of stroomt het? Als je emoties of gedachten ervaart, neem dan een moment om te 

ontspannen en werkelijk te luisteren.  

Hierbij een oefening die je kan inzetten. Deze zet je met name in op het moment dat je met een 

bepaald onderwerp aan de slag wilt gaan. Je intentie om een transformatie op gang te brengen. Dat 

betekent dat je soms afscheid mag nemen van een oude overtuiging of een oud patroon. Deze 

oefening helpt jou om het niet alleen met je hoofd te beslissen, maar ook met je diepste ik, jouw 

emotionele stuk. Vanuit je onderbuik, hart en ziel. 
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Opdrachten 

Oefening: Heartfull reflecteren  

 

 Ga in een gemakkelijke houding zitten. Laat je lichaam tot rust komen. Ontspan je armen en 

je benen. Zet het liefst je voeten recht op de grond. Schud je schouders even los, houd je 

hoofd recht. 

 

 Besteed ook eens aandacht aan je je ademhaling. Adem rustig in en uit. Doe dit enkele malen 

totdat je je rustig voelt.  

 

 Maak nu de intentie dat je je gaat bezig houden met het onderwerp in de oefening.  

Spreek het onderwerp een aantal malen hardop uit. Wat komt er naar boven? Overdenk het 

onderwerp en vraag jezelf af: 

Wat zou er gebeuren als ik met dit onderwerp aan de slag ga? Wat gaat het mij opleveren? 

Hoe gaat dit doorwerken naar mijzelf, naar anderen, naar mijn droom? 

Benoem dit hardop. En laat het langzaam binnenkomen.  

 

 Laat het stromen naar je buik? Wat voel je daar? Wat komt er naar boven? Welke nieuwe 

ideeën komen boven drijven?   

 

 Laat het nu stromen naar je hart. Dit kun je begeleiden door er met je hand naartoe te gaan. 

Zeg tegen jezelf, ik ben eraan toe om met dit onderwerp aan de slag te gaan. En ik ga 

opruimen wat mij belemmert en implementeren wat werkt. En dat voelt…. (vul in)  

 

 Sluit je ogen en laat het even binnenkomen. Je kan er zelfs een nachtje over slapen of zelf een 

paar nachtjes. Vaak geeft even eruit stappen en dingen vanuit een afstand bekijken ook 

mooie inzichten. 

Als je een inzicht hebt opgedaan of wellicht een blokkade voelt, ga dan toch verder. En realiseer je 

dan dat je later in het werkboek nog tot andere inzichten kunt komen. Je kunt dan nog altijd zaken 

aanpassen. Niets is voor eeuwig in steen gebeiteld. Het is belangrijk om nu een vertrekpunt te 

hebben. Onderweg leer je wel. Als je in beweging blijft, kom je wel waar Allahهلالج لج wil dat je komt. In 

shaa Allah. 
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Voordat we beginnen: nog even dit... 

Vrouwen; de ankers van de oemmah (islamitische gemeenschap) 

Een belangrijk doel in je leven als moslim is ook dienstbaar zijn aan de oemmah. Dat jij durft voor 

jezelf te zorgen en je psychisch welbevinden naar een hoger plan wil tillen, is ook een enorme 

verrijking voor jouw broeders en zusters. Als jouw kennis toeneemt, zal je anderen ook anders 

benaderen. Je zal mee de gemeenschap vormgeven door wat je doet, deelt en doorgeeft. Laat jouw 

kracht groeien door te leren en geef het door!  

Het is algemeen bekend dat vrouwen de boel bij elkaar houden en streven naar harmonie. Ze 

houden families bij elkaar en onderhouden ook de familiebanden.  

Het lijkt een levenstaak en wellicht de fitrah (natuurlijke aanleg) van de vrouw, al 

hamdoelillah(Godzijdank of alle lof aan Allahهلالج لج). Daarom is het ontzettend belangrijk dat vrouwen 

hun natuurlijke kracht gebruiken om onze oemmah te dienen daar waar ze kunnen en daar waar hun 

mogelijkheden liggen. En mogelijkheden zijn er mashaa Allah(het is zoals Allah wilde) in overvloed. 

 

De kracht van de vrouw: wie nemen wij als voorbeeld? 

Er zijn heel veel vrouwen te noemen die in het verleden een heel belangrijke rol hebben vervuld 

voor onze oemmah. Kijk naar de vrouwen in de tijd van onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص en de vrouwen van de 

Profeetملسو هيلع هللا ىلص zelf. Zij namen hun rol serieus en zetten alle kracht en kennis in om te doen waar ze voor 

geschapen waren. Ze zijn niet in de schaduw gebleven van hun echtgenoot of andere mahaarim 

(onder mahaarim verstaan we alle mannen met wie een vrouw niet kan trouwen, zoals haar vader, 

haar zonen, haar broers, etc.). Nee, deze vrouwen hadden een eigen taak op de wereld! 

Vanuit de westerse wereld zijn er voorbeelden te vinden van sterke vrouwen die hun talenten 

ontdekten en die ook actief hebben ingezet. Wij hebben echter nog grotere voorbeelden waar we ons 

aan kunnen spiegelen; de vrouwen van onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص. 

Deze ‘Moeders der Gelovigen’ zijn in vele opzichten bijzonder. Zij hebben allemaal hun eigen 

vermogen en talenten aangewend om de Islam te dienen en de gehele mensheid. Er was geen sprake 

van valse bescheidenheid of zichzelf kleiner maken. Allen waren ze zich bewust van hun kennis en 

kunde of ontdekten ze tijdens hun leven waar ze toe in staat waren. Aangemoedigd en gesteund 

door de Profeetملسو هيلع هللا ىلص. Hun erfenis is er één waar we in dit leven én het volgende iets aan hebben. Een 

paar voorbeelden: 
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Khadeejah bint Khuwailid (r.a.4) 

Khadeejah was een kracht om rekening mee te houden. Sterk, onafhankelijk en met een zeer scherp 

zakelijk inzicht had ze al snel een hele goede reputatie. Ze was gewend om in weelde te leven en 

veel geld te verdienen aan de karavanen. Toen het Woord van Allahهلالج لج neerdaalde kwamen een 

aantal andere talenten van haar tot leven.  

Zij werd de grootste supporter van de Islam. Toen de moslims werden verdreven gaf zij alles op om 

hen bij te staan. Zij verliet haar gevestigde positie en werd verzorgster, trooster en ze gaf al haar 

rijkdommen uit om moslims te helpen.  

Ze ging staan voor wie ze was en zette haar talenten volledig in ten behoeve van een kwetsbare 

gemeenschap. 

Aishahbint Abu Bakr (r.a.) 

Aishah is een vrouw bij wie de talenten op latere leeftijd werkelijk groots tot leven kwamen. Van het 

dartele, vrolijke meisje, groeide zij op tot een zeer wijze oudere vrouw die binnen de islamitische 

wereld bekend werd om haar enorme cognitieve vaardigheden. Zij leefde bepaald niet in de 

schaduw van anderen. Zij trad naar buiten met haar talenten en werd een geleerde van de 

islamitische jurisprudentie.  

Daarnaast bleek ze over enorme kennis te bezitten van de Hadeeth (overleveringen). Ze was ‘een 

rupsje-nooit-genoeg’ als het ging om kennis vergaren en heeft dit ingezet om de gemeenschap van 

dienst te zijn. Tot op de dag van vandaag maken wij gebruik van haar kennis via de duizenden 

overleveringen die aan haar naam zijn gekoppeld. Zij had ook een actieve rol in de gemeenschap 

doordat ze onderwijs gaf en doordat gelovigen bij haar kwamen om raad en advies. Zij zat geregeld 

in haar huis achter een gordijn en stelde zo gelovigen in staat om kennis op te doen. 

Hafsah bint Umar (r.a.) 

Deze vrouw had geen gemakkelijk leven. Haar vader was altijd bezorgd om haar welzijn en 

probeerde alles in het werk te stellen om haar een goed leven te geven.  

Ze was weduwe en haar vader had moeite om een nieuwe echtgenoot voor haar te vinden. Maar 

uiteindelijk trouwde ze met de Profeetملسو هيلع هللا ىلص die van haar scheidde en haar vervolgens weer terug nam.  

Niets aan haar leven leek bijzonder tot de dag dat zij van Abu Bakr (r.a) de Koran kreeg om deze 

veilig op te bergen en te bewaren. Dit was een enorme eer en erkenning voor haar. Door de 

veldslagen waren zoveel mannen overleden die de Koran gememoriseerd hadden, dat men bang 

was dat het Woord van Allahهلالج لج verloren zou gaan. Dus Zaid (r.a.) had alles opgeschreven en dat 

hadden ze bij elkaar gebonden tot een geheel.  

En laat Hafsah nou net een tot dan toe onbekend onontdekt talent hebben voor...memorisatie! Dus, 

zij besloot de hele Koran uit haar hoofd te leren. Het was die Koran in haar huis die later werd 

gebruikt om kopieën van te maken. Het was deze Koran die men standaardiseerde zodat iedereen 

dezelfde versie las en reciteerde. Zij heeft tot aan haar dood de originele versie van de Koran in 

beheer gehad. 

                                                      

4r.a., radiAllahoe 'anhoe: moge God tevreden zijn met hem (of haar) 



 

 
 

 
Pagina 17, D.R.E.A.M-werkboek. © 2019 

Sawdah bint Zam’ah (r.a.) 

Sawdah was enigszins heetgebakerd maar ze had een mooi karakter, een goed hart en een pure ziel. 

Ze hield enorm van humor en maakte ook altijd grapjes. Dit talent kwam erg goed van pas tijdens 

haar huwelijk met de Profeet ملسو هيلع هللا ىلص die het absoluut niet altijd gemakkelijk had. Zij maakte het leven 

leuk, speels en ze probeerde altijd om zijn verdriet lichter te maken.  

Op een keer zei ze grappend na een lang gebed: ‘Ik heb (zolang) achter jou gebeden, oh 

boodschapper van Allah, dat ik mijn neus moest vasthouden uit angst dat ik een bloedneus zou 

krijgen!’ Andere vrouwen namen een voorbeeld aan haar en prezen haar om alles wat ze deed voor 

de gemeenschap. 

Dus, kijk vooral breed naar wat je kunt en kan. Maar ook vooral naar wie jij bent, want ook dat kan 

zoveel toevoegen aan de wereld om je heen. Ook later zijn er vele islamitische vrouwen waar we een 

voorbeeld aan kunnen nemen.  

Oprah Winfrey 

In onze jeugd was Oprah Winfrey ons grote voorbeeld, omdat zij als zwarte vrouw met haar talent 

en kracht de wereld kon veroveren. Haar kleur deed er niet meer toe. Ze had een ongelooflijk 

moeilijke jeugd, niet alleen vanwege haar huidskleur, maar ook door de trieste omstandigheden in 

haar huis. Ze werd stelselmatig door mannelijke familieleden verkracht, beviel op veertienjarige 

leeftijd van een zoontje die stierf tijdens de bevalling.  

Ze was heel intelligent en dit hielp haar om zich te onttrekken aan deze vreselijke omstandigheden. 

Ze had talent om te spreken in het openbaar en werd al snel ontdekt door een lokaal televisiestation. 

Daarna werd ze wereldberoemd door haar televisieprogramma Oprah. Zij is een vrouw die haar 

talenten en kracht volledig heeft ingezet en hiermee deuren opent voor zichzelf en miljoenen 

anderen.  

Maar, dat wij zoveel aan haar hebben gehad in onze jeugd betekent nog niet dat zij HET voorbeeld 

is. We zouden haar niet na willen of kunnen doen. Oprah is en voorbeeld van succes in het 

hedendaagse en lijkt heel onschuldig, omdat ze "goed "bezig is. Maar haar carière druist in tegen de 

islamitische waarden. Het gaat om de kracht en de wil om haar droom na te jagen. Dat inspireert 

ons. 

Als moslima zoeken wij namelijk niet naar roem en status, maar naar de tevredenheid van Allah. 

Wat heeft het voor nut om je dromen te verwezenlijken als je er in het hiernamaals geen beloning 

voor krijgt? 

Ook tegenwoordig zijn er veel ‘succesvolle’ islamitische vrouwen zichtbaar in de media. Er zijn veel 

bloggers, vloggers en influencers die wij volgen en wellicht als voorbeeld nemen. Bedenk heel goed 

of je hun keuzes en ideeën echt wil najagen en of deze ideeën binnen de tevredenheid van Allahهلالج لج 

vallen. Ga niet voor de roem, tijdelijke status, volgers of likes. Onze boodschap is eigenlijk simpel: 

jaag je droom na als deze valt binnen de tevredenheid van Allahهلالج لج. In shaa Allah. 

Het is overigens niet zo dat we jou een richting in willen duwen om een enorme grote rol te gaan 

vervullen in de wereld. Of dat we je aanmoedigen om stinkend rijk te worden. We willen dat je de 

rol gaat vervullen die VOOR JOU is weggelegd en dat je hier het beste uit haalt. De rol die jij wilt én 
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waar je innerlijke passie en verlangen voor voelt! Je kunt ook op (hele) kleine of lokale schaal al 

zoveel betekenen. En in shaa Allah helpt dit werkboek jou erbij. 

Qadr en vrije wil 

Allahهلالج لج heeft ons allemaal een ziel gegeven en Hij is de Onderhouder en Voogd van onze ziel en ons 

lichaam. Dit is ook terug te vinden in de Koran: 

“Allah is de Schepper van alles en de Voogd over alle dingen. Aan Hem behoren de schatten van 

de hemelen en van de aarde…..” (Koran 39: 62-63) 

“Gezegend is Hij in Wiens Hand het Heerschappij ligt en Hij is over elk iets Almachtig.” (Koran 

67: 1) 

“Maar Allah heeft jullie en wat jullie maken geschapen.”(Koran 37: 97) 

Deze verzen verwijzen naar zaken zoals de schepping, heerschappij en controle. Allah is de enige 

Eigenaar en Meester van het universum. Hij controleert, geeft voorzieningen, geeft leven, schiep de 

dood en zal ons uit ons graf doen herrijzen. 

Hij onderhoudt en beheert de zaken van ieder schepsel zonder hulp van een ander. Dit betekent 

vanuit de psychologie gezien dat Zijn controle ook genetica, ervaringen, gedachten, emoties en 

gedrag omvat. 

Onze cirkel van invloed is beperkt. We hebben een vrije wil waarbij we vooral keuzes maken uit 

verschillende opties en ons gedrag/reactie op de verschillende opties. 

In de aqeedah(geloofsleer) van Imaam Al-Tahawi wordt gezegd: “Wij geloven in het Boek en de pen 

en alles wat hierin is geopenbaard.” 

Onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص vertelt ons dat in het begin alleen Allahهلالج لج er was. Vervolgens schiep Allahهلالج لج zijn 

Troon en vervolgens de Pen (als Qadr). De Qadr (voorbeschikking) was toen dus al bepaald. Ook in 

de Koran wordt gerefereerd aan dit Boek: 

“Hij (Mozes) zei: "De kennis over hen is bij mijn Heer, in een Boek. Mijn Heer maakt geen 

fouten en vergeet niet." (Koran 20: 52) 

De vraag die je kunt stellen is: als Allahهلالج لج alles al in het Boek heeft geschreven, hoe kunnen wij onze 

lotsbestemming veranderen, en kan dat überhaupt? Om dit beter te begrijpen kijken we naar de 

overlevering die door Abdoellah Ibn Abbas is overgeleverd waarin het volgende staat: 

Op een zekere dag zat ik achter de Profeetملسو هيلع هللا ىلص en hij zei tegen mij: ‘Jongeman, ik zal je iets leren. 

Wees je bewust van Allah, dan zal Allah jou beschermen. Wees je bewust van Allah, dan zal je 

Hem voor je vinden. Als je iets vraagt, vraag het dan aan Allah. Als je hulp zoekt, zoek dan hulp 

bij Allah. Weet dat als heel de gemeenschap bij elkaar zou komen om jou enig voordeel te 

verschaffen, dan zou zij dat alleen kunnen doen als Allah dat al voor jou bepaald heeft.  
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En als men bij elkaar zou komen om jou schade te berokkenen, dan zou men dat alleen kunnen 

doen als Allah dat al voor jou bepaald heeft. De pennen zijn van het papier gelicht en de 

bladzijden zijn al opgedroogd’. 

In deze hadieth5wordt verteld dat er meer dan 1 pen bestaat. Er zijn dus verschillende manieren van 

schrijven. In de nacht van Lailat-ul-Qadr bijvoorbeeld bepaalt Allahهلالج لج de Verordeningen voor het 

komende jaar, dus alles wat in het toekomstige jaar gaat gebeuren wordt opgeschreven. De 

Profeetملسو هيلع هللا ىلصheeft gezegd dat je zaken kunt veranderen door het verrichten van smeekbeden: 

“Voorzichtigheid zal niet van nut zijn tegen het lot, maar de smeekbede is wel van nut ten 

opzichte van datgene wat er gebeurt en van wat er (nog) niet gebeurt. Houd jullie dus vast aan de 

smeekbede, o dienaren van Allah.” (At-Thirmidhi, sahih) 

Het enige dat niet kan worden veranderd is ‘al-Lawh al-Mahfooz’ want in dit boek is al geschreven 

wat er zal gebeuren. Of je nu een smeekbede verricht of niet.  

Dus het is mogelijk dat de engelen tijdens Lailatoel-Qadr(27ste en allerheiligste nacht van de 

islamitische vastenmaand Ramadan) opschrijven dat je op 17 april van het komende jaar zult 

sterven. Maar dan verricht je dua (een smeekbede) en vraag je Allahهلالج لج om je het komende jaar 

gezond te houden of je doet goede daden (verlengen je levensduur) en dan is het mogelijk dat 

Allahهلالج لج je sterfdatum wijzigt. En dan kan het dus zijn dat voor jou in het ‘in al-Lawh al-Mahfooz’ twee 

data zijn opgeschreven; de data waarop je zou sterven en de nieuwe datum die naar aanleiding van 

je smeekbede of je goede daden is opgeschreven. Soebhanallah (Verheven is Allah). 

Als Allahهلالج لج je de mogelijkheid geeft om je tong te bewegen en een smeekbede te verrichten, weet 

dan dat Allahهلالج لج jou iets wil schenken. Misschien is de uitkomst niet volgens jouw verwachting. Maar 

bedenk dan dat wij maar een beperkt beeld en begrip hebben. Wij zijn niet alwetend en kunnen 

eigenlijk niet veel verder kijken dan onze neus lang is. Dus wij moeten erop vertrouwen dat Allah 

de Alwetende is en doet wat het beste is voor ons in ons geloof, in dit leven en het volgende. Dus 

droom. Doe. Vraag.  

Allahoea’lam(en Allah weet het het beste) 

 

  

                                                      

5is een overlevering van uitspraken, daden, beslissingen en eigenschappen van de Profeet Mohamedملسو هيلع هللا ىلصdie door zijn metgezellen aan hem 

worden toegeschreven. 
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Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. 

Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn. 

Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt. 

We vragen ons zelf af; 

Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn? 

Maar waarom niet?! Je bent een creatie van God. 

Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid. 

Er is niets verhevens in jezelf klein te maken, 

zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen. 

We zijn allemaal bestemd om te stralen, 

zoals kinderen dat doen. 

We zijn geboren om de glorie van God 

tot uitdrukking te brengen. 

Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons, 

maar voor ons allen. 

Als we ons eigen licht laten schijnen, 

geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen. 

Wanneer we bevrijd zijn van onze angst, 

zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden. 

Deze tekst komt uit het boek ‘Return to love’ van Marianne Williamson. 
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Kracht van verbeelding 

De kracht van dromen is dat je het ideaalbeeld voor ogen ziet, zonder beperkingen en zonder 

dilemma’s. ‘Gewoon’ lekker wegdromen. Jezelf zien als de beste versie van jezelf. Je plannen en 

ideeën zien als iets dat behaald is. Als je het kunt dromen, kun je het ook verwezenlijken. Als je 

jouw droom vaak genoeg voor de geest haalt, hem voelt, steeds scherper krijgt en in hem gaat 

geloven, dan ligt daar voor jou de basis voor jouw succes in shaa Allah. Dromen staat vrij en kost 

niets. Je hebt niets te verliezen.  

Ons grootste voorbeeld: onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص 

Als we kijken naar ons grootste voorbeeld dan is dat onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص. Voordat hij de 

openbaringen kreeg, had hij al het talent in zich om dingen te overpeinzen. Hij was niet 

tevreden met hoe het eraan toeging in de wereld. En toen hij de openbaringen begon te krijgen, 

was zijn droom, natuurlijk onder bevel en leiding van Allahهلالج لج, dat de Islam zich zou 

verspreiden.  

De belofte van de overwinning was gemaakt door Allahهلالج لج, en die belofte maakte dat hij het 

beeld van de overwinning ook voor zich kon zien. Deze droom of dit visioen maakte dat hij 

geduld kon opbrengen en standvastig bleef, alhamdoelillah. En zie het resultaat. Miljarden 

moslims volgen de Islam en de soennah (levenswijze van de Profeetملسو هيلع هللا ىلص). Wie had dat ooit gedacht 

toen hij zich voorheen terugtrok in de grotten en de dagen eindeloos overpeinsde terwijl hij 

eigenlijk doodongelukkig was. 

Onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص zei: “Weet dat de overwinning komt met geduld, de bevrijding met verdriet 

en de verlichting met moeilijkheid (Musnad Ahmed, 2800) 

Jouw persoonlijke overwinning 

De soerah (hoofdstuk in de Koran) Al-Fath - ‘De Overwinning’ - behandelt de overwinningen 

van de Islam; van de in Hoedaibijja behaalde grote overwinning, die in het eerste vers genoemd 

wordt, tot de definitieve overwinning van de Islam op alle andere godsdiensten van de wereld 

(vers 28).  

Het woord fat-h (overwinning) wordt een aantal keren genoemd in deze soerah. Het bijzondere 

is dat de overwinning niet werd behaald door de reeds gevoerde veldslagen.  

Pas bij het tekenen van de wapenstilstand kantelde alles. De wapenstilstand van Hoedajbjjja 

werd niet gezien als een triomf voor de Moslims; maar bleek uiteindelijk een morele 

overwinning te zijn en dit heeft de verspreiding van de Islam versterkt, versneld en verankerd. 

Soms moet je vallen en opstaan, hard vechten, verliezen en stilstaan voor je overwint. Het komt 

niet allemaal vanzelf. En je weet nooit welk besluit jouw succes gaat bepalen. 
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De reden dat we juist deze soerah vernoemen is omdat wij als gewone mensen op onze manier 

ook het pad bewandelen om te vechten voor onze dromen. Onder de hoede en leiding van 

Allahهلالج لج kunnen wij ook onze dromen najagen en de overwinning behalen.   

Zolang we geduld en vertrouwen hebben en standvastig zijn, kunnen wij ook uit onze ‘grotten’ 

komen en beginnen met het realiseren van onze dromen. 

Onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص was belast met een taak voor de gehele mensheid. Wij zijn in principe in de 

eerste plaats belast met ons eigen leven en daarna, binnen de aan ons gegeven mogelijkheden, 

voor onze oemmah.  

In het bovenstaande stuk staat vermeld dat de overwinning kwam na de wapenstilstand. 

Tijdens de wapenstilstand is de Islam gegroeid. Niet tijdens de strijd, maar tijdens de stilstand. 

Toen gingen mensen nadenken over de islam en konden ze de boodschap in hun harten sluiten. 

En ondertussen was onze Profeetملسو هيلع هللا ىلصgeduldig maar ook vergevingsgezind.  

Welke lessen kunnen wij hieruit halen? Wellicht dat in tijd van overpeinzing en bezinning de 

overwinning gevonden kan worden en dus niet in de hitte van de strijd. Overpeinzen is de fase 

van plannen, informatie verzamelen, kijken in je ziel, evalueren en doelen stellen. Daarna komt 

de uitvoering ervan. 

Kracht van schrijven 

Dagelijks gaan er duizenden gedachten door ons hoofd. Als een soort associatie-spel weven 

gedachten zich aan elkaar. Niet alle gedachten zijn functioneel en productief, waardoor ze zeer 

vermoeiend en energie rovend kunnen zijn.  

In het kader van het neerzetten van je droom is het essentieel dat je jouw gedachten kunt 

ordenen om zuiver inzicht te kunnen verkrijgen. Het punt is dat we door alles in het hoofd te 

laten zweven, we moeilijk grip kunnen krijgen op onze gedachten. En wanneer we er geen grip 

op kunnen krijgen, komen we ook moeilijk tot inzichten en rust in ons hoofd.  

Hoe kun je je gedachten ordenen en daardoor rust en orde creëren? Dat kan door je gedachten 

op te schrijven! Hoe orden je deze gedachten? Door per onderwerp te filteren wat van belang is.  

De kracht van het neerschrijven is dat je gedachten niet meer rondspoken in je hoofd. Je schrijft 

ze neer en kan ze herlezen en eventueel aanpassen. Maar je hoeft niet telkens nieuwe 

overwegingen te maken.  Vergelijk het met het maken van een boodschappenlijstje. Als je thuis 

bent ga je door het huis en schrijf je op wat je nodig hebt. In de winkel kan je dan heel 

gemakkelijk en met rust pakken wat je op je lijst hebt staan.   
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Om je droom te verwoorden kun je schrijven als een tool gebruiken. Om je droom zo goed en 

helder mogelijk te verwoorden, kun je krachtige woorden gebruiken, woorden die bij jou 

binnenkomen en waarmee jij je kunt verbinden. Om je droom te versterken maak je gebruik van 

passende bijvoeglijke naamwoorden; deze zeggen iets over zelfstandige naamwoorden. Een 

voorbeeld is: het mooie huis. 

Gebruik woorden waardoor je de sfeer en geur al kan waarnemen. Lees af en toe je droom door 

en pas aan om het zo op te schrijven totdat je tevreden bent.  

Kracht van een droombord 

Visualisatie is niet anders dan de kracht ‘om dingen voor je te zien’. Visualiseren hoe het zal zijn 

als je er bent. Het licht aan het einde van de tunnel. Hoe ziet het eruit in de realiteit? Door je 

droom op te schrijven heb je al gefilterd hoe deze eruitziet. Dit heb je met woorden gedaan. Nu 

gaan we een stapje verder door het ook visueel te maken met beelden, kleuren, vormen en 

woorden: een droombord. 

Door het maken van een droombord kun je jouw verbeelding omzetten in een fysiek beeld. Het 

motiveert om standvastig te blijven, om in een oogopslag voor je te zien hoe jij je leven voor je 

ziet.  

Je hoeft er niet meer over na te denken. Je hebt het plaatje al voor je. De kleuren geven sfeer, de 

woorden geven jouw emoties en verlangen weer en de beelden creëren ruimte en passie.  Het 

helpt om ook een foto van jezelf erbij te zetten. Hoe jij eruit zou willen zien, hoe blij of gelukkig 

je wilt zijn. Zoek een foto of maak er een foto van.  

Dus wanneer je gedemotiveerd raakt en dingen moeilijk verlopen of je excuses of 

zelfmedelijden begint te krijgen, ga je terug naar het droombord. Het droombord kan jouw 

anker zijn, jouw steun, jouw kracht, jouw afspraak met jezelf.  
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Opdrachten 

 

De bedoeling van deze oefeningen is dat je als het ware je droom gaat verbeelden. Je gaat hem 

zichtbaar, concreet en helder maken. 

Oefening 1: Schrijfopdracht  

 

Op verschillende manieren ga jij jouw droom zichtbaar maken. Dit is een schrijfopdracht.  

Stel je voor dat alles mogelijk is met de wil van Allahهلالج لج. Wat zou dan jouw ultieme situatie zijn?  

In deze fase mag alles er zijn, er zijn geen beperkingen. Probeer dit voor jezelf ook vol te 

houden, dus geen beren op de weg. Onderstaand tref je wat hulpvragen. 

 

Wat wil ik? 

1. Wat wil je bereiken? Wat is je droom? 

2. Visualiseer de situatie alsof je doel helemaal is bereikt. Hoe ziet dit eruit? Ga net 

zolang door totdat het beeld helemaal aan je wensen voldoet, wat zie je om je heen, 

wat voel je en wat zijn je (positieve) gedachten op dat moment? Hoe is de sfeer, wie 

zijn er bij jou? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Waarom wil ik dit? 

3. Waarom wil je dit doen? 

4. Wat is de toegevoegde waarde en wat zijn de voordelen? 

5. Hoe weet je dat deze voordelen zijn bereikt? Het bewijs van deze voordelen is...? 

6. Waar brengt dit doel jou naar toe, wat is de bijdrage van het halen van dit doel aan 

jouw leven? De meerwaarde van dit doel is...? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Oefening 2: Doe-opdracht 

 

Maak je droom nu zichtbaar door een droombord te maken. Maak hierbij eventueel gebruik van 

citaten en wijsheden of steekwoorden die jouw droom vertegenwoordigen. Je kunt ook creatief 

werken met plaatjes en/of verf, kleurpotloden, etc. Op het internet zijn er tal van voorbeelden 

die las inspiratie kunt gebruiken. Het is JOUW droombord, dus zorg ervoor dat het er ook 

uitziet zoals JIJ bent.  
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Jouw talenten: Jouw fitrah (natuurlijke aanleg), jouw ruh (ziel), 

jouw levenstaak 

Dromen is durven. De moed hebben om paden te betreden die je wellicht niet eerder hebt 

bewandeld. Wij zijn vaak geneigd vanuit zekerheden te leven. Je weet immers wat je hebt en 

niet wat je krijgt. Maar, als je voor veilig kiest, kies je voor stagnatie. Je blijft waar je bent.  

Als je toch de moed hebt gevonden, dan is het belangrijk om te achterhalen, welke onderdelen 

van jou vragen (of schreeuwen) om gezien te worden. JOUW unieke talenten. Datgene waar jij 

je bed voor uitspringt. De bedoeling is dat je bij dit onderdeel stilstaat bij jouw (onontdekte) 

talenten die jou verder kunnen brengen. Die jou de moed geven om de sprong te wagen.  

Daarnaast kan het heel goed zijn dat er in de loop van jouw leven dingen telkens terug komen. 

Dat op de een of andere manier je ergens onbewust inrolt. Je wordt er telkens mee 

geconfronteerd en naartoe getrokken, maar kan het niet altijd plaatsen. Wellicht is er IETS dat 

zich wil laten zien. Dan is het echt de moeite waard om dit te onderzoeken.  

“Hij is Degene die jullie vormt in de baarmoeders hoe Hij wenst. Er is geen God behalve Hij, 

de Almachtige, de Alwijze.” (Koran 3:6) 

Masha Allah, deze verzen zijn wellicht alles wat we willen weten over waar onze talenten 

vandaan komen.  

Allahهلالج لج heeft ons geschapen in de buik van onze moeders. En wanneer de ziel wordt ingeblazen 

volgt ons leven een lot (Qadr), bepaald door onze Heer.  

Vier zaken zijn reeds bepaald: in de baarmoeder: ons levensonderhoud, onze levensduur, onze 

daden en of we gelukkig worden of niet. Het werkelijke bestaan van de mens schuilt in zijn ziel, 

daar bevinden zich ook alle karaktereigenschappen, wijsheid, wil, emoties en motivatie. 

We kunnen dus stellen dat in de ziel al is ingeblazen waar onze talenten, kwaliteiten en 

interesses liggen. Als we geloven dat Allahهلالج لج alles heeft gemaakt, waarom zou Hij dan onze 

talenten t.b.v. onze taak op de wereld ook al niet bepaald hebben? In de westerse psychologie 

spreekt men van een aangeboren talent, in de islamitische psychologie zeggen we: ‘ja; dat klopt, 

dat heeft Allahهلالج لج hem ingeschapen’.  

Elk kind wordt geboren als Moslim. Hoe zou het dan ook anders kunnen dan dat Allahهلالج لج voor 

elke ziel een rol en taak op deze wereld heeft bepaald; een levenstaak. Niet voor niets zijn 

mensen zeer divers en hebben we artsen, leraren, geleerden, bouwers, schrijvers en nog zoveel 
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meer. Zij kunnen alleen hun taken verrichten als ze interesse tonen voor de juiste talenten, 

eigenschappen en kwaliteiten.  

Met het gegeven dat Allahهلالج لج onze Qadr heeft bepaald, kunnen we concluderen dat onze dromen 

voortkomen uit onze ingeblazen talenten. 

Deze talenten zijn de drijfveren van onze dromen, onze verlangens, onze passie en ons streven. 

Immers; we worden getrokken naar onze oorspronkelijke fitrah; ons doel waarvoor we zijn 

gemaakt.  

Talenten zijn herkenbaar door het feit dat ze bij jou horen. Ze passen bij jouw aard en potentieel. 

Een talent komt van binnenuit. Je hebt een innerlijke motivatie en wens om je talent in te zetten. 

(zgn. intrinsieke of innerlijke motivatie); niet omdat iemand het van je vraagt. Talenten zijn je 

levenslange bronnen van positieve kracht waaruit je kunt putten. 

Aan jou de taak om deze talenten te kennen - weten welke het zijn - en te bekennen; je eraan 

over te durven geven. Ze vragen nl. telkens om gehoord en erkend te worden, ze roepen je van 

binnenuit om gezien te worden. Iemand die gek is op lezen, maar thuis niet mag lezen, zal op 

zoek gaan naar boeken om toch die aandrang te kunnen vervullen. Talenten laten zich niet 

opsluiten.  

Het is belangrijk om te weten dat je talenten gewoonlijk niet kunt veranderen (ook niet door 

training), maar wel verder kan ontwikkelen.  

Het kan gebeuren dat je jouw talenten vroeger niet kon inzetten. Omdat jouw ouders 

bijvoorbeeld wilden dat je een bepaalde opleiding deed, of je op een bepaalde manier gedroeg, 

of bepaalde dingen naliet.  

Ook vrienden, bepaalde belangrijke leerkrachten, de media, eigen normen en waarden, 

opvoeding, dromen en verwachtingen van jezelf en je ouders, de mogelijkheid gemakkelijk 

en/of goed betaald werk te vinden na je studie, het zijn allemaal factoren die invloed uitoefenen 

op hoe en waarom je bepaalde keuzes maakt. 

Allahهلالج لج heeft ons talenten en kwaliteiten als rugzak gegeven om onze taak op de wereld te 

kunnen vervullen.  
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Hoe ontdek ik mijn talenten? 

Als je niet weet wat je echt zou willen of wat je talenten zijn, maar je bent er zeker van dat je zo 

niet verder wilt, dan kun je teruggaan naar jouw basis. Keer terug naar de jaren dat jij je het 

gelukkigst voelde.  

Meestal zijn dat de jaren dat je de dingen deed waar je goed in was en waar je energie uit 

haalde. Onderstaand tref je nog meer effectieve manieren aan om je talenten te herkennen.  

Waar liggen jouw interesses? 

Wat zijn jouw interesses waar je oprecht meer over wilt weten? Waarvan krijg je vlinders in je 

buik? Wat maakt je nieuwsgierig? Waar voel je het verlangen om je daar meer in te verdiepen? 

Koken, mensen helpen of creatief bezig etc. Onderwerpen die wel en niet werk-gerelateerd zijn 

mogen door elkaar lopen. De vraag is niet of je er geld mee kunt verdienen.  

Je interesses zijn je voelsprieten naar buiten toe en je richtingaanwijzers.  

Gebruik ze.  

Het zal jou vast niet vreemd in de oren klinken als je leest dat jij je prettig voelt wanneer jij bij 

een bepaalde activiteit jouw talent gebruikt.  Het gezegde ‘als het goed voelt, dan moet je het 

doen’ is hier van toepassing.  

Echter als moslims moeten wij waken over wat goed voelt, dit moet altijd in combinatie zijn met 

de tevredenheid van Allahهلالج لج, omdat de shayateen (de duivels) ons kunnen misleiden door te 

spelen met onze emoties.   
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Welk woord typeert jou? 

Aan wie denk je bij het woord succesvol? Een schrijver of een kok? Of dichter bij huis, in de 

dagdagelijkse zaken. Als je een huisschilder nodig hebt, een banketbakker voor een bijzondere 

taart of een automonteur gespecialiseerd in banden? Aan wie denk je dan?  

Deze mensen zijn herkenbaar omdat ze een duidelijke specialisatie hebben en deze kwaliteit op 

de voorgrond zetten. Dat betekent niet dat dit hun enige talent is. Die banketbakker die 

bijzondere taarten bakt, kan waarschijnlijk ook goed brood bakken en misschien zelfs op hoog 

niveau koken.  

Als specialist ben je herkenbaar voor anderen omdat een talent boven de rest uitspringt. Kies 

één talent van jezelf om op de voorgrond te plaatsen.  

Met welk woord wil je dat mensen jou typeren?   

Wat doe je moeiteloos? 

 

Wat is voor jou gewoon? Normaal? Vanzelfsprekend?  
Zo gewoon dat het jou niet eens meer opvalt?  
En waarbij de tijd voorbij vliegt als je ermee bezig bent?  
Wat doe je zo moeiteloos?   

Dit is namelijk juist iets wat jou typeert, iets wat bij jou hoort. Het is iets wat je vaak snel oppikt 

en jezelf gauw eigen maakt. Als een spons zuig je het op. 

Hoe was je als kind? 

Ga terug naar de tijd toen je je nog niet liet leiden door wat logisch was. Toen je nog lak had aan 

wat anderen van je vonden. De tijd dat verstandige keuzes er niet toe deden, je nog geen 

rekening hoefde te houden met gevoelens van anderen of de gevolgen van je beslissing.  

Als kind ben je nog je meest pure zelf, sta je meestal het dichtst bij je talent en interesses: jouw 

fitrah. Je herkent vast wel dat jij in je vroege jaren aangetrokken voelde tot bepaalde activiteiten 

en bezigheden, terwijl je van andere activiteiten niets wilde weten. Als een soort kracht van 

verlangen, keer je steeds terug naar deze bezigheid.  
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Welke talenten heb ik vandaag gebruikt? 

Vraag jezelf elke dag af: welke talenten heb ik vandaag gebruikt? Houd daarvan een lijst bij. 

Houd bij hoe vaak je hetzelfde talent gebruikt, zodat je na een aantal weken kunt zien welke 

talenten je het meeste gebruikt.  

Dit zijn de dingen die typisch zijn voor jou. Ze zitten in je systeem en je gebruikt ze 

automatisch. 

Waarvoor komen mensen bij jou? 

Praat met mensen uit je omgeving en vraag hoe ze jou zien. Zien de mensen jou zoals je wilt dat 

ze je zien? Zien zij misschien dingen die jij niet ziet? Het helpt om dit uit te zoeken. Je hoeft het 

er niet mee eens te zijn, maar het kan je wel inzichten verschaffen.  Deze vragen zou je ook aan 

jezelf kunnen stellen.  

 

Sta open voor wat komt en ga niet in de verdediging. Luister alleen en laat het bezinken. 
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Opdrachten 

Oefening 1: Talenten kolom; wat zijn mijn talenten?  

 

Kijk eens naar diverse periodes in je leven en ontdek je talenten. Het is de bedoeling dat je kort 

en krachtig, bij voorkeur met kernwoorden, beschrijft wat jij weet/je herinnert. 

 

Kolom 1: Leeftijd fase 0- 25 jaar 

In welke leeftijdsfase 

zat je? 

0-10 jaar 10-15 jaar 15-25 jaar 

Waar liggen jouw 

interesses? 

   

Wat deed je en 

waarom? 

   

Hoe heb je dit ervaren?  

 

  

Welke talenten zette je 

in? 

   

Wat leverde dit jou op?  

 

  

Zou je dit nog een keer 

doen? 

   

Waar droomde je van?  
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In welke leeftijdsfase 

zat je? 

0-10 jaar 10-15 jaar 15-25 jaar 

Wat heb je hiermee 

gedaan? 

   

Hoe ging dat?  

 

  

Welk woord typeert 

jou? 

   

Wat doe je moeiteloos?  

 

  

 

Kolom 1: Leeftijd fase 0- >45 jaar 

In welke leeftijdsfase 

zat je? 

25-35 35-45 >45 

Waar liggen jouw 

interesses? 

   

Wat deed je en 

waarom? 

   

Hoe heb je dit ervaren?  
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In welke leeftijdsfase 

zat je? 

25-35 35-45 >45 

Welke talenten zette je 

in? 

   

Wat leverde dit jou op?  

 

  

Zou je dit nog een keer 

doen? 

   

Waar droomde je van?  

 

  

Wat heb je hiermee 

gedaan? 

   

Hoe ging dat?  

 

  

Welk woord typeert 

jou? 

   

Wat doe je moeiteloos?  

 

  

Kijk naar bovenstaande tabel en beantwoord onderstaande vragen: 
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Wat valt je op? Wat komt steeds terug? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Hoe kun je dit inzetten t.b.v. jouw droom? Schrijf puntsgewijs je talenten bondig op. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Oefening 2: Waardemodel 

 

Beschrijf in de kolom jouw leeftijdsfase. En waardeer deze met een getal tussen 1 en 10. De 

vraag is: Hoe gelukkig/tevreden was ik? Waarmee was ik gelukkig/tevreden? 

 

Leeftijdsfase Hoe gelukkig, 

tevreden was 

ik? 1-10 

Waarmee was/is dat? 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Oefening 3: Focus bepalen - op welk talent ga ik mij richten? 

 

Stap 1: Bekijk opnieuw jouw ‘Talenten Kolom’ en het Waardemodel 

Stap 2: Benoem de punten waar je NU de focus op wilt leggen en bepaal de volgorde van 

belangrijkheid. 
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Punten die NU belangrijk zijn Geef d.m.v. een 

getal aan welk 

punt meest 

belangrijk is, welk 

daarna komt, etc. 

  

  

  

  

  

 

Stap 3: Kies bewust en maak de intentie dat je je gaat focussen op nummer 1,2 en 3.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Stap 4: Wat gaat er door je heen? Geef je emoties weer. Zet de oefening “Heartfull reflecteren” 

in (Deze staat in de inleiding aan het begin van de methode). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Stap 5: Wat zijn nu je voornemens m.b.t jouw focus? Opruimen, behouden of ontwikkelen? En 

welke stap denk je daar al in te kunnen nemen? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Oefening 4: Welke talenten heb ik vandaag gebruikt? 

 

Vraag jezelf elke dag af; Welke talenten heb ik vandaag gebruikt? Houd daarvan een lijst bij. 

Houd bij hoe vaak je hetzelfde talent gebruikt, zodat je na een aantal weken kunt zien welke 

talenten je het meeste gebruikt. Dit zijn de dingen die typisch zijn voor jou. Ze zitten in je 

systeem en je gebruikt ze automatisch. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Oefening 5: Wat zien anderen in mij? 

 

Soms zijn er bepaalde kwaliteiten en talenten die jij niet direct herkent bij jezelf. Toch zien 

anderen ze wel. Bij deze oefening onderzoek je hoe anderen jou zien en wat ze aan jou hebben, 

door ze te vragen of misschien te mailen of appen.  
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Waarover vragen 

anderen je advies?  

Waarover vragen ze je 

mening? 

 

Wanneer ben jij een 

expert? 

 

 

Wat zoeken anderen in 

jouw aanwezigheid? 

 

Wat vinden ze typisch 

iets wat bij jou hoort? 

 

Hoe zouden ze jou 

omschrijven aan een 

ander? 

 

Wat is onlosmakelijk met 

jou verbonden? 

 

Wat waarderen ze in jou?   
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Wat valt je op? Wat komt steeds terug? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Herken je wat anderen zeggen? Hoe komt dit bij je binnen? Wat vind je hiervan? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Hoe kun je deze kwaliteiten inzetten t.b.v. jouw droom? Schrijf ze puntsgewijs en bondig op. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Oefening 6: Waardemodel 

 

Beschrijf in de kolom wat anderen in jou zien. En waardeer deze kwaliteit met een getal tussen 
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1 en 10. 

De vraag is: In welke mate herken ik dit? In welke mate wil ik hier iets mee?  

 

Wat anderen in mij zien  

 

 

In welke mate herkende 

ik dit? 

 

 

 

In welke mate wil ik hier 

iets mee? 
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Oefening 7: Focus bepalen - op welk punt ga ik mij richten? 

 

Stap 1: Bekijk opnieuw jouw ‘Wat zien anderen in mij Kolom’ en het ‘Waardemodel’ 

 

Stap 2: Benoem de punten waar je NU de focus op wilt leggen en bepaal de volgorde van 

belangrijkheid. 

Punten die NU belangrijk zijn Geef d.m.v. een getal aan 

welk punt meest belangrijk 

is, welk daarna komt, etc. 
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Stap 3: Kies bewust en maak de intentie dat je je gaat focussen op nummer 1,2 en 3.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Stap 4: Wat gaat er door je heen? Geef je emoties weer. Zet de oefening “Heartfull reflecteren” 

in (Deze staat in de inleiding aan het begin van de methode). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Stap 5: Wat zijn nu je voornemens? Opruimen, behouden of ontwikkelen? En welke stap denk je 

daar al in te kunnen nemen? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Oefening 8: Reflectie op wat je hebt gedaan en gelezen 

Je hebt het eerste onderdeel afgerond. Als je erop terugkijkt, wat heeft dit hoofdstuk jou 

opgeleverd?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Wat is een eye-opener voor je geweest, een ‘aha’ moment?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Heb je één of meerdere emoties gevoeld tijdens deze oefening? Zo ja, welke emotie(s) voel je en 

wat doet dit met jou? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Inleiding 

In deze module onderzoek je waar je nu staat. Als je weet waar je nu staat, dan verkrijg je 

inzicht in welke stappen je kan ondernemen om dichterbij jouw doel te komen. Elke stap 

vooruit heeft een vertrekpunt. Elke stap zal weloverwogen genomen moeten worden om een 

effectief proces op gang te brengen. 

Waar sta je nu t.a.v. jouw droom, welke waarden en normen hanteer je, waar geef je prioriteit 

aan en hoe kijk je tegen dingen aan? Kortom: wat is je perceptie? Als je dingen en situaties 

anders bekijkt, dan kan het best zijn dat je allicht verder bent dan je denkt. Of juist niet. Welke 

stappen heb je al ondernomen om jouw ideale leven te leiden? Waar sta je nu? Wat is je 

vertrekpunt richting jouw droom? Wat zijn je kwaliteiten en hoe zet je deze in? 

Al ihsaan in elke stap 

Welke inspanningen en welke inzet heb je al getoond om te gaan voor datgene waar je voor 

staat, om je droom waar te maken en je passie te volgen?  We duiken hiervoor in de 

islamitische psychologie en we botsen op het onderwerp al ihsaan(streven naar perfectie, inzet 

en het goede doen). 

Al ihsaan staat voor streven naar perfectie, inzet en het goede doen. In wat je ook doet, kun je 

het op je allerbest doen en zo streef je naar de tevredenheid van Allahهلالج لج. Dit gaat om zaken die 

te maken hebben met het aanbidden van Allahهلالج لج, maar ook zaken die in eerste instantie niet 

direct met aanbidding te maken hebben. Laten we zeggen dat je een bijbaantje hebt als 

schoonmaakster. Ook hierin kan je streven naar Ihsaan. In alle taken of bezigheden houdt 

Allahهلالج لج van mensen die streven naar Ihsaan. Allah houdt ervan, dus Hij keurt het niet enkel 

goed.  Hij houdt er werkelijk van. 

Wanneer je besluit om te streven naar Ihsaan, besluit je ook voor het allerbeste te gaan. Je 

neemt geen genoegen met minder. Je streeft ernaar om het hoogst mogelijke te behalen, indien 

dit tot de mogelijkheid behoort. Je gaat voor het beste, omdat je dat waard bent en omdat 

Allahهلالج لج dat van jou vraagt. Je gaat voor de tevredenheid van Allahهلالج لج. Immers het is ons streven 

om de hoogste rang van het Paradijs te behalen, Janat el firdouas. We streven naar de hoogste 

rang en nemen geen genoegen met minder. Dit is het ideale uitgangspunt. 

Betekent dit nu dat je niet dankbaar mag zijn als je niet het allerbeste behaalt of de allerbeste 

bent? Neen, dat betekent het juist niet. Wees dankbaar en tevreden met de stappen die je hebt 

behaald en streef naar de volgende. Bij elke stap bouw je een nieuwe fundering. Hiermee kan 

je weer verder gaan. Allah beloont jou naar jouw inspanningen, niet het resultaat. 

“[En het zal gezegd worden]: ‘Inderdaad, dit is voor u een beloning en uw inspanningen 

zijn op prijs gesteld.” (Koran 76:22) 
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Onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص verrichte al zijn handelingen heel doordacht: met precisie, rust, 

voorzichtigheid en overpeinzing.  

Treur niet als de stappen niet gaan zoals je zou eigenlijk willen, maar blijf gewoon stappen 

nemen.  Allahهلالج لج belast geen ziel boven haar vermogen. Het gaat om je intentie, jouw streven en 

jouw wil. Dat je ervoor gaat en je stappen hebt ondernomen. Het gaat Hem om het proces. 

Zolang je ernaar streeft, ben je onderweg.  Dit is ook precies waar D.R.E.A.M om gaat: 

stapsgewijs en weloverwogen de volgende stap nemen.  

In Allahهلالج لج zegt: doe jij je sebeb - plant je zaadjes- en ik maak het af, als het goed voor je is.  

Onze Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah zegt: ‘Ik ben zoals Mijn dienaar denkt, dat Ik 

ben. Ik ben bij hem als hij Mij noemt. Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in 

Mijzelf, als hij Mij in een gemeenschap noemt, dan noem Ik hem in een gemeenschap, die 

beter is. En als hij zich een handbreedte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij een 

armlengte naar hem toe, en als hij zich een armlengte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij 

met de wijdte van uitgespreide armen naar hem toe. En als hij naar Mij toe komt lopen, dan 

kom Ik naar hem toe rennen.'” (Hadith Qudsi nummer 15, Sahieh Al Boekharie, Sahieh 

Muslim, at-Tirmidhi& IbnMaadjah) 

Voorwaarden voor succes 

Om succesvol te zijn in jouw streven naar ihsaan zijn er 2 belangrijke voorwaarden: 

1: Goede daden verrichten, stappen ondernemen 

2: Geloven in Zijn Leiding 

Deze twee voorwaarden zijn nauw verbonden met elkaar. Het is niet de ene voorwaarde of de 

andere. Beide hangen samen. Verricht goede daden en neem actie op jouw weg naar jouw 

doel, jouw droom. Doe wat nodig is en zorg er voor dat het binnen de wetten van Allahهلالج لج valt. 

Zorg voor toewijding en tevredenheid van Allahهلالج لج, zodat je er in dit leven en het hiernamaals 

voor beloond wordt.   

Het tweede punt is dat je moet geloven dat Allahهلالج لج jou hierin leidt. Als je geloofd dat Allahهلالج لج 

goed voor jou is, dan zul je wat je ontvangt aannemen. Het is ook mogelijk om het positief 

denken over Allahهلالج لج steviger te verankeren in het hart door bijvoorbeeld de volgende 

uitspraak van de Profeetملسو هيلع هللا ىلص voor ogen te houden:  

“Verbazingwekkend is de situatie van de gelovige, want zijn situatie is altijd goed voor 

hem en dit geldt alleen voor de gelovige. Als hem iets goeds treft, dan is hij dankbaar en 

dat is goed voor hem en als hem iets slechts treft, dan is hij geduldig en dat is goed voor 

hem. (Moeslim)  
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Het is Allahهلالج لج die besluit of jouw streven en sebeb zullen slagen. En wij geloven dat als het 

goed voor ons is, het ons wel zal toekomen. Dus de volmaaktheid zit hem in de combinatie 

van deze twee voorwaarden.  
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Opdrachten 

Oefening 1: jouw stand van zaken 

Onderstaande vragen geven je inzicht in je huidige situatie. Je ontdekt wat wel en niet werkt 

en wat je nodig hebt om verder te komen.  

Welke inspanningen heb je ondernomen om jouw droom te verwezenlijken? Schrijf alles op 

wat je kunt bedenken. Inspanningen kunnen verschillende dingen zijn, bijvoorbeeld je manier 

van denken, studie, kennis, ervaring…. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat waren de successen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat ging niet zoals je wilde? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welke lessen heb je daaruit geleerd? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Oefening 2: Maak een ‘Ta-da’ lijst  

Een Ta-da lijst is het tegenovergestelde van een ‘To-do’ lijst. Het idee is dat je alles wat je 

bereikt hebt, groot of klein, opschrijft. Dit zorgt voor ruimte in je hart en het besef dat je veel 

hebt om blij en dankbaar voor te zijn. Hoe werkt het: 

Schrijf op je lijst alle dingen die je met de Wil en Zegening van Allahهلالج لج, de afgelopen tijd voor 

elkaar hebt gekregen. Dit kan van alles zijn! Groot en klein. Alles wat je hebt gedaan, bewust 

en onbewust, gepland en ongepland. Als het goed is zal je merken dat je lijst veel langer is dan 

je van tevoren had gedacht. Dat maakt het ook zo leuk en verrassend om deze lijst in te vullen. 

Het wordt extra leuk als je de lijst maakt op mooi papier of in een persoonlijk schrift. Zodat je 

het later kan herbekijken.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Oefening 3: Waardemodel 

 

Beschrijf in de kolom al jouw inspanningen die je hebt verricht om jouw droom te 

verwezenlijken. En waardeer deze met een getal tussen 1 en 10.  

De vraag is: welke inspanning heeft mij dichter tot mijn droom gebracht? 

Hoeveel tijd heb ik erin gestoken? 

Inspanning Waarderen 1-10 

punten 

Hoeveel tijd heb 

ik erin gestoken 1-

10 
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Inspanning Waarderen 1-10 

punten 

Hoeveel tijd heb 

ik erin gestoken 1-

10 

   

   

   

   

Oefening 4: Focus bepalen - op welke inspanningen ga ik mij richten? 

Stap 1: Bekijk opnieuw jouw inspanningen en het waarde model. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Stap 2: Benoem de punten waar je NU de focus op wilt leggen en bepaal de volgorde van 

belangrijkheid. 

Punten die NU belangrijk zijn Geef d.m.v. een 

getal aan welk punt 

meest belangrijk is, 

welk daarna komt, 

etc. 1-10 

  

  

  

  

  

  

 

Stap 3: Kies bewust en maak de intentie dat je je gaat focussen op nummer 1,2 en 3.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Stap 4: Wat gaat er door je heen? Geef je emoties weer. Zet de oefening “Heartfull reflecteren” 

in (Deze staat in de inleiding aan het begin van de methode). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 5: Wat zijn nu je voornemens? Opruimen, behouden of ontwikkelen? En welke stap denk 

je daar al in te kunnen nemen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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De rollen en levensgebieden 

Het succes dat wij als vrouw behalen hangt samen met de verschillende rollen die wij 

vervullen. 

Als vrouw hebben we vaak veel meer taken en rollen dan we denken. Soms zijn we geneigd 

om een bepaalde rol meer aandacht te geven dan de andere. We versterken de ene rol ten 

koste van andere. Of we genieten van een bepaalde rol omdat deze ons zo goed afgaan en 

schrikken terug voor het ontwikkelen van een rol waar we ons niet zo prettig bij voelen.  

Verschillende factoren bepalen in sterke mate hoe je jouw rol kunt invullen en hoe voldaan of 

onvoldaan dit voor jou voelt. Wat je nu leert is dat de bron waar je uit kunt putten veel dieper 

is dan je beseft. Met de wil van Allahهلالج لجzul je in staat zijn om ook die rollen waar het nog een 

beetje wringt, beter tot hun recht te laten komen. Daarvoor dien je ook aandacht te hebben 

voor de diverse levensgebieden (ook wel waarde gebieden genoemd).  

Zo krijg je meer grip op je doelen en dromen en achterhaal je wat je nog kunt ontwikkelen en 

waarvoor je tevreden en dankbaar mag zijn.  

Sta ook stil bij wat al goed is. Dit is erg belangrijk, zodat je realisaties niet worden 

overschaduwd door datgene waar je nog niet tevreden over bent. In de praktijk zien we dat 

datgene waar je ontevreden over bent, vaak meer in de belangstelling staat en daardoor het 

positieve overschaduwt. Dat is jammer. Want Allahهلالج لج houdt heel erg van dankbaarheid. Dus 

het is belangrijk om je hiervan bewust te zijn. De punten waar je dankbaar voor bent zijn 

namelijk de energiegevers. Al hamdoelillah. Wat is er wel?! 

Tabel: Rollen en levensgebieden 

Een aantal voorbeelden van rollen zijn: Levensgebieden 

 vrouw/ik; 

 zuster in de islam; 

 moeder 

 dienares van Allahهلالج لج 

 echtgenote 

 geliefde 

 tante 

 zus 

 werk; 

 hobby; 

 relaties en sociale contacten; 

 financiën; 

 gezondheid & bewegen; 

 spiritualiteit & inspiratie; 

 ouderschap; 

 educatie en trainingen; 
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 werkneemster 

 manager van het huishouden 

 zorg- en dienstverlener van een gezin 

 werkgever 

 leerling 

 onderwijzer 

 opvoeder 

 …. 

 

 zorgen voor je omgeving en de oemmah; 

 huwelijk en intieme relatie; 

 familie en gezin; 

 …. 
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Opdrachten 

Oefening 1: Mijn Rollen Kolom; Ik ken mijn rollen en levensgebied;  

In deze oefening ga je kritisch kijken naar wat je zoal doet., hoe belangrijk jij dit vindt en 

hoeveel tijd je eraan besteedt. Het overzicht helpt je om (betere/andere) keuzes te maken die 

meer passen bij wie je nu bent. Het invullen van hoeveel waarde een rol/waardegebied voor je 

heeft doe je als volgt:  

Je waardeert het onderdeel met een getal tussen 0 en 10. Uiteraard is 0 de laagste en 10 de 

hoogste waardering. 

Rol die jij vervult Levensgebied waarin dit 

hoort 

Hoe 

belangrijk 

vind ik 

deze rol? (0-

10 punten) 

Hoeveel tijd 

krijgt deze 

rol nu van 

mij? (0-10 

punten) 
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Rol die jij vervult Levensgebied waarin dit 

hoort 

Hoe 

belangrijk 

vind ik 

deze rol? (0-

10 punten) 

Hoeveel tijd 

krijgt deze 

rol nu van 

mij? (0-10 

punten) 

    

    

Kijk naar de voorgaande tabel en beantwoord onderstaande vragen. 

Welke rollen vervul je en waar bestaan die uit? Wat doe je precies in deze rollen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat heb je hoog gewaardeerd? Noem concrete voorbeelden waaruit blijkt waarom je 

waardeoordeel zo hoog is. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Is dit feitelijk of een aanname/interpretatie van jezelf of wellicht van een ander? Waaruit blijkt 

dit? Noem concrete tastbare voorbeelden. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat doet dit met jou? Wat voel je? Hoe komt dit bij jou binnen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat heb je laag gewaardeerd? Noem concrete voorbeelden waaruit blijkt waarom het oordeel 

zo laag is. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Is dit feitelijk of een aanname/interpretatie van jezelf of wellicht van een ander? Waaruit blijkt 

dit? Noem concrete tastbare voorbeelden. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat doet dit met jou? Wat voel je? Hoe komt dit bij jou binnen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

In welke rol en levensgebied valt jouw droomdoel?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welke andere rollen en levensgebieden helpen jou nog meer om jouw droom tot een succes te 

maken? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Waar ben je dankbaar voor m.b.t. jouw rollen en levensgebieden?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Oefening 2: Focus bepalen - op welke inspanningen ga ik mij richten? 

Stap 1: Bekijk opnieuw jouw ‘Waardemodel’ en ‘Rollen Kolom’  

Stap 2: Benoem de punten waar je NU de focus op wilt leggen en bepaal de volgorde van 

belangrijkheid. 

Punten die NU 

belangrijk zijn 

Geef d.m.v. een getal aan welk punt meest belangrijk is, wat 

daarna komt, etc. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 



  

 
 

 

 
Pagina 66, D.R.E.A.M-werkboek. © 2019 

Stap 3: Kies bewust en maak de intentie dat je je gaat focussen op nummer 1,2 en 3. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 4: Wat gaat er door je heen? Geef je emoties weer. Zet de oefening “Heartfull reflecteren” 

in (Deze staat in de inleiding aan het begin van de methode). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 5: Wat zijn nu je voornemens? Opruimen, behouden of ontwikkelen? En welke stap denk 

je daar al in te kunnen nemen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Hoeder over jouw kudde 

 

“De heerser is een hoeder en is verantwoordelijk voor zijn volk. De man is een hoeder voor 

zijn gezin en is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen. De vrouw is de 

hoedster in het huis van haar echtgenoot en is verantwoordelijk voor degenen die onder 

haar hoede vallen. De slaaf is de hoeder van de rijkdom van zijn meester en is 

verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht.” 

 

*Deze woorden zijn van de Profeetملسو هيلع هللا ىلص overgeleverd door Abdullah ibn Umar(r.a.) en staan 

vermeld in Sahih Boekhaarie en Sahih Moeslim. 

In de vorige paragraaf hebben we het gehad over de verschillende rollen en levensgebieden 

die wij als vrouw hebben. In de islam is beschreven welke rollen voor ons zijn weggelegd en 

welke de hoogste prioriteit hebben. Bepaalde mensen hebben dus rechten over jou en jij over 

hen. De islam is hier heel duidelijk over. In de bovenste hadieth lees je de basis van onze 

verantwoordelijkheden.  

Wat betreft familieleden, is men verplicht om goede relaties te onderhouden met alle 

bloedverwanten, zoals vader, moeder, grootvader, grootmoeder en hun kinderen, oom, tante, 

zoon, dochter en hun kinderen. 

De Boodschapper van Allah zegt:  

"Allah zegt: "Ik ben ar-Rahmaan (de Meest Barmhartige) en deze rahm (band van 

verwantschap) heeft een naam die afgeleid is van Mijn Naam. Degene die dit onderhoudt; 

Ik zal voor hem zorgen. En degene die het verbreekt; Ik zal Mij van hem afwenden."  

(at-Thirmidhie, Aboe Daawoed; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in as-Silsilatus-

Sahiehah) 

En de Profeetملسو هيلع هللا ىلص heeft gezegd: "Wie zijn levensduur wilt verlengen en zijn welvaart wilt 

laten toenemen, laat hem dan zijn familiebanden onderhouden." (al-Boekhaarie en Moeslim) 

Familie heeft tevens recht op jouw tijd, aandacht, liefde en hulp in welke vorm dan ook 

binnen jouw mogelijkheden en binnen de Islamitische wetgeving. Dit is allemaal overgeleverd 

in de geclassificeerde overleveringen. 
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Tot hun rechten behoren ook dat je geen van hen schade zal berokkenen; niet in woorden en 

ook niet in daden. De Profeetملسو هيلع هللا ىلص zei: 

 "De moslim is degene voor wiens tong en hand de moslims veilig zijn." (al-Boekhaarie en 

Moeslim) 

Amaanah (iets wat je toevertrouwd is door Allahهلالج لج) en verantwoordelijkheid 

Men dient zijn verantwoordelijkheid te kennen, ongeacht of het sociaal, openbaar of privé is. 

Een persoon dient het vertrouwen en de verantwoordelijkheid te dragen op basis van 

waarachtigheid en rechtvaardigheid.  

Een leiderspositie is een amaanah, een rechterlijke positie is een amaanah, een 

managementpositie in elke organisatie is een amaanah, verantwoordelijkheid voor een gezin is 

een amaanah en hetzelfde geldt voor alle andere posities van verantwoordelijkheid. Dit 

betekent dat als het individu zijn verplichting vervult, hij beloond zal worden. Maar als hij 

daarin faalt, dan zal hij bestraft worden.  

De mens heeft deze verplichting geaccepteerd ondanks zijn zwakte, onwetendheid en 

wangedrag (een uitzondering hierop vormen mensen die door Allahهلالج لج geleid en geholpen 

worden zoals de profeten). En Allahهلالج لج is de Bron van Kracht.  
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Opdrachten 

Oefening 1: Rechten Kolom; Wie hebben er rechten over mij? 

Bij deze oefening sta je stil bij het feit dat mensen rechten over jou hebben en dat je daar 

rekening mee dient te houden. De vraag is: doe je dat ook in voldoende mate? Benoem 

iedereen die recht heeft over jou. Vergeet niet het recht dat je over jezelf hebt!  

Het invullen van het belang en tevredenheid over wie rechten over jou heeft doe je als volgt:  

Je waardeert het onderdeel met een getal tussen 0 en 10. Uiteraard is 0 de laagste en 10 de 

hoogste waardering. 

Wie hebben rechten over jou? In welke mate geef ik 

ze hun recht? 

(0-10 punten) 

Hoe tevreden ben ik 

hierover? (0-10 punten) 

Allah    

Mijzelf   
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Kijk naar bovenstaande tabel en beantwoord onderstaande vragen: 

Wie hebben er rechten over jou? En wat doe je voor ze? Wees concreet. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welke rechten heb je hoog gewaardeerd? Waarom deze? Benoem concrete voorbeelden 

waaruit dit blijkt. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Is dit feitelijk of een aanname/interpretatie van jezelf of wellicht van een ander? Waaruit blijkt 

dat? Noem concrete tastbare voorbeelden. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat doet dit met jou? Hoe komt dit bij jou binnen? Hoe voel jij je? 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welke rechten heb je laag gewaardeerd? Waarom deze? Benoem concrete voorbeelden 

waaruit dit blijkt. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Is dit feitelijk of een aanname/interpretatie van jezelf of wellicht van een ander? Waaruit blijkt 

dit? Noem concrete tastbare voorbeelden. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat doet dit met jou? Hoe komt dit bij jou binnen? Hoe voel jij je? 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Oefening 2: Focus bepalen - op wiens rechten ga ik mij richten? 

Stap 1: Bekijk opnieuw jouw ‘Rechten Kolom’ 

Zet nu alle rechten op een rij die jij NU aandacht wilt geven: waar jij je op wilt focussen en 

vergeet daarbij vooral jezelf niet.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 2: Benoem de rechten waar je NU de focus op wilt leggen en bepaal de volgorde van 

belangrijkheid. 

Punten die NU belangrijk zijn Geef d.m.v. een getal aan welk 

punt meest belangrijk is, welk 

daarna komt, etc. 
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Stap 3: Kies bewust en maak de intentie dat je je gaat focussen op nummer 1,2 en 3. 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 4: Wat gaat er door je heen? Geef je emoties weer. Zet de oefening “Heartfull reflecteren” 

in (Deze staat in de inleiding aan het begin van de methode). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 5: Verdiep je eens in deze rechten. Wat houden deze in? Hoe kunnen deze jouw droom 

beïnvloeden? Zowel positief als negatief. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Waarden en normen 

In het omgaan met mensen zul je snel te maken krijgen met waarden en normen van jezelf en 

de ander. Het is belangrijk om te weten waar jij staat en waar de ander staat als het gaat om 

het realiseren van je droom of doel. Zeker als je steun wilt en/of weerstand verwacht. Begrip 

hebben voor de verschillen kan al veel uitmaken.  

 

Een waarde is een betekenisgevend ideaal; een overtuiging over wat nagestreefd wordt of zou 

moeten worden. Het is een doel dat wij willen nastreven. Bijvoorbeeld omdat je arts bent 

hanteer je bepaalde waarden die passen bij jouw beroep. Meer in het algemeen kun je als 

moslima bijvoorbeeld kiezen om bepaalde islamitische waarden in je leven toe te laten. 

Bepaalde waarden worden als waardevol beschouwd en met die waarden bedenken wij 

bijpassende normen. Dus eerst is daar de waarde en dan volgt de norm. 
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Normen zijn concrete gedragsregels, soms beschreven, soms niet, die we elkaar opleggen. Zo 

volgt uit de waarde respect de concrete norm aan moslims om geen lichamelijke toenadering te 

zoeken tot het andere geslacht. 

Vaak zie je dat uit waarden (vaak positief verwoord) allerlei concrete normen volgen die 

negatief worden verwoord: iemand moet x doen, mag niet y doen, et cetera. Dat is jammer en 

leidt tot negatieve vormen van communicatie. Een bekend voorbeeld binnen de 

moslimgemeenschap is het wel/niet geven van een hand aan iemand van het andere geslacht. 

Niet alleen vanuit de buitenwereld leidt dit vaak tot onbegrip, zelfs binnen de 

moslimgemeenschap wordt dit niet altijd geaccepteerd of begrepen. 

Als jij weet wat jouw waarden zijn en welke normen jij daaraan koppelt, kun je veel 

makkelijker uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt en kun je ook de ander uitnodigen 

om jou uit te leggen hoe hij zijn waarden omzet in concrete normen. Onbegrip ontstaat 

namelijk vaak op het niveau van normen.  

Een voorbeeld: 

Waarde: je hebt als kind respect voor je ouders. 

Gezin 1: de norm is: kind zegt ‘u’ tegen ouders en ‘papa’ en ‘mama’ 

Gezin 2: de norm is: kind zegt ‘jij’ tegen ouders en ‘papa’ en ‘mama’ 

Zoals je ziet vinden ouders uit beide gezinnen de waarde respect belangrijk. Maar de norm die 

ze hun kinderen aanleren verschilt. Dit zijn maar twee variaties. Je kunt er vast meer 

bedenken. Je kunt dus dezelfde waarde delen met elkaar, maar in de praktijk er een andere 

invulling aan geven. 

Onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص zei: “Niemand van jullie zal (werkelijk) geloven totdat hij voor zijn broeder 

wenst, wat hij voor zichzelf wil.” (al-Boekhaarie en Moeslim overgeleverd door Anas Ibn 

Malik) 

Respect in de praktijk 

Eén van de belangrijkste waarden is respect, zoals in het bovenstaande voorbeeld benoemd. Je 

wilt met respect, aanvaarding en gelijkwaardigheid behandeld worden. ‘Een betere wereld 

begint bij jezelf’ zal je niet vreemd in de oren klinken. Hoe komt deze waarde tot uiting in 

jouw dagelijkse leven?  
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Je kunt ervoor kiezen om voortaan onderstaande inzichten in je leven toe te passen. Misschien 

komen een aantal je al bekend voor en pas je deze ook toe. Kijk naar de diverse punten en stel 

jezelf de vraag: welke punten zet jij in en welke zou je nog kunnen ontwikkelen? Deze punten 

dragen bij aan het ontwikkelen van je eigen kracht en helpen je om beter samen te werken met 

bijvoorbeeld je kinderen, je echtgenoot, collega’s, werknemers, familie, vrienden of wie dan 

ook.  

1.      Wees jezelf 

Iedereen is uniek, ook jij! Laat je maskers vallen en wees vooral jezelf. Want hoe meer je ‘een 

rol speelt’, hoe lastiger het is voor anderen om jouw werkelijke ik te ontdekken en jou te 

ondersteunen om verder te komen. Respecteer ook dat de ander anders is dan jij en probeer 

samen overeenkomsten te benadrukken in plaats van de verschillen. 

2.       Blijf eerlijk  

Maak gebruik van je innerlijke stem, die weet wat klopt. Dit is erg belangrijk in je contacten 

met anderen en ook met hoe jij jezelf respecteert en je karakter hoog houdt. Het betekent dat je 

soms kwetsbaar bent en dat je jouw gevoelens moet uiten. Dit leidt tot begrip, zeker als de 

ander ook kwetsbaar mag zijn bij jou. 

3. Houd rekening met elkaar 

Als jij voor jezelf zorgt, respect hebt voor wie jij bent en voor hoe Allahهلالج لج jou heeft geschapen, 

dan kun je dit ook opbrengen voor de ander. Dan ontstaat ware vriendschap en zusterliefde. 

Als je respecteert, leer je ook te accepteren. Want dan weet je dat iedereen anders is en dat dit 

de wil van Allahهلالج لج is. Je laat je oordeel los. Allahهلالج لج weet het immers het best! 

4. Wees elkaars helpers 

Iedereen is belangrijk en waardevol. Zeker als je samenwerkt. Je kunt van elkaar leren en 

elkaar helpen. In islam wordt dit ook vaak benadrukt. Het is een belangrijke waarde waar wij 

als moslims niet alleen voldoening uit halen maar ook veel beloning voor krijgen. Zoveel 

waarde wordt eraan gehecht! 

5. Luister naar elkaar 

Als je de ander wilt begrijpen, dien je te luisteren. Immers als je luistert leer je altijd weer iets 

nieuws. Je leert over de wensen en verlangens van de ander en daarmee leer je zelf ook je 

eigen wensen en verlangens te verwoorden. 

6. Geef aan wat je nodig hebt 

Niemand kan ruiken wat je nodig hebt. Met een beetje geluk heb je misschien een paar 

mensen die jou beter kennen en redelijk kunnen inschatten wat je nodig zou kunnen hebben. 
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Maar het is veel beter om te leren zelf respectvol kenbaar te maken wat jij nodig hebt. Zo kan 

de ander jou beter van dienst zijn. 

7. Maak het weer goed 

We zijn allemaal mensen en soms gebeurt het dat we bij een conflict of misverstand betrokken 

zijn. Kan gebeuren. Maar als het gebeurt, zorg dat je bereid bent om te vergeven en opnieuw 

te beginnen. De kracht van sorry zeggen kan niet genoeg worden genoemd! Het is een 

weldaad voor de ziel. 

8. Geef iedereen een plek  

Ieder mens maakt deel uit van een geheel of een groep. Het is belangrijk voor ons. Allahهلالج لج 

heeft ons gemaakt zodat we elkaar zouden leren kennen. We zijn niet voorbestemd om alleen 

te zijn. Maar tot een groep behoren, vraagt om inzet en betrokkenheid. Als je bovenstaande 

waarden uitdraagt, zal jouw groep gezegend zijn met jouw bijdrage! 

“O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie 

tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest 

edele van jullie bij Allah is degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van 

alles op de hoogte, Alwetend. (Koran 49:13) 
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Opdrachten 

Oefening 1: herken je waarden 

Welke waarden herken jij in jouw dagelijks leven? Waar hecht jij waarde aan? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welke normen horen bij deze waarden? Benoem concrete voorbeelden uit de praktijk. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Oefening 2: Waardemodel  

Lees de acht punten over respect opnieuw door. 

Schrijf ze op in de tabel en waardeer ze met een getal tussen 1-10 punten 

De vragen zijn: 

Hoeveel waarde hecht ik hieraan? 

In welke mate zijn deze voldoende ontwikkeld? 
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Respect Hoeveel waarde hecht 

ik hieraan? Waardeer 

met 1-10 punten. 

In welke mate zijn 

deze waarden 

voldoende 

ontwikkeld? 1-10 

   

   

   

   

   

   

Hoe kunnen deze waarden jouw droom dienen?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welke waarden zou je nog willen ontwikkelen?  Waarom? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Redenen of excuses: Welk verhaal vertel jij jezelf? 

Je hebt talloze redenen om maar niet in actie te komen, om niet te durven dromen en om er 

niet toe te komen om jouw plannen aan te pakken. We gebruiken daar redenen voor of…. zijn 

het nou excuses?  

Excuses uitvinden om geen stappen te ondernemen komt vooral voor bij mensen die pijn 

ervaren. Vanuit die pijn ontstaan er overtuigingen. Deze kunnen op den duur belemmerend 

werken. We noemen dit belemmerende overtuigingen.  

Om deze overtuigingen te rechtvaardigen noemen we het redenen. Je vertelt jezelf verhalen 

om de pijn te kunnen dragen, voor jou geldige redenen. Hierdoor tracht je een soort van 

innerlijke rust te ervaren. Maar niets is minder waar. De pijn blijft en uit zich op een andere 

manier, wellicht lichamelijk, geestelijke of sociaal-emotioneel. Het zal zich hoe dan ook laten 

zien. De pijn blijft niet verstopt, nee de pijn gaat zich laten zien. Hoe eerder je deze pijn onder 

ogen ziet en ermee dealt, hoe eerder je deze pijn heelt.  

Jouw overtuigingen ombuigen 

Wanneer je overtuigingen niet meer werken, omarm ze en maak ze jouw partner. Besluit dat je 

jouw ‘redenen’, oftewel excuses, gaat gebruiken om actie te ondernemen; je buigt ze om. 

Vanaf nu zijn mijn excuses en mijn overtuigingen de reden dat ik wel stappen ga ondernemen.  

Wat je eigenlijk doet is van je excuses echte redenen maken. Je haalt de negatieve lading uit 

dat wat jij jezelf vertelt. Jouw verhaal is een verhaal dat ook een andere wending kan krijgen. 

Haal de geen en niet uit je verhaal en buig ze om naar de juiste reden om actie te ondernemen. 

Zolang er een niet of geen staat ben jij niet happy en zolang jij niet happy bent, heb jij een 

reden om er niet voor te gaan.  

 

1. Geen tijd– De overtuiging dat je geen tijd hebt en daardoor niets onderneemt, kun je 

ombuigen naar: ‘Ik maak tijd‘ - Ik verander mijn prioriteiten, zodat er tijd vrijkomt voor 

wat ik werkelijk belangrijk vind.’  

Als je een berekening gaat maken van hoeveel tijd je werkelijk hebt en hoe je die gebruikt, 

hoeveel uren houd je dan over om één stap of zelfs meerdere te nemen om in actie te 

komen?  

Hoeveel tijd benut je onhandig of ondoordacht?  

Hoe gelukkig ben jij geworden van alle tijd die jij daarin gestoken hebt?  

Is het de bedoeling dat jij zo je leven blijft vullen met tijdelijke adrenaline?  

Dat je jouw tijd vult met zaken waarmee je niets in jouw leven structureel opbouwt, zoals 

social media en andere nutteloze zaken?  
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De Profeetملسو هيلع هللا ىلص leert ons in de overleveringen ook goed om te gaan met de indeling van onze tijd. 

Zo zegt de Profeetملسو هيلع هللا ىلص in een hadieth: “Benut vijf (zaken) vóór vijf (andere zaken): je jeugd 

vóór je ouderdom en je gezondheid vóór je ziekte en je rijkdom vóór je armoede en je vrije 

tijd vóór je bezigheid en je leven vóór je dood.” 

2. Te oud:  te oud zou je kunnen ombuigen in ‘Ik ben niet oud, ik ben ouder en wijzer’ -  ‘Ik 

ben nooit te oud om op dit moment te doen wat mij gelukkig maakt.’ 

Ouder worden hoort bij de ontwikkeling van de mens en elke mens heeft wat te bieden in een 

bepaalde leeftijdsfase. Wat heb jij te geven? Welke wijsheden die jij in al die jaren hebt 

opgebouwd kan jij delen en toepassen? Stel je prioriteiten bij en je kunt alles doen wat jij maar 

wilt.  

3. Geen energie– Geen energie als overtuiging kun je ombuigen naar: ’Ik zorg ervoor dat ik 

energie krijg! - ‘Ik eer mijn fitrah en leef mijn leven met passie en die passie vervult mij 

met energie.’  

Waarom heb jij geen energie? Doe jij de dingen die jou gelukkig maken en waarvoor je op de 

wereld bent gezet? Wat is jouw passie, wat doe je het allerliefst? Jouw reden is om juist wel 

datgene te doen wat jou gelukkig maakt, dat zal jou energie geven.  

4. Geen geld – De overtuiging dat jij geen geld hebt en daardoor niets onderneemt, kun je 

ombuigen naar: ’Ik maak geld. Geen geld is juist de reden om wél wat te gaan 

ondernemen.  

Want het ‘geen geld’ hebben heeft een negatieve lading. Maakt deze negatieve lading jou 

gelukkig? Ben je hier tevreden mee? Hoelang wil je nog in die negatieve lading blijven? 

‘Voor mijn Rizq (Voorziening) vertrouw ik op Allahهلالج لج. Hij zorgt dat ik krijg wat ik nodig heb.’ 

is een hele goede houding. Maar niemand krijgt geld binnen als je geen sebeb doet, als je niet 

van die bank af komt!  

Ik (Rahmouna) weet nog van vroeger dat wij van een uitkering leefden met een groot gezin. 

We waren arm en hadden alleen de hoogstnodige dingen in huis. Maar mijn moeder had altijd 

een zakdoek met kleingeld erin. Dat was haar potje en in nood had ze altijd wat. Ze ging goed 

met haar geld om.  

Toen ik nog jong was kreeg ik per maand 5 gulden (er was nog geen euro in mijn jeugd) 

zakgeld om op school drinken te kopen. Maar nee, er waren andere dingen die ik graag wilde 

en daar spaarde ik voor. Ik had dromen en had hobby ‘s en daar gaf ik mijn geld aan uit. Ik 

ging heel weloverwogen met mij geld om.  

Dat klasgenoten Cola en Snickers kochten in de pauze, vond ik minder belangrijk dan waar ik 

mijn geld aan uitgaf. Tuurlijk trakteerde ik mijzelf wel eens op wat lekkers. Maar mijn droom 

en hobby, dat ging voor! 
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5. Ik draag een hoofddoek en moslims zijn niet bepaald geliefd: Kun je ombuigen naar;  

‘Wat zou ik MET mijn hoofddoek WEL kunnen doen, waardoor ik in mijn kracht sta?’ 

-  Allahهلالج لج geeft mij kracht om te doen wat ik wil en succes te hebben in wat ik doe.  

Alles gebeurt met de wil van Allahهلالج لج 

Zoals je eerder las in het voorbeeld van Oprah, heeft zij als zwarte vrouw in de tijd van veel 

discriminatie met haar wilskracht en talent toch veel bereikt. En wat dacht je van onze 

Profeetملسو هيلع هللا ىلص? Hij werd niet geaccepteerd als boodschapper omdat hij een Arabier was en tot de 

‘verkeerde’ stam behoorde. Alleen al zijn afkomst zorgde voor veel weerstand. Dus dat jij een 

moslima bent mag geen excuus zijn, maar juist een reden om actie te ondernemen.  

Nog meer belemmerende overtuigingen 

Ik ben te jong, te oud, heb geen juist diploma (de meest succesvolle mensen hebben niet altijd 

een diploma), heb geen werkervaring, ik ben een vrouw, ik ben een allochtone vrouw, ik ben 

dyslectisch, ik ben vroeger gepest en durf geen contacten aan, ik kan niet verkopen, ik heb 

kinderen, ik ben ziek, ik heb niet het juiste netwerk, ik ben niet zo slim, ik heb het geprobeerd 

en het is niet gelukt, ik heb geen talenten of ik ken mijn talenten niet, en ga zo maar door... 

Ziek zijn 

Ook zijn er mensen die ziek thuis zitten en daardoor bij de pakken neerzitten, maar dat hoeft 

helemaal niet. Jouw gezondheid hoeft jou niet te beperken in jouw ambities. Het zou je juist 

kunnen motiveren. Dat betekent niet dat je niet ziek mag zijn of dat je je aanstelt. Nee, 

accepteer je pijn en steek je tijd en de energie die je hebt in je passie. Hoe weinig tijd je daar 

misschien voor hebt.  

Een voorbeeld is een vrouw voor wie ik (Rahmouna) een poosje gewerkt heb. Zij had de ziekte 

MS en was rolstoelgebonden, was moeilijk verstaanbaar, kon niet typen, niet mailen, niet 

koken, etc., etc. Toch had zij een bedrijf opgebouwd waar ze mee bezig was. Ze richtte een 

bemiddelingsbureau op voor mensen die thuis extra hulp nodig hebben, zoals zij dat ook 

nodig had.  

Zij had mensen die haar wassen, voor haar kookten, enzovoort. En ik werkte als 

bemiddelingsmedewerker voor haar. Ik typte, belde en voerde intakegesprekken met 

hulpaanbieders en hulpvragers. Het was haar bedrijf, ik deed wat ze zei. Soms zat ze met pijn 

achter de pc en nog ging ze door. Ze zei altijd, ‘mijn ziekte is bijzaak, niet de hoofdzaak’.    

Diep, diep respect voor haar, Sjors Assistentieverlening in Groningen. Helaas is deze vrouw 

inmiddels overleden, maar ze heeft tot op het laatst gewerkt voor wat ze stond. Zelfs met pijn 

en zwakte. Dat je een beperking hebt, betekent niet automatisch dat je beperkt wordt.  
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En als je nog niet overtuigd bent, lees dan eens wat meer over iemand als Stephen Hawkings. 

Een grote natuurkundige, kosmoloog en wiskundige uit onze hedendaagse geschiedenis. Hij 

heeft talloze publicaties uitgebracht. Hoe hij zijn boeken schreef? Door ze letter voor letter te 

‘typen’ met zijn ogen, de enige delen van zijn lichaam die nog bewogen. 
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Opdrachten 

Oefening 1: Welke excuses of verhaal vertel jij jezelf, waardoor je niet verder komt? Dit 

mag je uitgebreid doen. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Hoe heeft dit het verwezenlijken van jouw droom geblokkeerd? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Oefening 2: Focus bepalen - op welk verhaal wil ik mij focussen? 

Stap 1: Beschrijf zo bondig mogelijk in de eerste kolom bij stap 2 het (levens-) verhaal dat jij 

jezelf vertelt waardoor je niet verder komt. 

Stap 2: Zet de overtuigingen in de tweede kolom die jij NU aandacht wilt geven en buig ze in 

de 3e kolom om naar nieuwe positieve overtuigingen. 

Wat vertel ik mijzelf? Beschrijf kort de 

overtuigingen die je wilt 

ombuigen. Zet ze in 

volgorde van prioriteit. 

Beschrijf de nieuwe 

overtuiging die de oude 

overtuiging vervangt. 
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Wat vertel ik mijzelf? Beschrijf kort de 

overtuigingen die je wilt 

ombuigen. Zet ze in 

volgorde van prioriteit. 

Beschrijf de nieuwe 

overtuiging die de oude 

overtuiging vervangt. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Stap 3: Kies bewust en maak de intentie dat je je gaat focussen op nummer 1,2 en 3. 

Vervolgens ga je jouw verhaal ombuigen door de nieuwe overtuigingen voor jezelf te 

herhalen. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Stap 4: Wat gaat er door je heen? Geef je emoties weer. Zet de oefening “Heartfull reflecteren” 

in (Deze staat in de inleiding aan het begin van de methode). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 5: Wat zijn nu je voornemens? Wat ga je doen met deze drie punten? Welke stap ga je 

nemen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Oefening 3: Beheers je tijd 

Het meest voorkomende verhaal wat men zichzelf vertelt is: ‘Ik heb geen tijd’. Daarom 

koppelen we hier een oefening aan vast. Deze oefening is bedoeld om bewust te worden van 

jouw dagindeling en tijdsbesteding. We focussen ons in deze oefening op tijd vrij maken voor 

jezelf om te werken aan jouw droomdoel.  

Want als je jouw tijd niet effectief en bewust benut, is iets nieuws implementeren in jouw 

leven heel lastig. Voor deze oefening heb je kleurpotloden nodig. 

 

Stap 1: Geef in het onderstaande weekoverzicht met een rood potlood per dag aan waar je in 

feite bezig bent voor een ander, maar niet voor jezelf. Is het vakje bijvoorbeeld helemaal rood, 

dan heb je absoluut geen tijd voor jezelf.  



  

 
 

 

 
Pagina 89, D.R.E.A.M-werkboek. © 2019 

Stap 2: Geef met een gele kleur per dag aan waar je echt tijd hebt voor jezelf. Tijd waar je 

bewust met jezelf bezig bent en werkelijk iets doet voor jezelf.  

 

Stap 3: Schrijf nadat je klaar bent op wat je opvalt aan de invulling van je kolommen. Is er een 

zeker patroon waar te nemen in je week? Hoe ga je met jezelf om wat betreft tijd? Wat is je 

behoefte nu? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 4: Neem nu een blauw kleurpotlood en vul in het weekoverzicht per dag in waar je meer 

tijd voor jezelf wilt maken. 

Stap 5: Pak nu een groen potlood en omcirkel de bezigheden die echt prioriteit hebben, zoals 

de mensen die rechten over jou hebben. Denk aan bijvoorbeeld kinderen, partner of ouders.  

Stap 6: Maak nu een tijdsafspraak met jezelf waar jij je echt aan zal gaan houden voor 

minimaal de komende twee weken. Na twee weken kun je dit plan evalueren voor jezelf. Deze 

opdracht kun je over twee weken dan weer doen, totdat je de juiste structuur en planning 

hebt.  

Stap 7: Maak deze planning kenbaar aan de mensen waarmee je dagelijks te maken hebt, 

zodat zij weten wat jouw behoefte en grenzen zijn. Zet jouw tijd bijvoorbeeld op een 

weekplanner of familieplanner. 
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Jouw kwaliteiten 

Eerder hebben we het gehad over jouw talenten en hoe je deze kunt herkennen. We gaan ons 

nu richten op jouw kwaliteiten. Hoewel het lijkt of deze veel op elkaar lijken, is er wel een 

verschil. Talenten zijn de dingen die je kunt doen, dit zijn werkwoorden. Je kunt goed 

schrijven, boetseren, hardlopen, etc.  

Kwaliteiten heb je nodig om je talenten te ontwikkelen en te versterken. Bijvoorbeeld geduld 

en doorzettingsvermogen hebben of empathisch zijn. En je zet deze in als je in contact bent 

met de wereld om je heen. Maar het begint natuurlijk eerst bij jezelf. Je dient het jezelf ook te 

kunnen geven. 

Je talenten kun je ontwikkelen en daar kun je steeds beter in worden. Dat kun je met 

kwaliteiten ook. Alleen met kwaliteiten kunnen er ook andere dingen gebeuren; je kunt er 

namelijk in doorschieten.  

Als je jouw kwaliteiten kent, is het essentieel te weten hoe dit zich kan ontwikkelen in 

positieve zin, maar ook in negatieve zin.  Dit is vooral van belang nu je aan de slag gaat met 

jouw droomdoel. Welke kwaliteiten heb je en hoe kunnen deze jou van dienst zijn bij jouw 

droom? We kijken hiervoor naar jouw kernkwadrant, bekend van de theorie van Daniel 

Ofman. 

Waar kun je kernkwadranten voor gebruiken? 

 Presenteren van jezelf vanuit je kracht. 

 Vertellen waar je goed in bent. 

 Kwaliteiten toelichten en onderbouwen. 

 Focus leggen op waar je goed in bent. 

 Als onderdeel van een zelfanalyse. Nieuwe inzichten verwerven. 

 Persoonlijk ontwikkelen. 

 Jezelf beter leren kennen. 

 Inzicht krijgen waarom iemand op een bepaalde manier reageert. 

 Je schaduwkant leren kennen en vervolgens gedrag kunnen kiezen, i.p.v. automatisch 

te reageren. 

 Begrip en inzicht geven richting jezelf en richting de ander in conflictsituaties. 

 Vergroten van zelfvertrouwen door de kwaliteit achter een valkuil te ontdekken. 
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Kernkwadrant 

Als je niet eerder met kernkwadranten hebt gewerkt is het een mooie uitdaging. Hieronder 

vind je het kernkwadrant en een aantal vragen die jou helpen een eigen kernkwadrant te 

maken.  

Vragen bij kwaliteit: 

 Wat waarderen anderen in mij? 

 Wat vind ik in mijzelf gewoon? 

 Waar stimuleer ik anderen in? 

Vragen bij valkuil:  

 Wat verwijten anderen mij? 

 Wat doe ik als ik onder druk sta of gestrest ben? 

 Welk gedrag rechtvaardig ik van mijzelf? 

Vragen bij uitdagingen 

 Welke kwaliteiten mis ik in mijzelf? Is dat echt zo? 

 Wat wensen anderen mij toe? 

 Waar heb ik bewondering voor? 

Vragen bij allergieën: 

 Aan welk gedrag van anderen heb ik een hekel? 

 Aan welk gedrag van mijzelf irriteer ik mij? 

 Wat vinden anderen waar ik mij te veel over opwind? 
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Afbeelding: kernkwadrant 

Als je het moeilijk vindt om zelf je kwaliteiten te achterhalen, kun je ook de hulp inroepen van 

iemand die jij vertrouwt en die jou goed kent. In de bijlage vind je een lijstje met kwaliteiten, 

valkuilen, allergieën en uitdagingen waarin jij je wellicht kunt herkennen.  

Vooral de vragen bij valkuilen zijn vaak je ‘blinde vlekken’ ofwel eigenschappen en 

kwaliteiten die je liever niet ziet omdat jij daar een oordeel over hebt. Je schaamt je er 

misschien een beetje voor. Of je voelt je ongemakkelijk. Toch is eerlijk zijn en zonder oordeel 

kijken naar jouzelf als geheel de beste manier om te achterhalen wie je bent. En wie je bestemd 

bent om te zijn. Met zowel je positieve als je mindere kanten. 

Juist het vinden van je valkuilen en allergieën zorgt ervoor dat jij beter begrijpt hoe jij denkt en 

hoe jij oordeelt. Je kunt dan in de toekomst andere keuzes maken of op z’n minst bewust 

omgaan met datgene waar jij last van hebt.  
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Voorbeeld van een kernkwadrant: Daadkracht 

Waarom we sommige mensen wel of niet mogen 

Heb je dat wel eens? Dat er mensen zijn die je simpelweg gewoon niet mag. Op de een of 

andere manier kun je het niet vinden met die persoon en loop je graag met een boog om 

diegene heen. Dit heeft te maken met jouw allergie! Deze persoon heeft bepaalde 

eigenschappen die vallen onder jouw allergie. Als je kijkt naar het voorbeeld van 

bovenstaande kernkwadrant, dan zie je dat je allergie van daadkracht, passiviteit is. Dus deze 

personen kunnen enorm botsen met daadkrachtige mensen. Echter is het wijs om dit te 

onderzoeken, want als jij weet waarom het botst, dan kun je er veel beter mee omgaan. Jij hebt 

het in de hand, meer dan je denkt. 

Er zijn echter ook mensen met wie we automatisch een klik hebben of voor wie we 

bewondering hebben. Deze mensen vallen onder jouw uitdaging. Als je kijkt naar het 

kernkwadrant van daadkracht, dan zie je dat geduld een uitdaging is. Dit is misschien een 

eigenschap die jij graag in jezelf ziet en nodig hebt, waardoor jij dit bij een ander bewondert.  

Als mensen een sterke emotionele reactie in je kunnen losmaken, vraag jezelf dan af waarom 

dit zo is; ongeacht of je deze mensen nu niet mag of net wel. Wat zegt dit over mij? Wat doet 

deze persoon en waarom reageer ik hier zo op? Wat is het dat ik afkeur of mooi vind en is er 

misschien iets in mij dat hierop reageert? Kan het zijn dat ik deze emotie niet voldoende 

aandacht heb gegeven? Moet ik het gaan ontwikkelen? Wij denken dat er heel veel te leren is 

van mensen die we niet mogen.  
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Voorbeelden van kwaliteiten, valkuilen, uitdaging, allergie 

KERNKWALITEIT VALKUIL UITDAGING ALLERGIE 

Analytisch Gevoelsarm Gevoelig Sentimenteel 

Bedachtzaam Beducht Moedig Roekeloos 

Beheerst Onpersoonlijk Empathisch Onbereikbaar 

Behoedzaamheid Besluiteloosheid Slagvaardig Onbezonnen 

Behulpzaam Opofferend Autonoom Egoïstich 

Creatief Chaotisch Discipline bezittend Bureaucratisch 

Eerlijk Bot Tactvol Manipulatief 

Efficiënt Statisch Creatief Chaotisch 

Empathisch Sentimenteel Beschouwend Afstandelijk 

Enthousiast Impulsief Realistisch Pessimistisch 

In de bijlage vind je nog veel meer kwaliteiten die je kunt uitwerken tot een kwadrant.  

Welke kwaliteiten ziet Allahهلالج لج graag in ons? 

Als we vanuit islamitisch perspectief kijken waar onze verantwoordelijkheden liggen en als 

we deze zo goed mogelijk willen vervullen, dan is het belangrijk om naar onze kwaliteiten en 

tekortkomingen te kijken. We zullen hier namelijk rekenschap over moeten afleggen. 

De tools die we in de vorige paragrafen hebben beschreven kun je hier prima voor gebruiken. 

Vergeet niet dat Allahهلالج لج jou de juiste kwaliteiten heeft gegeven voor jouw 

verantwoordelijkheden. Hij heeft jou alles gegeven wat jij nodig hebt en daar horen helaas ook 

de zwaktes (valkuilen) bij. Deze horen bij de beproeving. Jouw hoofdverantwoordelijkheid is 

het beantwoorden van degenen die rechten over jou hebben.  

Daniel Ofman (grondlegger kernkwadranten) beschrijft heel veel kwaliteiten waar we inzicht 

over hebben opgedaan. En Allahهلالج لج heeft er een heleboel genoemd waar Hij van houdt. We 

noemen er enkele die worden vermeld in de Koran: 
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Geduld 

“…En Allah houdt van de geduldigen.” (Koran 3:146) 

Er zullen vele obstakels en moeilijkheden zijn, die ons belemmeren om onze verplichtingen 

aan Allahهلالج لج na te komen en op de Siraat-oel-Moestaqiem (het rechte pad) te blijven. Daarom 

moeten we sabr, oftewel geduld en volharding, ontwikkelen. 

Vriendelijkheid 

“De boodschapper van Allah heeft gezegd: ‘Allah houdt van vriendelijkheid in alle 

kwesties.” (al-Boekhaarie.) 

“Vriendelijkheid wordt niet in iets gevonden zonder dat het er schoonheid aan toevoegt en 

het wordt niet van iets weggenomen zonder dat het datgene gebrekkig maakt.” (Sahih 

Moeslim) 

 

Reinheid 

“…Allah houdt van degenen die zich reinigen.” (Koran 9:108) 

“…Waarlijk, Allah houdt van degenen die continue berouw tonen (innerlijke reinheid) en 

Hij houdt van degenen die zich reinigen (uiterlijke reinheid).” (Koran 2:222) 

Dankbaarheid 

De basiseigenschap is dat je Allahهلالج لج dankbaar bent voor alles wat je bezit, zoals je rijkdom, je 

gezondheid, je status, je intelligentie en het feit dat je leeft. We moeten erkennen dat we voor 

ons hele bestaan en onze voorziening afhankelijk zijn van Allahهلالج لج. Alle lof en dankbaarheid is 

daarom voor Hem. Niemand heeft de macht of de kracht om jou iets te geven, behalve met 

Zijn verlof. Zijn zegeningen zijn ontelbaar. 

Wees nooit tevreden met jezelf 

Ons doel is om dichter bij Allahهلالج لج te komen. Hiervoor is het belangrijk om bepaalde 

eigenschappen te ontwikkelen en ons van andere te ontdoen. Een gevaarlijke eigenschap is 

tevredenheid over jezelf. De dag waarop je denkt dat je iets belangrijks bereikt hebt, is de dag 

van jouw spirituele dood.  

We moeten continu blijven doorgaan met onze pogingen om onszelf te verbeteren, met een 

nederige houding. Denk nooit dat je al iets bereikt hebt. We hebben het eerder gehad over 

Ihsaan.  
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Vrijgevigheid 

Schenk wat je kunt missen. Spendeer tijd, aandacht en geld aan je familie en aan behoeftigen, 

maar wees nog royaler in het uitgeven voor de zaak van de Islam. Weet dat de tijd om je in te 

zetten voor de Islam, nu is. Gebruik hiervoor alles wat je tot je beschikking hebt: je tijd, je 

aandacht, je hart je verstand, je vermogen om te spreken, te schrijven en te redeneren.  

Dit alles is je door Allahهلالج لج geschonken; gebruik het voor de vestiging van Zijn dien (geloof en 

islamitische leefwijze). 
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Opdrachten 

Oefening 1: Jouw eigen kernkwadranten 

Vul minstens één van (de) onderstaande kwadrant(en) in.  In de bijlage tref je een lijst aan met 

kwaliteiten die je als hulpmiddel kunt inzetten. Uiteraard mag je er ook meerdere maken. 
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Kijk naar jouw ingevulde kernkwadranten en beantwoord onderstaande vragen:  

Welke kwaliteiten bezit je? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welke allergieën horen hierbij? Herken je deze in jouw leven? Hoe? Benoem concrete 

voorbeelden waaruit dit blijkt? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welke uitdagingen horen hierbij? Herken je deze in jouw leven? Hoe? Benoem concrete 

voorbeelden waaruit dit blijkt. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Welke valkuil hoort hierbij? Herken je deze in jouw leven? Hoe? Benoem concrete 

voorbeelden waaruit dit blijkt. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Kun je ontdekken met welke persoon je het goed kunt vinden? Welke uitdaging hoort hierbij? 

Benoem concrete personen m.b.t. jouw droom. Wat zeggen deze personen over jezelf?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat kan je hiermee op de weg naar jouw droom?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Kun je ontdekken met welke personen je het niet zo goed kunt vinden? Welke allergie hoort 

daarbij? Benoem concrete personen m.b.t. jouw droom.  Wat zeggen deze personen over 

jezelf?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat kan je hiermee op de weg naar jouw droom? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Oefening 2: Waardemodel  

 

Bekijk jouw kernkwadranten en schrijf in de kolom aan welke waarde ze voor jou hebben. 

Ook de kwaliteiten waar je geen kwadrant van hebt gemaakt.   

Schrijf ze op in de tabel en waardeer ze met een getal tussen 1-10 punten. 

De vragen zijn: 

Hoeveel waarde hecht ik hieraan? 

In welke mate zijn deze kwaliteiten voldoende ontwikkeld? 
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Kwaliteit Hoeveel 

waarde hecht 

ik hieraan? 

Waardeer met 

1-10 punten 

In welke mate zijn 

deze kwaliteiten 

voldoende 

ontwikkeld? 1-10 

   

   

   

   

   

   

Oefening 3: Focus bepalen - op welke kwaliteiten ga ik mij richten? 

Stap 1: Bekijk opnieuw jouw ‘Waardemodel’ en ‘Kernkwadranten’. Zet alle kwaliteiten op een 

rij die jij aandacht wil geven. Waar jij je op wilt focussen. Ook de kwaliteiten waar je geen 

kwadrant van hebt gemaakt.   

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Stap 2: Kies nu de kwaliteiten uit waar je NU de focus op wilt leggen en bepaal de volgorde 

van belangrijkheid. 

 

Punten die NU belangrijk zijn Geef d.m.v. een getal aan 

welk punt meest 

belangrijk is, welk daarna 

komt, etc. 
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Punten die NU belangrijk zijn Geef d.m.v. een getal aan 

welk punt meest 

belangrijk is, welk daarna 

komt, etc. 

  

  

  

Stap 3: Kies en maak de intentie dat je je gaat focussen op kwaliteit nummer 1,2 en 3. Dit 

kunnen ook allergieën, valkuilen of uitdagingen zijn. Alles wat je belangrijk vindt voor jouw 

droom. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 4: Wat gaat er door je heen? Geef je emoties weer. Zet de oefening “Heartfull reflecteren” 

in (Deze staat in de inleiding aan het begin van de methode). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Stap 5: Verdiep je eens in de kwaliteiten. Wat houden deze in? Kan dit gevolgen hebben voor 

jouw droom en welke kunnen dit zijn? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Oefening 3: Opnieuw je droom aandacht geven. 

Beschrijf opnieuw jouw droomdoel en gebruik de nieuwe inzichten die je in dit hoofdstuk 

hebt opgedaan. Neem daarin alle oefeningen mee. Misschien wil jij je droom nu aanscherpen, 

concreter maken, aanpassen of wellicht is er iets nieuws ontstaan. Dat kan in deze fase prima 

van toepassing zijn met de nieuwe inzichten.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Oefening 4: Reflectie op wat je hebt gedaan en gelezen. 

Je hebt het tweede onderdeel (Realiteit) afgerond. Als je erop terugkijkt, wat heeft dit 

hoofdstuk jou opgeleverd? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat waren de eyeopeners? Jouw aha-momenten? Wat deed dit met jou? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Welke emotie(s) heb je ervaren? Wat deed dat met je? En welk inzicht gaf dit jou? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Inleiding 

Wat we je willen meegeven in dit hoofdstuk is vooral dat je leert om trouw te blijven aan 

jezelf. Je leert om jezelf recht in de ogen aan te kijken en om alles te omarmen wat jou maakt 

tot wie je bent. Je durft niet alleen te kijken naar wat jij als mooi kwalificeert aan jezelf maar 

ook naar wat jij als ‘minder mooi of zelfs lelijk vindt’ van jezelf. Want verborgen in dat wat je 

niet ziet of accepteert, bevinden zich de parels van jouw ontwikkeling. De parels van jouw 

ontwikkeling zitten verborgen in dat wat je zelf (nog) niet ziet of accepteert. 

Je dient jezelf te kennen en jezelf onvoorwaardelijk te aanvaarden. Want jij bent de enige die 

een invloed heeft op hoe jij bent. 

Niemand anders.  

Je kunt niet weten wat je wilt als je niet weet wat jou drijft. Welke waarden en normen je 

draagt, of wat je verwachtingen en verlangens zijn. Waar je goed in bent en wat je nog kunt 

ontwikkelen. Hoe je omgaat met jezelf en anderen. Hoe jij je verhoudt tot de wereld om je 

heen.  

Minstens zo belangrijk is om je intenties te kennen. Ben je in staat om je intenties en je ziel te 

zuiveren? Je staat in verbinding met alles wat leeft en ademt, met het universum. Met je 

Schepper. Vandaaruit dien je een hoger doel. 

Hoe angst je blokkeert 

Wij willen stilstaan bij angst. Omdat dit een emotie is die erg vaak voorkomt en die zeer 

blokkerend kan werken. Het is belangrijk dat je goed onderzoekt of je angst ervaart en 

wanneer en hoe het zich uit.  

Met angst is op zich niets mis., Als er gevaar dreigt is het wel zo fijn dat je bang wordt. Dit 

stelt je lichaam in staat om zich voor te bereiden op wat komen gaat. Je maakt je gereed om te 

bevriezen, te vechten of te vluchten.  

Maar als angst niet meer iets is wat bij een moment van gevaar opkomt maar altijd, op de 

achtergrond, aanwezig is bij bepaalde situaties of wellicht zelfs je leven overheerst, dan is er 
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geen sprake van angst zoals het hier bedoeld is. Dan zet angst zich om in gedrag en blokkeert 

het je.  

Je bouwt als het ware een muur om je heen. Je beschermt jezelf ergens tegen. Je emoties nemen 

het over en je kunt niet meer rationeel een situatie beoordelen. Hierdoor komen jouw doelen 

en dromen in gevaar. 

Uit onderzoek blijkt dat mensen die grip hebben op hun angst en emoties allemaal dezelfde 

gedragskenmerken vertonen. Ze zijn in staat om: 

 anderen vaker te helpen, 

 creatiever te zijn, 

 sneller en betere beslissingen te nemen, 

 eerder iets nieuws te proberen, 

 verantwoordelijkheid te nemen, 

 duidelijk en helder te communiceren. 

 te reflecteren op eigen gedrag en overtuigingen. 

Diep vanbinnen weet je wat je wilt: je eigen ding doen, je eigen weg banen. Werken met je 

eigen talenten, je eigen mogelijkheden. Je eigenheid ontwikkelen. Dus het is zeer de moeite 

waard om je eventuele angsten te vinden en deze te onderzoeken. Want iedere vorm van 

angst wil jou iets vertellen; dit zie je aan je gedrag. En wat er achter het gedrag schuilt, is de 

angst.  

Hieronder vind je een beknopt overzicht van een aantal veel voorkomende angsten en het 

gedrag wat daarbij naar boven kan komen.  

 

Angst  Gedrag 

1.     Angst voor kritiek 1.     Perfectionisme 

2.    Gevoel van onmacht 2.     Alles onder controle houden 

3.    Angst voor nabijheid 3.     Strijd, conflict opzoeken 

4.    Angst voor veroordeling 4.     Te aardig zijn 

5.    Het missen van zekerheden 5.     Grote waarde hechten aan bezit, prestaties, status 
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6.    Angst voor van alles 6.     Fobieën 

7.     Angst om stil te staan 7.     Kicks, prikkelbehoefte, verslavingen 

8.    Angst voor de angst 8.     Zelfhaat, destructief gedrag 

9.     Angst voor afwijzing 9.     Storten op helpen van anderen 

10.   Angst voor harde realiteit 10.   Isoleren, in het hoofd zitten 

11.   Angst overheerst te worden 11.   Vermijdingsgedrag, conflicten met autoriteiten 

12.   Angst voor falen 12.  Moeite met keuzes maken, besluiteloosheid 

Als jij je angstig voelt, waar ben je bang voor? Wat is de pijn achter de angst? Zie dit eens goed 

onder ogen? Wat is het ergste dat er kan gebeuren? En dan? Wat zou er dan gebeuren? Zet al 

jouw angsten eens op een rijtje, haal de emotie eruit. En zeg tegen de angsten: ‘oh, dus daar 

zitten jullie’. Blijkbaar ben ik bang voor (benoem ze maar). Deze angsten hebben ooit voor jou 

gewerkt, maar nu werken ze jou tegen.  

Zo leer je jouw angsten even opzij te zetten en door te gaan. Je leert te aanvaarden dat ze bij je 

horen en wellicht kun je ze leren dat ze niet meer nodig zijn. Neem als het ware afscheid van 

ze. Hier in een gedicht prachtig verwoord: 

 

Mijn lieve muur, 

Ik wil jou bedanken voor al die jaren dat je er voor mij was. 

Al jong heb ik jou steen voor steen opgebouwd. Want weet je lieve muur, ik had jou nodig 

om mij te beschermen tegen de grote boze wereld. 

Ik was bang 

Jij was mijn steun en toeverlaat. 

Jij zorgde ervoor dat niemand mij kon kwetsen en dat niemand mij kon raken. 

Ik wil je daar ontzettend voor bedanken. 

Jij was er voor mij toen ik dat nodig Had. Door jou ben ik waar ik nu ben. 

Maar weet je lieve muur, ik voel dat het tijd wordt dat ik je laat gaan. 

Want hoe geweldig je ook was al die jaren. 

Hoe loyaal, kleurrijk en beschermd jij ook was. 

Ik voelde mij ook best eenzaam besef ik nu. 
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Ik heb nu andere dingen nodig. 

Ik ben er klaar voor om de verbintenis aan te gaan met anderen, anderen toe laten. 

De wereld is niet meer zo boos, denk ik. 

Ik ben er klaar voor om mij kwetsbaar op te stellen en mijzelf te accepteren zoals ik ben. 

Ook als anderen misschien nog niet zien hoe geweldig ik ben. 

Ik zie het nu zelf en ik kan de wereld aan. 

Dus lieve muur, ik wil je iets vragen. Vind je het goed als ik je langzaamaan afbouw. Steen 

voor steen. 

En ik wil dat je mij helpt. 

Ik heb namelijk een plan. 

Als we nou van boven beginnen af te bouwen, dan heb ik nog de veiligheid om nog achter 

je te kunnen schuilen als dat nodig is. Je weet maar nooit... 

Want als we van onder beginnen af te breken, ben ik bang dat alle stenen op mij vallen en 

dat wil ik juist niet. 

Lieve muur, vind je het goed als we langzaam afscheid nemen? 

Ik ben er namelijk helemaal klaar voor. Bedankt voor alles. 

RahmounaAharouil 
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Opdrachten 

Oefening 1: Herken je angst 

Welk gedrag herken jij uit de tabel? Welke angst hoort daarbij? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Waaruit blijkt dat? Benoem concrete situaties of momenten waarin dit naar voren komt. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welke angst heb je die niet vermeld staat in de tabel? Welk gedrag zou daarbij kunnen horen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Beschrijf hoe jij denkt dat deze angsten jouw leven en droomdoelen beïnvloeden, zowel 

positief als negatief. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Als je je angstig voelt, waar ben jij dan bang voor? Zet al jouw angsten eens op een rijtje. Neem 

ze eens goed onder de loep.   

Wat is het ergste dat er kan gebeuren? En dan? Wat zou er dan gebeuren?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Oefening 2: Focus bepalen - op welke angst ga ik mij focussen? 

 

Stap 1: Bekijk opnieuw jouw angsten. Zet deze hier nogmaals op een rij. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Stap 2: Benoem de angsten waar je NU de focus op wilt leggen en bepaal de volgorde van 

belangrijkheid. Waar ga jij afscheid van nemen en wat ga jij ombuigen naar iets positiefs? 

 

Angsten die NU belangrijk zijn Geef d.m.v. een getal aan 

welk punt meest 

belangrijk is, welk daarna 

komt, etc. 

  

  

  

  

  

Stap 3: Kies en maak de intentie dat je je gaat focussen op nummer 1,2 en 3. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 4: Wat gaat er door je heen? Geef je emoties weer. Zet de oefening “Heartfull reflecteren” 

in (Deze staat in de inleiding aan het begin van de methode). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 5: De stap die je nu gaat nemen is je angst ombuigen. Soortgelijke oefening heb je eerder 

in het werkboek gedaan (Het verhaal dat jezelf verteld). Je weet hoe het werkt. Hoe zou je 

deze angsten uit stap 3 om kunnen ombuigen? Gebruik hiervoor onderstaande tabel.  

Angst  Omgebogen angst 

  

  

  

Hoe gaat dit jouw droomdoel dienen? Waaruit zal dit blijken? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Reinigen van je ziel en jouw droom 

Om zegeningen, welzijn en rizq (voorzieningen) te kunnen verkrijgen voor jouw droom, is het 

van essentieel belang dat je eerlijk naar jezelf kunt kijken. Je kunt op verschillende manieren 

naar jezelf kijken. Maar waar het nu om gaat is jouw intentie. We kijken nu vanuit islamitisch 

oogpunt naar jouw intentie. Waarom wil je datgene doen wat je wil doen? Wat zijn je 

beweegredenen? Hier gaan we dieper in op het reinigen van je ziel: Tezkiyattu al nefs. 

Het reinigen van je ziel is een levenstaak, je bent er nooit klaar mee. Zolang je leeft zal het een 

strijd blijven, de ene keer heviger dan de andere keer. Moge Allahهلالج لج ons een vredige ziel 

geven. Ameen (O God, verhoor onze gebeden). 

In deze D.R.E.A.M methode gaan we er dieper op in, zodat jij je altijd bewust bent van je 

intentie. Jouw intentie in wat je wilt bereiken, hoe je het wilt bereiken en alles wat daarbij 

hoort, zodat je, met de wil van Allahهلالج لج, succes behaald in datgene wat je nastreeft.  

Juist daarom koppelen we intenties aan onze nefs. Weloverwogen keuzes maken is filteren van 

wat je werkelijk wilt, hoe je het wilt en waarom. Hoe vaak zien we in praktijk dat men zich 

niet altijd bewust is van zijn intentie en invloed van het (negatieve gedeelte) van de nefs. En 

later in het proces blijkt dat men de verkeerde beweegredenen heeft en het toch gaat knellen. 

Jouw droom valt in duigen, omdat het niet strookt met de tevredenheid van Allahهلالج لج.  

Verkeerde intenties zijn eenmaal niet godvruchtig en deze doen ons als mens schade aan. 

Door te oefenen hoe jij jouw ziel kan reinigen, leer jij jouw intentie zuiver te houden en leer je 

jouw acties altijd te filteren naar de tevredenheid van Allahهلالج لج. 

Tezkiyyatu al-nefs 

Zowel tezkiyah als nefs zijn termen die zijn afgeleid van de mooiste taal; Arabisch. 

tezkiyah betekent letterlijk: "Zuivering of Reiniging". En nefs betekent de "ziel". Wanneer de 

twee termen worden samengevoegd betekent het: 'Zuivering van de ziel'. 

Technisch gezien, volgens Imam Al-Ghazali, betekent Tezkiyatul-Nefs, "voltooiing van de 

perfectie van iemands ziel, door het verminderen van zijn verlangens en het laten evolueren 

van de nobele kenmerken ervan." 

"Hij die het zuivert (de ziel) zal inderdaad succesvol zijn. En hij die het bederft, zal zeker 

falen." (Koran: 91: 9-10) 

Imam Ibn Kathir zei, dat "Tezkiyatul-Nefs" de ziel reinigt van zijn slechte eigenschappen en 

morele vuiligheid en verspilling, het verminderen van de slechte gewoonten en het 

ontwikkelen van goede gewoonten en karakters. 
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De nefs is, na de shaytaan, de grootste innerlijke vijand van de mens zelf. Omdat de nefs 

namelijk uitnodigt tot buitensporigheid en het najagen van het wereldse boven het 

hiernamaals. Alle ziektes van het hart treden op via de weg van de nefs.  

Onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص was het gewend om veelvuldig bescherming te zoeken bij Allahهلالج لج. 

“O, Allah geef mijn ziel haar godsvrucht en reiniging haar. U bent de beste die haar reinigt, 

u bent haar Beschermer en Meester.” (Koran 8:180) 

Het reinigen van de ziel is een voorwaarde voor het binnentreden van het paradijs. De mens 

houdt ervan om perfect te zijn en perfectie na te streven. Het is dus goed om deze perfectie te 

reinigen en haar op te voeden. De ziel wordt door ziektes getroffen die genezen moeten 

worden. Daarom heeft het continu onderhoud en opvoeding nodig, om het goede te 

vermeerderen en het slechte te vermijden. Je kan de opvoeding bekijken als het opvoeden van 

een klein kind dat telkens dingen wil die niet goed voor hem zijn. Dagelijks ben je bezig je 

kind op te voeden en te voorzien van godsvrees. Dit gaat ook zo met je nefs. 

Drie soorten zielen 

De Heilige Koran onderscheidt drie soorten zielen. Allahهلالج لج heeft in de Koran de ziel op 3 

manieren onderverdeeld, namelijk: 

1.      de verwijtende ziel ‘An-nafsoelawaamah’, 

2.      de slechte ziel ‘an-nafsoe al amaarata bi soe’ 

3.      en de vredige ziel ‘an-nafsoe al moetma-innah’. 

De ziel kan soms een slechte ziel zijn, soms een verwijtende en soms een vredige. 

De slechte ziel 

De slechte ziel is degene bij wie begeerten en het slechte de boventoon voeren.  

Onze Profeetملسو هيلع هللا ىلصheeft duidelijk gemaakt, dat de shaytaan goede maatjes is met de slechte ziel. Hij 

zei: “De shaytaan heeft invloed op de zoon van Adam en de engel heeft het ook. De ingeving 

van de shaytaan is het dreigen met kwaad en de waarheid verwerpen. De ingeving van de 

engel is het zich richten op het goede en aanname van de waarheid. Wie deze laatste ingeving 

krijgt, hij moet weten dat deze van Allahهلالج لج komt en daarvoor moet hij Allahهلالج لج prijzen.  
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Wie de eerstgenoemde ingeving vindt, hij moet toevlucht bij Allahهلالج لج zoeken tegen de shaytaan 

ar-rajiem.” 

De waakzame & verwijtende ziel 

Wanneer het gevoel van het geloof bij de mens zwak wordt, dan grijpt de shaytaan zijn kans 

om de ziel te beïnvloeden door negatieve gedachten en slecht gedrag.  

De enige die de mens kan helpen is een waakzame, verwijtende ziel. De moslimgeleerden 

hebben verschillende betekenissen aan de verwijtende ziel gegeven. Sommige geleerden 

zeiden dat een verwijtende ziel, een ziel is die veel variaties heeft (instabiel is). Anderen 

zeiden: het is degene die niet achteloos door het leven gaat, maar zichzelf verwijten maakt 

over zijn tekortkomingen. Anderen zeiden weer: ieder verwijt zichzelf, zowel de vrome als de 

zondaar.  

De vrome verwijt zichzelf over het begaan van zonden en over zijn ongehoorzaamheid aan 

Allahهلالج لج, de Almachtige. De zondaar verwijt zichzelf de begeerten en verlangens die hij voorbij 

heeft laten gaan.  

De verwijtende ziel is een waakzame ziel die zichzelf laat corrigeren. Dit wordt in de 

hedendaagse psychologie het morele geweten genoemd. De bron van dit verwijt is het 

gevoel van al imaan (het geloof), daardoor maakt een moslim onderscheid tussen goed en 

kwaad en tussen waar en onwaar.  

De vredige ziel 

De derde soort ziel die Allahهلالج لج in de Koran noemt is de vredige ziel. Zij wordt een vredige ziel 

genoemd vanuit het oogpunt dat zij vredig werd door de aanbidding van Allah, de 

Almachtige, vertrouwen op de Almachtige en tevredenheid, zowel in voor- als in tegenspoed.  

De vredige ziel werd door sommige geleerden gedefinieerd als: 

1.      een tevreden ziel, 

2.      raakt niet snel in paniek bij tegenslag, 

3.      klaagt niet bij tegenspoed, 

4.      overdrijft niet in het beleven van vreugde en genot, 

5.      maar zij geniet van rust en stilte. 

Zij heeft de betekenissen van het leven ervaren, daardoor streeft zij naar het Hiernamaals. 

Wanneer de ziel in aanbidding en gedenking is van Allahهلالج لج en in Zijn ontmoeting en belofte 

treedt, met geloof in zijn qadha en qadar (voorbestemming en lot) en een vol vertrouwen heeft 
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in Zijn zekerheid en voorziening, dan stroomt in het menselijke lichaam een gevoel van rust 

en stilte.  

Als je onvoldoende in staat bent om dhikri Allahهلالج لج (het gedenken van Allah) te verrichten, zul 

je meer gevoelens van angst, stress, depressie, gebrek aan het gevoel van geluk en innerlijke 

rust gaan ervaren. In het volgende vers benadrukt Allahهلالج لج deze bevindingen. Allah zegt:  

“Wie zich van mijn vermaning afwendt die zal een benauwd leven leiden en Wij zullen 

hem op de Dag Der Opstanding blind ter verzameling brengen. Hij zal zeggen: Mijn Heer 

waarom hebt U mij blind ter verzameling opgewekt, terwijl ik toch kon nog zien. Hij zegt: 

zo is het, Onze tekenen zijn tot jou gekomen, maar jij hebt ze vergeten, evenzo word jij 

vandaag dus vergeten.” (Koran 20: 124-126) 

De vredige ziel wordt gekenmerkt door uitstraling van rust en bescheidenheid, geduld bij 

tegenspoed, intomen van begeerte en vermijden van alle vormen van ondeugd. Verleidingen 

en verlangens zijn in het leven krachtig, maar de vredige ziel volhardt om de juiste weg te 

volgen conform het geloof in Allah. De weg van liefdadigheid, geduld en berouw, 

rechtschapenheid en vroomheid. Allahهلالج لج zegt: 

“Zij die geloven en wier harten gerustgesteld worden doordat zij Allah gedenken.  

Zeker, door Allah te gedenken worden de harten gerust gesteld .” (Koran 13:28)   

Reinigen en vullen van je ziel: Takhliyah en Tahliyah 

In de genezing van de ziektes van de nefs moeten de slechte eigenschappen vervangen worden 

door de goede eigenschappen. Dat heeft Allahهلالج لج gezegd: 

“En wat betreft degene die staat voor Zijn Heer met vrees en zijn nefs verbiedt van 

begeertes.  

Voor hem is het paradijs de verblijfplaats.” (Koran 183:40-41) 

De wijze waarop dit gebeurt bestaat uit twee handelingen, die jij je eigen kunt maken door ze 

veelvuldig in te zetten. Door vastberadenheid en doorzetting zullen deze handelingen een 

vaste gewoonte worden. Je krijgt hierdoor inzicht in de dagelijkse reiniging van je ziel. 

1: Takhliyah (leegmaken) 

2: Tahliya (vullen) 

Takhliyah heeft betrekking op de reiniging van de ziel en het verwijderen van de ziektes en 

de verdorven eigenschappen die de ziel bevuilen. Deze ziektes zijn onder andere: afgoderij, 

opschepperij, arrogantie, haat, afgunst, gierigheid en hebzucht, boosheid, gedreven zijn in het 

wereldse ten koste van alles en ervan houden het wereldse na te jagen ten koste van het 

hiernamaals. Je mag succes najagen in het leven en het wereldse, maar nooit ten koste van het 

najagen van succes in het hiernamaals. 
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Tahliya betekent het vullen van je nefs met goede karaktereigenschappen en intenties, nadat 

deze is leeggemaakt van de slechte eigenschappen. Dit zijn o.a. tawhied, oprechtheid en 

toewijding, geduld, het vertrouwen op Allahهلالج لج, berouw, dankbetuiging naar Allahهلالج لج toe, vrees 

en hoop, nobel gedrag in de omgang met mensen, goedhartigheid naar hen toe, het uitnodigen 

tot het goede en het verwerpen van het verderfelijke en nuttig zijn voor de mensen al naar 

gelang men daartoe in staat is. 

Erkenning van jouw eigenschappen 

Om echt met het reinigen van je ziel aan de slag te gaan is het noodzakelijk dat je kennis hebt 

van de eigenschappen die jouw ziel vervullen en vervuilen. Immers, wie een ziekte niet erkent 

en niet kan achterhalen wat de oorzaken zijn van deze ziekte, zal ook niet in staat zijn deze te 

bestrijden.  

Als je niet weet wat je goede eigenschappen zijn en hoe je deze kunt inzetten, dan weet je ook 

niet hoe je het slechte kunt overwinnen. Immers het goede overwint het slechte.   

Het is belangrijk dat je eerlijk naar jezelf kijkt en toegeeft dat ook jouw ziel fouten maakt en 

dat jij je bewust bent van je goede daden. Zelfs de Profeetملسو هيلع هللا ىلص zocht bescherming bij Allahهلالج لج 

tegen het slechte van de ziel. 

De ziel is altijd uit op genot. Zij geniet van begeerten en lust. Iemand die zijn ziel niet kan 

controleren en vermanen, komt moeilijk los van deze begeerten. Uiteindelijk zullen de 

begeerten de mens aantasten. Ze dragen hem naar de ondergang en ellende van deze wereld 

en het hiernamaals. En ze tasten uiteindelijk het hart aan. Waardoor men er een ziek hart aan 

over houdt. 

Er zijn vele manieren om je ziel te reinigen en je te ontdoen van zonden naast 

bovengenoemde. Denk aan het vasten in de ramadan en speciale daarvoor aangewezen dagen 

zoals 3arafa (een grote en belangrijke dag voor de moslims op Hadj) en natuurlijk de 

Hadj(bedevaart naar Mekka). Het is de moeite waard om je hierin te verdiepen. Hieronder tref 

je een kolom met de twee soorten zielen en de eigenschappen die daar o.a. bij horen. 

  



  

 
 

 

 Pagina 123, D.R.E.A.M-werkboek. © 2019 

Soorten intentie Kolom 

 

Ongezuiverde ziel (slechte intentie) Gezuiverde ziel (goede 

intentie) 

Jaloezie Het gunnen 

Wraakzucht Vergeving 

Luiheid Productiviteit 

Gierigheid (zuinig leven en geen geld verspillen is NIET hetzelfde 

als gierigheid) 

Vrijgevigheid 

Hebzucht (geld willen verdienen is GEEN hebzucht) Vrijgevigheid 

Tijdsverspilling Zinvolle tijdsbesteding 

Afgunst Het gunnen 

Wedijveren om wereldse zaken Wedijveren om het 

hiernamaals 

Hoogmoed Bescheidenheid 

Arrogantie Bescheiden trots 

Egoïsme Onbaatzuchtigheid 

Ongecontroleerde begeerte Gecontroleerde begeerte 

…... …... 
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Opdrachten 

 

Oefening 1: Mijn intentie 

Welke soort ziel heb jij nu denk je? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Waaruit blijkt dit? Benoem concrete situaties en gedrag waaruit dit blijkt. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Als je nu naar je droom kijkt, welke intentie zit daar achter? Waarom wil je dat wat je wilt? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Bestudeer de “Soorten Intentie kolom” en beantwoord onderstaande vragen. 

Welke eigenschappen herken je uit de kolom?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Heb je een bepaalde intentie die niet in de kolom staat? Welke is dat? Welke soort ziel hoort 

hierbij? Wat vind je ervan? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Staat er een intentie bij die je gebruikt om jouw droomdoel te bereiken? Zal Allahهلالج لج hiermee 

tevreden zijn? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Oefening 2: Focus bepalen. Op welke intentie ga ik mij focussen? 

Stap 1: Bekijk opnieuw jouw ‘Soorten intentie Kolom’. Zet het gedrag dat jij vertoont bij 

bepaalde zielen die jij NU aandacht wil geven. Waar jij je op wilt focussen. Zowel positief als 

opbouwend. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 2: Zet ze opnieuw op een rij. Bovenaan staat de meest belangrijke intentie en de rest 

volgt: nummer ze 1,2,3, etc. 

Intenties die NU belangrijk zijn Geef d.m.v. een getal aan 

welk punt meest 

belangrijk is, welk 

daarna komt, etc. 
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Intenties die NU belangrijk zijn Geef d.m.v. een getal aan 

welk punt meest 

belangrijk is, welk 

daarna komt, etc. 

  

  

  

  

 

Stap 3: Kies en maak de intentie dat je je gaat focussen op nummer 1,2,3. Deze dienen 

uiteraard ook jouw droom. Voor de positieve 3 stuks en de opbouwende 3 stuks. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 4: Wat gaat er door je heen? Geef je emoties weer. Zet de oefening “Heartfull reflecteren” 

in (Deze staat in de inleiding aan het begin van de methode). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Stap 5: We gaan nu aan de slag met het gedrag dat jouw droom gaat dienen en de 

tevredenheid van Allahهلالج لج. Voer opnieuw de stappen uit en vul onderstaande tabel in. 

Deze intenties zijn WEL in 

overeenstemming met Allahهلالج لج en 

deze ga ik behouden en indien 

nodig verder ontwikkelen 

Mijn focus 

(1,2,3,4,5) 

Welke acties koppel ik hieraan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 
 

 

 Pagina 129, D.R.E.A.M-werkboek. © 2019 

Deze intenties zijn NIET in 

overeenstemming met 

Allahهلالج لج, deze ga ik opruimen 

en in shaa Allah vermijden  

Mijn focus 

(1,2,3,4,5) 

Zuiveren 

Takhliya 

Tahliya 

Hoe? 
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Voorkomen is beter dan genezen 

Als we kijken naar de islamitische psychologie dan zien we dat we onze ziel kunnen 

opvoeden door alleen iets binnen te laten als het positief en goed voor ons is en we daar de 

tevredenheid van Allahهلالج لج mee winnen. We zuiveren hiermee ons hart. Dit is heel goed in te 

zetten in jouw ideaal om djenna (het paradijs) te bereiken, maar ook succesvol om in de 

doenya(deze wereld) jouw droomdoel na te streven in shaa Allah. 

Hoe werkt dit? 

Om onze ziel succesvol te kunnen opvoeden, dienen we te begrijpen dat we actief aan het 

werk moeten zijn. Het makkelijkste is om onderstaande stappen veelvuldig toe te passen. Hoe 

vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. 

Stappenplan: mijn gedachten de baas 

 

Stap 1 NEEM BEWUST WAAR Je krijgt een gedachte of een ingeving binnen. 

Stap 2 LUISTER NAAR JE 

INGEVING 

Wat voel ik hierbij? 

Stap 3 CHECK JE GEDACHTEN Welke gedachte komt er in mij op bij dit gevoel? 

Win ik hier de tevredenheid van Allahهلالج لج mee en iets 

voor mijn droomdoel?  

Stap 4 LET OP DE WIL Wat zou je nu willen? Waar zou Allah tevreden 

mee zijn en wat zou jouw droom dienen? 

 

 

Stap 5 MAAK VOORNEMENS Wat neem ik mij nu voor? Twijfel je? Vraag mensen 

van kennis 

 

 

Stap 6 HOE IS MIJN ACTIE Positief? Dan laat je het toe in je hart en voer je het 

uit. Negatief? Negeer die gedachte en vervloek de 

shaytaan. Doe het tegenovergestelde. 

Stap 7 DOE HET Maak er een gewoonte van. 
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Als je deze stappenplan hanteert, dan leer je jezelf als het ware om effectief jezelf te 

beschermen tegen intenties die jou uiteindelijk kunnen gaan tegenwerken. Je zuivert je 

intentie, je waakt ervoor dat je hart schoon blijft, je wint de tevredenheid van Allahهلالج لج en je 

wordt succesvol in je wereldse doelen.  

In shaa Allah leer ook (jouw) kinderen van jongs af aan hoe ze dit kunnen inzetten, om zoveel 

mogelijk te voorkomen dat ze zichzelf belemmeren in hun leven en hun hart zuiver en schoon 

houden.  
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Opdrachten 

Houd vanaf vandaag een dagboek bij en beschrijf hoe jij de bovenstaande stappen in je leven 

implementeert. Beschrijf dit stapsgewijs.  
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Voor jezelf opkomen 

Om je doelen te bereiken is het belangrijk dat jij voor jezelf kunt opkomen. Dat je weet 

wanneer je ‘nee’ zegt en wanneer je ‘ja’ zegt. En hoe je dit communiceert aan de ander.  

Belangrijk is om voor jezelf op te komen op een manier dat het je wat oplevert en je niet je 

schepen achter je verbrandt. Want om jouw droom te verwezenlijken heb je nu eenmaal ook 

andere mensen nodig. En deze wil je niet (onterecht ) tegen je in het harnas jagen. Echter mag 

jouw angst om iemand tegen je in het harnas te werken, jou niet behoeden om voor jezelf op te 

komen, zolang jouw intentie goed is en je op een wijze manier voor jezelf opkomt.  

“…Vrees daarom niet de mensen maar vrees Mij…” (Koran5: 44) 

Voor jezelf opkomen kan ook betekenen dat jij zorgt voor bescherming. Het beschermen van 

de ziel, eer, verstand, bezit en religie behoort tot de bekende (islamitisch) wettelijke vereisten 

en dat zijn de vijf vereisten die bekend zijn bij de moslims. 

Je bent verplicht om over jezelf te waken; het is dus niet toegestaan om iets in te nemen wat je 

schaadt en het is ook niet toegestaan om de mogelijkheid te geven aan iemand om je kwaad te 

doen. Dus als een persoon, wild dier of een ander schepsel jou onderdrukt, dan is het je plicht 

jezelf, je familie of je bezit te verdedigen. 

Assertieve communicatie 

Er is overgeleverd door Abu Hoerayrah dat de Profeetملسو هيلع هللا ىلص heeft gezegd, ‘De sterke man is niet 

degene die goed is in worstelen, maar de sterke man is degene die zich onder controle kan 

houden tijdens een woedeaanval’. (Maliks Mu’ata, Boek 47, hadieth 12). 

Er zijn verschillende vormen van communicatie. Assertief opkomen voor jezelf betekent dat je 

bewust bent van jouw rechten en de rechten van de ander. Kom ik genoeg op voor mijzelf? 

Weet ik wat ik wil? Ben ik respectvol naar mijzelf en de ander? Als je deze vragen allemaal 

met ja kunt beantwoorden, dan communiceer je op een assertieve manier. Je communicatie is 

duidelijk, eerlijk en oprecht. Je voelt je verantwoordelijk voor je eigen acties en keuzes.  

Als je moeite hebt om assertief te communiceren dan herken je misschien een aantal van 

onderstaande punten: 

 Je hebt de neiging om conflicten uit de weg te gaan 

 Je kropt vervelende gedachten en omstandigheden op 

 Je stelt zaken uit of bedenkt smoesjes 

 Je schreeuwt of gebruikt veel verbaal geweld 



  

 
 

 

 Pagina 134, D.R.E.A.M-werkboek. © 2019 

Bedenk dat wij vaak, zonder dat wij het weten, een open boek zijn. Als onze lichaamstaal onze 

tong tegenspreekt, dan hebben onze woorden weinig kracht. Mensen prikken hier vaak 

doorheen. Daarom dienen we de juiste lichaamstaal te gebruiken en dienen we de meest 

effectieve methodes te kiezen. Een woord dat uit het hart komt, zal het hart van de ander 

bereiken. Een woord dat louter over de lippen gaat, zal niet verder dan de oren komen. We 

dienen in de ogen te kijken, maar de harten aan te spreken. 

“Nodig uit tot het pad van jouw Heer met wijsheid, met goede raad en debatteer met hen 

op een betere manier. Jouw Heer weet het beste wie van Zijn pad is afgedwaald en Hij weet 

het beste wie de rechtgeleiden zijn.” (Koran 16:125) 

Onze geliefde Profeetملسو هيلع هللا ىلص is de meest effectieve spreker aller tijden. Hij kende de wegen die naar 

het hart gaan. Daarom werd hij de geliefde van de harten. Hij gebruikte bewoordingen die effect 

hadden op mensen en hen liet nadenken. 

Een aantal manieren van communiceren die de Profeetملسو هيلع هللا ىلص hanteerde en wij allemaal kunnen 

toepassen: 

 Overtuigen, hoop geven en goed nieuws brengen. 

 Belonen van goede handelingen en deze waarderen. 

 Interesse wekken door vragen te stellen. 

 Verhalen vertellen in kleine stukken. 

 Voorbeelden gebruiken 

Eigenlijk heeft positief en opbouwend communiceren wel wat weg van het geven van 

feedback. Daarom geven we je hieronder een overzicht van de regels van feedback zodat je 

een idee hebt wat helpt en wat minder goed werkt als je een dialoog start met een ander. 

WEL doen: 

 Veroordeel niet, probeer bij te dragen aan een verbetering. 

 Geef jouw indruk direct in het moment, indien je jouw emoties in bedwang kan 

houden. Sabr hebben in het eerste moment is van belang. 

 Geef je mening over een bepaald gedrag, niet over de persoon zelf. Wees specifiek in 

plaats van algemeen, dit is effectiever. 

 Maak het toekomstgericht: “wat ik graag zou zien is…..” 

 Vraag of de ander wil horen wat je te vertellen hebt. Je bereikt het meest wanneer de 

ontvanger open staat voor wat jij wilt zeggen. Als het alleen om gedrag gaat, kan het 



  

 
 

 

 Pagina 135, D.R.E.A.M-werkboek. © 2019 

volstaan om aan te geven hoe jij het zou willen (Ik wil graag dat jij nu je speelgoed 

opruimt). 

 Check of je de ander wel hoort (klopt het dat....?). Geef de ander de ruimte om er 

wel/niet op in te gaan. 

 Gebruik het ik-model (zie hieronder). Jouw mening of mededeling bevat een IK-

boodschap. Dus hoe jij het ervaren hebt, en wat dat vervolgens met jou doet of gedaan 

heeft. Probeer altijd een win-win situatie te creëren, waarbij je neutraal blijft zonder 

iemand te veroordelen. 

 Probeer het klein te houden en haal niet van alles erbij.  

NIET doen: 

 Gebruik geen uitdrukkingen die veroordelen: “Wat heb ik nou aan jou, ik kan ook 

nooit op je rekenen, wat bent jij toch een….”. 

 Plak geen vage etiketten en geef geen algemene oordelen. 

 Geef geen interpretaties (“ik snap wel hoe dat komt bij jou…”) 

 Geef niet uitsluitend aan wat je niet wilt en wat de ander niet mag (of moet) doen van 

jou. 

 Krop je eigen emoties of gevoelens niet op.  

 Ga geen discussies over de juistheid van je interpretaties aan. 

 Probeer niet je gelijk te halen, maar ga voor geluk. 

 ‘Maak van vissen geen haaien’. Ofwel, sleep niet alles erbij ‘wat jij in de afgelopen 10 

jaar wel niet hebt meegemaakt’ met die ander.  

Hoe communiceer ik assertief? 

Om te leren assertief te communiceren kun je bijvoorbeeld gebruik maken van het 

zogenaamde. ‘Ik-model’. Bij dit model gaat het erom, dat jij jezelf goed uitdrukt, zonder de 

ander te beschuldigen of te beledigen. Best lastig af en toe, zeker als je veel emoties voelt.  

Als het gaat om dromen najagen kun je zo in de ban raken van je eigen doelen dat je, vaak 

ongewenst, gaat ‘drammen’ om je zin te krijgen. Als je iets heel erg graag wilt, heb je er veel 

voor over, zo niet alles. Maar, je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn nietwaar?  
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Het IK-MODEL 

Wanneer Gedrag van de ander: objectief 

Dan Het effect dat dat heeft op jou 

Ik voel Jouw gevoel, zonder verwijten 

Ik wil Hoe je het gedrag liever ziet 

 

Een voorbeeld van een boodschap m.b.v. het IK-MODEL:  

“Wanneer je op de bank zit terwijl je beloofd had naar mijn plan te luisteren, dan maakt mij 

dat boos. Ik voel me niet serieus genomen. Ik wil graag dat je je aan je beloftes houdt of dat je 

me niets belooft wanneer je daar geen zin in hebt.” 

Dat klinkt heel anders dan bijv. zeggen: “ Je hebt ook nooit wat voor mij over zeg.” Of ‘jij 

neemt mij nooit serieus.” 
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Opdrachten 

Oefening 4: opkomen voor jezelf 

Hoe kom jij op voor jezelf? Wat zeg je? Hoe zeg je dat? Wat doe je?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Benoem in de schaal van 1 tot 10 waar je nu staat? Hoe gaat dat je af? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Waar zou je heen willen? Wat is daar anders dan waar je nu staat? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Hoe gaat ‘opkomen voor jezelf’ jouw droom helpen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welke rechten zijn er wel eens bij jou geschonden?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Ben jij wel eens over de grenzen van een ander gestapt?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Waaraan merkte je dat?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat zou je de volgende keer anders kunnen doen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Ben jij wel eens over je eigen grenzen gestapt?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Waaraan merkte je dat?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat zou je de volgende keer anders kunnen doen? En wat zou het je opleveren? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Oefening 5: het ‘ik-model’ 

Buig onderstaande zinnen om naar opbouwende verzoeken, waarbij je gebruikt maakt van het 

‘ik-model’: 

Aanvallend verzoek Verzoeken volgens het IK-MODEL 

1. Je bent nooit eens 

enthousiast over wat ik 

doe. 

 

2. Je waardeert nooit wat ik 

allemaal voor je doe. 

 

 

3. Je bent erg gierig en geeft 

nooit wat uit. 

 

4. Je snapt niet dat ik ook iets 

wil bereiken. 

 

5. Het interesseert je niet echt.  

6. Ik heb je toch al gezegd dat 

ik je nu niet kan helpen.  

 

7. Laat me toch.  
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Dankbaarheid 

Wij hebben vaak een oordeel over onszelf. Allahهلالج لج heeft ons prachtig geschapen. Toch twijfelen 

we soms of we goed genoeg zijn. Het zijn de littekens van ons leven, onze jeugd, opvoeding 

en onze contacten in ons netwerk, die ons aan het wankelen kunnen brengen. Binnen de islam 

worden wij altijd aangespoord om te kijken naar onze vrome voorgangers. Omdat we van hen 

vaak zoveel kunnen leren. Al was het maar om te beseffen dat wij zoveel hebben om dankbaar 

voor te zijn.  

Eerlijkheid ten aanzien van jezelf heeft heel erg te maken met het omarmen van wie jij bent. 

Sociale media dragen vaak bij aan het gevoel dat we net niet goed genoeg zijn, niet mooi 

genoeg, niet grappig genoeg, niet gelukkig genoeg. Alles om ons heen vraagt van ons dat wij 

de focus leggen op vluchtige en materiële zaken; ‘ons’ lichaam en ‘ons’ bezit. We kijken alleen 

naar onze en elkaars oppervlakkige zelf. 

Als je eerlijk wilt zijn, dan begint dit met het aanvaarden dat je niet perfect bent. Dat je fouten 

maakt, er ‘s morgens echt niet altijd leuk uitziet, dat de jurk tegenwoordig net iets strakker 

aanvoelt.  

De grootste uitdaging is het loslaten van perfectie, zodat je ruimte maakt voor het hebben van 

moed. Moed om je droom na te jagen. Moed om voor jezelf te kiezen. Moed om meer te willen. 

Moed om te doen waar je goed in bent. Moed om te zijn wie je bent, met al je frutsels en 

plooien en vouwen en kreukels. Wees volmaakt in je onvolmaaktheid. Durf je intenties te laten 

aansluiten bij wie je bent, niet wie je zou willen zijn.  

Dankbaar zijn voor wat er wel is geeft energie, brengt een bron aan vreugde en geruststelling. 

Het is een natuurlijke vorm van aanbidding. 
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Opdrachten 

Oefening 1: Dankbaarheid 

Ga eens terug naar jouw rollen en levensgebieden oefening.  

Schrijf bij elke rol waar jij nu dankbaar voor bent? Wat is er wel? Je bent nu een aantal stappen 

verder. Sta daar eens even bij stil, sluit je ogen en laat het binnenkomen, voel het en omarm 

het. Al hamdoelillah, ik ben dankbaar voor…….. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Hoe komt dit bij je binnen? Wat voel je hierbij?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Oefening 2: Waardemodel 

In welke mate waardeer jij de rollen die jij vervult. Hoe dankbaar voel jij je? 

Rollen  Geef d.m.v. een getal de mate 

van dankbaarheid weer. 1-10 

  

  

 

  

  

  

  

Oefening 3: Focus bepalen - Op welke Dankbaarheid ga ik mij focussen? 

Stap 1: Waar heb je nog moeite mee om dankbaar voor te zijn? Schrijf op wat er in je opkomt. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Stap 2: Benoem de punten waar je NU de focus op wilt leggen en bepaal de volgorde van 

belangrijkheid. 

 

Dankbaarheid die NU belangrijk is Geef d.m.v. een getal aan 

welk punt meest 

belangrijk is, welk 

daarna komt, etc. 

  

  

  

  

  

  

Stap 3: Kies en maak de intentie dat je je gaat focussen op nummer 1, 2 en 3.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 4: Wat gaat er door je heen? Geef je emoties weer. Zet de oefening “Heartfull reflecteren” 

in (Deze staat in de inleiding aan het begin van de methode). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Stap 5: Beschrijf voor elk punt wat jij nodig hebt om daar wel Dankbaar voor te zijn en welke 

stap je daarin zou kunnen nemen. Schrijf dagelijks op;  Ik ben dankbaar voor…..ondanks 

dat…….  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



  

 
 

 

 Pagina 147, D.R.E.A.M-werkboek. © 2019 

Oefening 4: Je droom aanscherpen 

Beschrijf opnieuw jouw droomdoel en gebruik de nieuwe inzichten die je in dit hoofdstuk 

hebt opgedaan. Neem daarin alle oefeningen mee.  

Stel jezelf de vragen: 

Heb ik een realistische droom?  

Kan ik wat ik wil?  

Wellicht wil je jouw droom aanscherpen, concreter maken, aanpassen of zelfs een andere 

richting kiezen. Dit is heel goed mogelijk. Ga terug naar de eerste opdracht om je droom te 

beschrijven en doe deze opnieuw. Maar dan nu met al deze inzichten.  

Maak jouw droom nu definitief om aan te werken. In de volgende stap ga je namelijk een 

actieplan maken.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Oefening 5: maak een definitief droombord 

 

Nu je jouw droom helder hebt en deze meerdere malen hebt beschreven. Kun je ervoor kiezen 

om voor deze training een definitief droombord te maken. Maak het opnieuw in een helder 

beeld. Zie het als jouw anker, jouw doel. Wees trots en dankbaar! Je hebt nu een nieuw 

vertrekpunt. Je mag het even voelen. Laat het even binnenkomen, want hierna ga je aan te slag 

en ga je stappen zetten!  

Oefening 6: Reflectie op wat je hebt gedaan en gelezen 

Je hebt Stap 3: Eerlijkheid afgerond. Als je erop terugkijkt, wat heeft dit hoofdstuk jou 

opgeleverd? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat waren de eyeopeners? Jouw aha momenten? Wat deed dit met jou? En welk inzicht gaf 

jou dit? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Heb je één of meerdere emoties gevoeld tijdens deze oefening? Zo ja, welke emotie(s) voel je 

en wat doet dit met jou? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Inleiding 

In de allereerste stap (D) heb je stilgestaan en uitgezocht wat je droom is. Deze heb je 

beschreven en helder gemaakt voor jezelf.  

In stap R heb je onderzocht waar je nu staat en in E ben je dieper gegaan en heb je jouw 

intenties achterhaald. Je hebt gefilterd wat je wilt houden, wilt opruimen of wilt ontwikkelen.  

Aan het einde van elke stap heb je alle inzichten meegenomen die je hebt opgedaan en jouw 

droom nog een keer geformuleerd, aangepast of je hebt een nieuwe droom geformuleerd en 

dus een voornemen gecreëerd.  

In deze stap ga je aan de slag met een actieplan om jouw droomdoelen te realiseren. Actie dus! 

Voordat je echt aan de slag gaat met het maken van jouw eigen actieplan, willen we jou alvast 

voorbereiden op bepaalde zaken die jouw actie kunnen saboteren.  

“Voorwaar, Allah verandert de toestand van een volk niet, totdat zij hun eigen toestand 

veranderen.”  (Koran 13:11) 

 

Uitstelgedrag 

Op het moment dat je van start gaat kan het gebeuren dat je uitstelgedrag zal vertonen. Dit 

kan komen door iets wat jou uitdaagt of wat je niet leuk vindt om te doen. Uitstelgedrag is 

niet hetzelfde als ‘niets doen’; het is ‘niets doen en je daar rot over voelen’. 

Je vertoont bepaald gedrag. Dit gedrag zorgt ervoor dat je jouw klus nog even kunt uitstellen. 

En bij voorkeur afstellen.  

Er is onderzoek gedaan naar uitstelgedrag door Dr. Bargh en hij stelt: “Voordat we beginnen 

aan grote projecten, probeert ons brein echt productief werk te simuleren door te focussen op 

kleine, onnozele taakjes die de tijd verdrijven – en die ons consequent tegenhouden om écht 

iets gedaan te krijgen.”  Het is een gewoonte waar veel mensen last van hebben. Maar je kunt 

het ook in je voordeel laten werken. 

Er zijn signalen waar je op kunt letten om na te gaan of jij last hebt van uitstelgedrag: 

 Je gaat iets anders ondernemen, bijvoorbeeld schoonmaken of je moeder bellen. 

 Je raakt in paniek en verlamt volledig. Er komt niets meer tot stand. 

 Je maakt allemaal lijstjes of schrijft alles op in een notitieboek dat je helemaal mooi 

versiert (en waar je vervolgens niets mee doet). 



  

 
 

 

 
Pagina 153, D.R.E.A.M-werkboek. © 2019 

 Je slaapt er eens een nachtje over, en nog een, en nog een, etc. 

 Je begint andere nieuwe ideeën uit te werken die ineens ‘heel belangrijk’ zijn. 

 Je maakt uitgebreid bekend op social media wat voor een prachtige plannen jij gaat 

uitvoeren (ooit..) 

 Je stort je op het onderzoeken van je idee en plannen en surft van filmpje naar websites 

en weer terug naar facebook. Alles om maar niet te hoeven starten. 

 Je kunt natuurlijk niet aan de slag zonder eten. Dus eerst wordt er maar weer eens 

gekookt en gesnackt (en het plan verdwijnt langzaam naar de achtergrond). 

 Waarom iets doen als je jouw favoriete Tv-serie kunt kijken? Je hebt heerlijk nog 20 

afleveringen voor de boeg! 

 Eerst nog even gamen hoor. Je moet ook tijd nemen voor ontspanning. 

 Je hebt de beste oplossing: laat anderen het werk doen! 

 Oh wacht, had ik een half uur geleden al iets moeten doen. Ach jammer, je hebt 

morgen weer een dag. 

 En er zijn er vast nog veel meer te bedenken. Denk aan alle voorgaande stappen en 

waar je toen tegenaan liep  

Herkenbaar? Je bent niet de enige. Iedereen heeft wel een kleine uitsteller in zich. Wat 

belangrijk is, is dat je beseft dat je aan het uitstellen bent en vervolgens toch een stap gaat 

zetten. Want van uitstel komt echt vaak afstel. 

 

Hoe blijf je toch in beweging? 

1. Je kunt van jouw grote taak een kleinere taak maken door een nog grotere taak te 

bedenken. Je vertelt dan je brein dat je toch druk bezig bent. Dus als je graag brood 

wilt bakken, maar dit uitstelt, bedenk dan een nog grotere taak die je kunt uitstellen, 

bijv. de was strijken. Dan is brood bakken ineens een kleine taak geworden en heb je 

dat in ieder geval gedaan.  

2. Deel een grote taak op in een aantal kleinere stappen. Als de stap te groot is, heb je 

meer kans dat je gaat uitstellen. Door het in kleinere, meer realistische, stappen op te 

breken verhoog je de kans op succes.  

3. Maak een lijst met prioriteiten. Als je niet goed kunt inschatten wat eerst en wat later 

moet, maak dan een lijst van alles wat je wilt doen en zet ze op volgorde. Vervolgens 
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hoef je niet meer na te denken over hoe en wat. Je kunt de punten een voor een 

afstrepen.  

4. Beloon je inzet als je meteen iets aanpakt in plaats van uitstelt. Je brein leert dan dat het 

slimmer is om direct iets aan te pakken, dan wordt het beloond. Zorg wel dat je het 

dan ook doet, want daar krijg je ook zelfvertrouwen van! 

5. Zorg dat je geen afleiding hebt. Vind je het moeilijk om op je laptop te werken omdat je 

verleid wordt om op social media te kijken of youtube aan te zetten? Ga dan studeren 

in de bibliotheek of schakel je wifi uit.  

6. Rust eventueel uit. Doe je misschien te veel? Heb je geen energie? Rust dan eerst even 

uit en ga dan na of het lukt om je taak te doen.  
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Opdrachten 

Oefening 1: uitstelgedrag 

In welk uitstelgedrag herken jij jezelf?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Waaruit blijkt dat? Noem concrete situaties waaruit dit bleek. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Hoe is jouw eventuele uitstelgedrag van invloed op je droom? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Welke tool ga je inzetten om uitstelgedrag tegen te gaan? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Weerstand en blokkades overwinnen 

De D.R.E.A.M-methode is erop gericht om je verder te helpen om jouw dromen te 

verwezenlijken met de wil van Allahهلالج لج. We realiseren ons, als ervaringsdeskundigen, dat alles 

met vallen en opstaan gaat en dat het echt niet altijd makkelijk is.  

Je komt op een gegeven moment onherroepelijk op een punt waarop je denkt: oh nee, dit wil 

ik niet. Dit doet pijn. Geeft ongemak. Confronteert. Weet: dit is normaal! Dit gebeurt nu 

eenmaal als je buiten de gebaande paden treedt, als jij jezelf uitdaagt en uitnodigt om een 

niveau hoger te gaan. Een stap verder te zetten. Vooruit te komen.  

 

Negatieve emoties ontstaan als we uit balans zijn.  We krijgen niet wat we willen of de zaken 

lopen niet als gepland. Er zijn twaalf fundamentele negatieve emoties: verdriet, angst, spijt, 

frustratie, teleurstelling, zorgen, opgelatenheid, jaloezie, pijn, walging, paniek en schaamte.  

Deze emoties kunnen ons blokkeren in het zetten van stappen.  

De pijn kan zo overweldigend zijn dat we geneigd zijn om in oude patronen en overtuigingen 

te vervallen en onze stappen te staken.  
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Tools om toch stappen te blijven zetten: 

 

1. Elke stap die je zet in de richting die jij wil is een stap, hoe groot of klein die ook mag zijn. 

Als je overweldigd wordt door een emotie en je hebt de neiging om het op te geven of uit 

te stellen, vraag jezelf dan het volgende af: 

 

Welke stap zou ik toch kunnen nemen om mij beter te voelen en in actie te blijven? Ook 

een kleine stap is een stap. Deze tool gebruik je als je geen tijd hebt om stil te staan bij jouw 

demotiverende emoties en vooruit wilt blijven gaan.  

2. Als je een emotie voelt, vraag jezelf af: Wat wil er gezien worden? Wat voel ik nu, waarom 

voelt dit zo? Sta er even bij stil. Omarm het en bedenk dan. Wat kan ik ondanks dit gevoel 

toch ondernemen? Misschien wil het gevoel jou iets laten zien om jou de juiste richting op 

te sturen. Soms mag je het ook als een waarschuwing zien en eraan toegeven.  

3. Als je je angstig voelt, waar ben jij bang voor? Probeer dit goed onder ogen te zien. Wat is 

het ergste dat er kan gebeuren? En dan? Wat zou er dan gebeuren? Zet al jouw angsten 

eens op een rijtje, haal de emotie eruit. En zeg tegen de angsten: oh, dus daar zitten jullie. 

Blijkbaar ben ik bang voor (benoem ze maar). Deze angsten hebben ooit voor jou gewerkt, 

maar nu werken ze jou tegen. Zo leer je jouw angsten even opzij te zetten en door te 

gaan. Vraag jezelf af: Wat kan ik ondanks deze angst toch ondernemen?  

4. Waarom kies ik hiervoor? Soms laten we bepaalde emoties onbewust toe om ons te 

belemmeren stappen te ondernemen. Deze leveren ons iets op, namelijk een excuus om 

het op te geven. Waarom laten we dat toe? Meestal om een diepere pijn te verbergen. Hier 

hebben we het in de tweede stap bij: ‘Welk verhaal vertel jij jezelf’ ook al over gehad. Als 

je merkt dat je het wil opgeven: buig het dan om. En vraag jezelf af: Wat levert dit mij op 

en is dat in het voordeel van mijn (droom)doel? En welke pijn wil ik ontlopen. Blijf alsnog 

stappen nemen. 

5. Soms lopen dingen niet helemaal zoals je dacht, wilde of hoopte. Je voelt strijd of juist 

machteloosheid. Bedenk dan dat alles loopt zoals het moet lopen. Allahهلالج لج heeft bepaald 

hoe alles loopt, heb daar vertrouwen in. Zeg tegen jezelf: Ik heb het vertrouwen dat alles 

loopt zoals Allahهلالج لج dat wil en dat voelt bevrijdend. En blijf dan stappen nemen, hoe groot 

of klein die ook mogen zijn.  

6. Denk aan het gedicht dat je eerder hebt gelezen over jouw afscheid van de 

muur.  Waarschijnlijk hebben jouw angsten de boodschap nog niet goed begrepen. Je zou 

vaker dienen te herhalen dat je ze niet meer nodig hebt. Tenminste niet meer in zo'n mate 

dat ze je belemmeren. Lees jouw angsten nogmaals het gedicht voor.  

 

  



  

 
 

 

 
Pagina 158, D.R.E.A.M-werkboek. © 2019 

Opdrachten 

Oefeningen 1: blokkades en weerstand 

Welke weerstand herken jij bij jezelf? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Waaruit blijkt dit? Benoem concrete situaties waaruit dit blijkt. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welke tool spreekt jou het meest aan om in te zetten als je weerstand ervaart? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Oefening 2: Houdt de komende 2 weken de weerstand bij die je ervaart in het nemen van 

actie.  

Welke weerstand voelde je?  

Zaten er nog “oude’ overtuigingen tussen die zich lieten zien; verhalen die je jezelf vertelt?  

Welke waren dat? 

Welke tool(s) heb je ingezet of ga je inzetten? 
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Na twee weken. 

Welke weerstand voelde je? Welke voelde je het meest? 

Welke tool werkt het best? Wat heeft dit jou opgeleverd?  

Waar sta je nu m.b.t. de weerstand? 
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Weerstand en blokkades vanuit islamitisch perspectief 

In deze module hebben we het gehad over blokkades en weerstand die je kunt voelen bij de 

stappen die je neemt. Als we vanuit islamitisch perspectief gaan kijken naar blokkades dan 

komen we de blokkades tegen veroorzaakt door influisteringen en het ongeziene. 

Blokkades door influisteringen 

De shayateen (duivels) gebruiken je zorgen voor de toekomst en je verdriet om het verleden om 

je te blokkeren stappen te ondernemen. Ze observeren waarmee je zit, wat je verlangens zijn, 

wat je falen en angsten zijn. Dan beginnen de influisteringen door jouw zorgen uit te 

vergroten. Ze fluisteren je in dat je iets niet kan, dat niemand op je zit te wachten, dat je voor 

altijd arm blijft, dat je kinderen zullen ontsporen, jouw man je verlaat etc., etc. Ze houden je 

liever ontevreden en weerhouden je van het hebben van succes. 

Ze spelen ook in op de blokkades die je in je karakter al hebt. De blokkades die we in de 

vorige paragrafen hebben uitgelicht zijn als zoete voeding voor de shayateen. Ze kunnen hier 

heel vals en doordacht op inspelen.  

Belangrijk is dus om je hiervan bewust te zijn en dit te herkennen. Zodat je de influisteringen 

niet de kans geeft om deze zo uit te vergroten, dat je er werkelijk last van ondervindt.   

Blokkades door het ongeziene 

Als we nog een stapje verder gaan dan komen we bij de blokkades door het ongeziene in de 

vorm van het boze oog, sihr (tovenarij) en bezetenheid. In deze tijd een zorgelijk fenomeen. In 

dit model is het noodzakelijk om deze invloeden van het ongeziene te bespreken. Want 

hoeveel mensen en gezinnen kunnen geen succes behalen of kunnen zelfs hun leven niet op 

een normale manier leiden door deze ontwikkeling in de maatschappij?  

Dit onderwerp vraagt eigenlijk om specifieke aandacht en inzet. Door persoonlijke ervaringen 

met zusters weten we hoe belangrijk het is om blokkades vanuit het ongeziene te onderzoeken 

en hier bewust mee om te gaan. Zodat je de oorzaak van je blokkades kunt aanpakken. Mocht 

je geen succes behalen met wat je doet in je gezin, in jouw rizq(voorziening), in je huwelijk of 

familiebanden, zoekt dit uit. Sluit dit uit voordat je de oorzaak ergens anders neerlegt. 

In dit model geven we een aanzet en hopen we op bewustwording. We gaan hier niet al te 

diep op in, want dit is een specifiek vak op zich en vraagt deskundige begeleiding. We 

beschrijven enkele elementen over hoe je geblokkeerd kunt worden. 
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Boze oog 

Het onderwerp van hasad, ofwel jaloezie (nijd, afgunst), is een zeer belangrijk onderwerp. 

Jaloezie ontstaat wanneer we anderen met een zegening zien en we het verlangen hebben dat 

die persoon deze zegening verliest. Er ontstaat afgunst en we gunnen die andere persoon die 

zegening niet.  

Dit kan zowel bewust als onbewust. Het niet zeggen van mashaa Allah bijv. kan per ongeluk 

ook het boze oog veroorzaken. Omdat je dan ergens onbewust misschien wel wenst wat die 

ander heeft en ervan baalt dat jij het niet hebt.  

Moslimgeleerden hebben dit akelige gevoel (bewust afgunst) op verschillende manieren 

gedefinieerd, maar al hun definities bevatten de volgende essentiële betekenis: het wensen dat 

iemand iets goeds verliest, waarmee hij of zij gezegend is. Allahهلالج لج zegt:  

“…het kwaad van de jaloerse, wanneer hij jaloers is.” (Koran 113: 5) 

Het Arabische woord al-‘ayn (vertaald met 'het boze oog') verwijst naar een persoon die een 

andere persoon schaadt middels zijn oog. Het begint wanneer een persoon iets leuk vindt. 

Vervolgens tasten zijn slechte gevoelens het aan, door vaak naar het voorwerp of de 

eigenschap waarop hij jaloers is te kijken. 

 

De Profeetملسو هيلع هللا ىلص heeft gezegd: “Een ieder die iets ziet in zichzelf, of in zijn bezittingen of in 

zijn broeder, dat hij leuk vindt, laat hem bidden voor zegeningen voor dit, want het boze 

oog is echt.” 

De Profeetملسو هيلع هللا ىلص heeft gezegd: “Het boze oog is echt, en als er iets is dat de goddelijke 

voorbeschikking (al-qadar) zou inhalen, dan is dat het boze oog.” (Moeslim, van een hadieth 

van Ibn ‘Abbaas (r.a.)). 

Tovenarij 

Sihr, ofwel tovenarij. Wat is dat? Sihr of tovenarij is een overeenkomst en een verdrag tussen 

een tovenaar en een duivel. Met als doel om blokkades te veroorzaken bij iemand of een gezin. 

Blokkades kunnen zijn: niet trouwen, geen kinderen, scheiden, ruzie tussen familie, geen 

succes en rizq. Tovenarij kan zelfs een verliefdheid veroorzaken. Een tovenaar zoekt 

toenadering tot een duivel met daden van ongeloof of met zonden, waardoor de duivel deze 

tovenaar gehoorzaamt. Als je denkt dat tovenarij slechts ingebeeld is en geen realiteit, lees dan 

(de vertaling van) de volgende Woorden van Allahهلالج لج:  

“Maar de duivels waren ongelovig, zij onderwezen de mensen tovenarij. Zij zijn niet in 

staat om jou met iets te schaden, behalve datgene wat Allah voor jou heeft voorbeschikt.” 

(Koran 2: 102)  
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“Voorwaar, datgene wat zij verricht hebben, is slechts de list van een tovenaar. En de 

tovenaar zal niet welslagen, wat hij ook doet.” (Koran 20: 6)  

“Degene die zelf tovenarij praktiseert of een ander dit laat doen, hij behoort niet tot 

ons.”(Moesnad Ahmed) 

Bescherming 

Enkele tips voor bescherming tegen het ongeziene:  

 Voer de verplichtingen uit die Allahهلالج لج ons oplegt. 

 Verricht de vijf gebeden in de huizen van Allahهلالج لج.  

 Bescherm jezelf door thuis vrijwillige gebeden te verrichten.  

 Reciteer het tweede hoofdstuk uit de Koran (al-Baqarah), want de duivel vlucht van 

het huis waarin dit hoofdstuk gereciteerd wordt.  

 Lees Aayatoel-Koersie (vers 255 uit al-Baqarah (de Koe)) voor het slapengaan, dan zal er 

een waker over je worden aangesteld en geen duivel zal je kunnen benaderen totdat de 

ochtend aanbreekt.  

 Houd je aan de rituele wassing.  

 Gedenk de Naam van Allahهلالج لج bij het eten en drinken en wanneer je je huis binnengaat.  

 Houd je aan de gedachtenissen van de ochtend en de avond.  

 Prijs Allahهلالج لج, verheerlijk Hem, eer Hem en loof Hem. Onderhoud je band met Allahهلالج لج, 

vrees Hem en houd je weg van Zijn verboden.  

Je hebt vast een favoriete manier hoe jij Allahهلالج لج aanbidt en jezelf daardoor beschermt in shaa 

Allah. Dit kun je veelvuldig doen. Zoek een vorm van aanbidding waarmee jij het meest 

verbinding hebt en voer deze veelvuldig uit. Zijn er andere vormen van aanbidding die je wilt 

implementeren? Voeg deze stapsgewijs toe bij jouw ‘lijst van Aanbidding’ en voor je het weet 

is het een gewoonte.  

De vier toegangswegen van de duivel tot het lichaam van de mens 

Er zijn verschillende manieren voor een djin (geest) om je lichaam te betreden, naast het 

bovengenoemde. Dit is vooral in het voelen en uiten van extreme emoties. 

Ten eerste: grote angst. Wanneer de mens zeer angstig is, vindt de duivel een toegangsweg tot 

zijn lichaam. Zoek daarom tijdig de toevlucht en bescherming bij Allahهلالج لج tegen angst. Vervloek 

de shaytaan. 
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Ten tweede: grote woede. Woede is namelijk een brandende kool van de duivel. Als je boos 

bent, zeg dan: ik zoek mijn toevlucht bij Allahهلالج لج tegen de verworpen duivel.  

“En als een influistering van de satan jou tot woede drijft, zoek dan jouw toevlucht bij 

Allah. Waarlijk, Hij is Alhorend, Alwetend.” (Koran 7:200) 

Verricht de rituele wassing, want dit dooft het vuur van de woede, ga zitten en als het niet 

werkt ga dan liggen. De Profeetملسو هيلع هللا ىلص adviseerde ons niet boos te worden. Dat wil ook zeggen dat 

je de oorzaken die daartoe kunnen leiden vermijdt. 

Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat een man advies vroeg aan de Profeetملسو هيلع هللا ىلص. Hijملسو هيلع هللا ىلص 

zei: “Word niet boos”. De man herhaalde zijn vraag een paar keer en de Profeetملسو هيلع هللا ىلص herhaalde 

steeds: “Word niet boos.” (al-Boekhaarie) 

Ten derde: grote onachtzaamheid. Wanneer de mens onachtzaam is in de gehoorzaamheid 

aan Allahهلالج لج, de aanbidding en het gedenken van Allahهلالج لج, vindt de duivel een toegangsweg.  

Ten vierde: volledig opgaan in de begeerten. Wanneer de mens enkel zijn begeerten achterna 

loopt en zijn enige zorg het vervullen van zijn begeerten is, vindt de duivel een toegangsweg 

waardoor de mens bezeten raakt. Hier hebben we het bij het reinigen van de ziel over gehad.  

Moge Allahهلالج لج ons beschermen tegen het kwaad van de duivels en de tovenaars. Ameen. 

En onthoudt, alles is bi idni Allah, maar je moet je daar wel voor inspannen. Verdiep je eens in 

roqya en zelf-roqya. In de literatuurlijst vind je nog een aantal handige websites. 
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Opdrachten 

Oefening 1: Het ongeziene 

Wat herken je zoal uit het bovenstaande? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Heeft dit invloed gehad op je leven en je dromen? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Hoe ben je hiermee bezig geweest? Welke tools heb je ingezet? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat heeft het je opgeleverd? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Wat is jouw favoriete vorm van aanbidding? En wat voel je daarbij? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Oefening 2: aanbidding plannen 

Beschrijf en maak een planning per week hoe je jezelf blijft beschermen tegen het ongeziene. 

Naast de verplichte vormen van aanbidding die ons voorgeschreven zijn, zoals het gebed. 

Deze extra bescherming en aanbidding dient onze dagelijkse aandacht te krijgen.  
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Maandag   

Dinsdag  

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  
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Zaterdag  

Zondag  
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Van droom naar doel: droomdoel 

Als je droom zegt, zeg dan ook doel. Als je doel zegt, zeg dan ook actie. Als je actie zegt, zeg je 

ook: plan.  

Want actie zonder een plan, zonder vooraf na te denken over wat je wilt en waarom en 

wanneer, is lopen als een kip zonder kop; je komt overal en nergens tegelijk.  

Psychologen geloven dat wie zijn droomdoelen duidelijk voor zichzelf opstelt (en liefst ook 

opschrijft), meer kans heeft om succes te behalen dan wie geen helder doel voor ogen heeft. 

Ook onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص stelde eerst doelen en overpeinsde de acties weloverwogen. Dit deed hij 

vaak in een grot. Dit kon soms weken of maanden duren, maar het was altijd een 

weloverwogen plan.  

Onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص werd wel eens verweten dat hij geen actie ondernam bij sommige wreedheden, 

maar hij wist wanneer het een goed moment was voor actie en wanneer niet. Natuurlijk werd 

hij geleid door Allahهلالج لج, maar dat worden wij ook, al is het op een heel ander niveau.  

Het is goed om doelen te stellen. Het motiveert en je krijgt inzicht in de stappen die je dient te 

ondernemen. Dat geeft een stukje rust, omdat het niet meer in je hoofd zweeft. Je kan 

geordend stappen zetten met behulp van een weldoordacht plan.  

Het stellen van doelen werkt motiverend. Je aandacht is gefocust. Je krijgt feedback doordat je 

de gestelde doelen kunt checken op gewenst resultaat en je kunt (tussentijdse) successen 

vieren.  

Je mag namelijk onderweg je overwinningen vieren! 

Doelen, acties en resultaten 

Om een actieplan te maken is het noodzakelijk dat je begint met het concreet beschrijven van 

je droomdoel. Het is zinvol om dit droomdoel in stukken te delen van 5 (sub)doelen. Elk van 

deze doelen heeft zo zijn eigen functie en meerwaarde t.b.v. van jouw droomdoel.  

1. Levensdoel/ Missie: geeft richting op de langere termijn. 

2. 5-jarig doel: hakt je levensdoel in een behapbare brok. 

3. 1- tot 2-jarig doel: maakt je 5-jarige doel concreet en overzichtelijk. 

4. Weekdoel: Wat ga ik nú doen om dichter bij mijn jaardoel te komen? 

5. Dagdoel: Wanneer ben ik tevreden over wat ik vandaag bereikt heb? 
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Doelen leiden tot acties, die weer tot resultaat leiden. Doelen, acties en resultaten kun je ook 

weer opsplitsen in subdoelen.  We werken één voorbeeld kort uit. 

Levensdoel/missie: Islamitische vrouwen helpen met hun dilemma’s  

5 jarig doel:  

Ik heb een eigen coaching en training praktijk  

1 - tot 2 jarig doel:  

Ik heb een eigen website 

Ik heb een facebookpagina 

Ik heb een opleiding islamitische psychologie afgerond 

Ik heb een netwerk opgebouwd 

Weekdoel week 1  

Hosting website regelen 

Facebook pagina aanvragen en oriënteren hoe alles werkt 

Vriendenlijst opbouwen (per doel uitwerken) 

Dagdoel 

Pakketten voor hosting vergelijken (per doel uitwerken) 

 

Let wel op: dit is een hulpmiddel, geen doel op zich. Het gaat erom dat je jouw gedachten 

kanaliseert en een richting vindt waar je naar op weg gaat.  
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Opdrachten 

Oefening 1: jouw eigen D.R.E.A.M actieplan! 

Maak nu je eigen actieplan! Wees zo duidelijk mogelijk voor jezelf. Maak gebruik van alle 

stappen die we tot nu toe hebben behandeld.  

 

D: Droomdoelen 

Levensdoel/missie 

 

 

 

 

5-jarig doel 

 

 

 

 

1- tot 2-jarig doel 
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R: Realiteit - Waar sta je nu? Wat heb je al wat je droom kan dienen 

Welke middelen heb je hiervoor nodig? (kijk ook naar de oefeningen die je gemaakt hebt bij R. 

(neem mee wat je nodig hebt). Denk aan middelen en hulpbronnen zoals tijd, ruimte, geld, 

materialen, media. randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld ruimte oppas etc. 

 

Jouw focus 

(oefening en bij R) 

 

Inzetten 

Wat bezit ik al en ga ik 

inzetten.  

 

Opruimen 

Wat dient mij niet en ga ik 

niet gebruiken 

 

Ontwikkelen 

Dit heb ik nodig om mijn 

droom te verwezenlijken 

 

Iets anders wat naar boven 

is gekomen 
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Dit heb ik nodig voor mijn droom. 

Middelen  Allahهلالج لج Randvoorwaarden Kennis 

 

 

   

E: Eerlijkheid - Welke persoonlijke vaardigheden ga je inzetten? Welke hebben nog 

ontwikkeling nodig?  Denk hierbij bijvoorbeeld aan je intentie, vaardigheden, kennis en 

inzichten. Kijk naar de oefeningen die je gemaakt hebt bij E. Neem mee wat je nodig hebt). 

 

Jouw focus  

(oefening en bij R) 

 

Inzetten 

Wat bezit ik al en ga ik 

inzetten.  

 

Opruimen 

Wat dient mij niet en ga 

ik niet gebruiken 
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Ontwikkelen 

Dit heb ik nodig om mijn 

droom te verwezenlijken 

 

Iets anders wat naar 

boven is gekomen 

 

A: Actie - Welke acties ga je ondernemen. 

Jouw focus  

(oefening en bij R) 

 

Inzetten 

Wat bezit ik al en ga ik 

inzetten  

 

Opruimen 

Wat dient mij niet en ga 

ik niet gebruiken 
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Ontwikkelen 

Dit heb ik nodig om mijn 

droom te verwezenlijken 

 

Iets anders wat naar 

boven is gekomen 

 

Wat zijn je doelen en welke acties ga je ondernemen? 

Weekdoel 

 

 

 

1.  

Dagdoel 

 

 

 

1.  
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Zet de doelen zoveel mogelijk in een weekplanning. Wanneer wil je dit doen of af hebben?  

Maandag  

 

 

Dinsdag  

 

 

Woensdag  

 

 

Donderdag  

 

 

Vrijdag   

 

 

Zaterdag  

 

 

Zondag  
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M: Maatje - Jouw focus (deze tabel kun je pas maken als je de volgende stap (M) hebt gedaan) 

Sla deze dus eerst nog over en maak deze als je M hebt gehad.  

 

Jouw focus  

(oefening en bij M) 

 

Inzetten 

Wie is al mijn maatje en 

ga ik inzetten 

 

Opruimen 

Op wie kan ik niet 

rekenen m.b.t. mijn 

droom.  

 

Ontwikkelen 

Nieuwe contacten of in 

bestaande investeren 

t.b.v. mijn droom 

 

Iets anders wat naar 

boven is gekomen 
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Wie ga je inzetten waarvoor? In welke stap heb je wie nodig? 

 

Wie  Waarvoor Allahهلالج لج 

   

Oefening 2: reflectie op wat je hebt gedaan en gelezen 

Je hebt ‘Stap 4: actie’ ondernomen. Als je erop terugkijkt, wat heeft dit hoofdstuk jou 

opgeleverd? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Wat waren de eyeopeners? Jouw aha momenten? Wat deed dit met jou? En welke inzicht gaf 

jou dit? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Heb je één of meerdere emoties gevoeld tijdens deze oefening? Zo ja, welke emotie(s) voel je 

en wat doet dit met jou? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Schrijf dit nu kort en bondig op in jouw eigen D.R.E.A.M model.  Bekijk het origineel voor een 

voorbeeld. De inzichten haal je o.a. uit de oefeningen die je hebt gemaakt. 
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Inleiding 

In deze stap gaan we dieper in op het belang van hulp zoeken. Welke mensen heb je nodig om 

jouw dromen te verwezenlijken. Met welke mensen heb je nu te maken en hoe kunnen zij jou 

ondersteunen. Je ontdekt hoe je weloverwogen mensen kunt kiezen die jou kunnen 

ondersteunen. Je ontdekt ook welke mensen je liever op afstand houdt.  

In de vorige hoofdstukken heb je aardig wat inzichten opgedaan en je hebt onderzocht hoe jij 

in elkaar steekt. Je stond stil bij wat jij belangrijk vindt en hoe je dingen wilt realiseren. Je moet 

zelf de kar trekken en je dient veel zelf te doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Vraag 

mensen om hulp. Vraag Allahهلالج لج, jouw Schepper om hulp. 

Als je kiest voor verandering, verwacht dan niet dat anderen direct met je meegaan in jouw 

plannen. Want jij hebt het misschien maanden of weken overwogen en uiteindelijk een stap tot 

verandering gezet. Maar de ander, vooral de mensen die je het meest nabij zijn, hebben er 

vaak geen benul van. 

Dus gun ze het proces dat jij al hebt gehad. Het mooiste is als je ze in dat proces mee kunt 

nemen. Vooral mensen in je directe omgeving zijn belangrijk. Zij merken vaak als eerste de 

veranderingen en consequenties op; voor jou en allicht ook voor hen. Denk bijvoorbeeld aan je 

partner, jouw ouders als je nog bij ze inwoont of je kinderen. 

Men zegt dat verandering weerstand geeft. De ander is gewend dat jij een bepaalde rol hebt en 

als jij ineens besluit er een andere wending aan te geven-tenminste voor de ander kan het 
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ineens lijken-dan moet die echt even wennen aan dat idee. Want vaak wordt er van de ander 

ook een andere rol en aandeel verwacht. 

Dus, geef het tijd en geef aan hoe belangrijk dit droomdoel voor je is. Ook al komt het niet 

direct aan, de aanhouder wint. Een aantal tips:  

1. Durf hulp te vragen, dat is slim want samen kun je veel meer dan in je eentje. Wij 

kunnen niet alles alleen doen, hoe graag we dat ook zouden willen. Het getuigt van 

zelfkennis als je weet waar je wel en niet goed in bent en dit ook durft te toe te geven. 

Zowel aan jezelf als de wereld. 

2. Als iemand jou wil helpen, accepteer het dan. Al hamdoelillah (dank aan Allahهلالج لج). Laat 

hen merken dat je vertrouwen hebt in hun kwaliteiten en wat zij jou te bieden hebben. 

3. Natuurlijk loop je het risico dat iemand ‘nee’ zegt als je vraagt om hulp. Ook anderen 

hebben hun eigen leven en eigen prioriteiten. Zij bepalen zelf wel of je teveel van hen 

vraagt door ‘nee’ te zeggen of dat het prima is door ‘ja’ te zeggen.  

4. Als mensen je helpen, dan is het ook islamitisch goed om ze hiervoor te danken en 

eventueel te belonen. Dat hoeft niet altijd met geld of cadeaus. Je kunt misschien een 

lekkere maaltijd koken of een keertje op de kinderen passen. Een mooie smeekbede 

verrichten kan veel uithalen in dit leven en het volgende.  

5. Natuurlijk is het zo dat als jij nooit om hulp vraagt iedereen gauw geneigd is te denken 

dat je alles prima op orde hebt. Je leert je omgeving als het ware om jou te negeren als 

het gaat om hulp aanbieden. Toch kan het goed zijn om af en toe hulp te vragen. Al 

was het maar om de ander ook het gevoel te geven dat hij of zij ertoe doet in jouw 

leven.  

Verschillende soorten mensen en vriendschappen 

Mensen kunnen een onuitputtelijke bron zijn van compassie, enthousiasme en betrokkenheid 

zodra je hen deelgenoot maakt van je droom en doelen. Wel is het zo, dat niet ieder persoon in 

iedere fase van je stappenplan geschikt is om in te schakelen. Daarom is het belangrijk om 

vooraf een lijst te maken van vrouwen die jou positief kunnen ondersteunen. Uiteraard kun je 

hierbij ook denken aan bijv. de mahram-mannen om je heen. 

Je hebt drie soorten mensen die je kunt inschakelen als je feedback of hulp wilt:  

Luisteraar: mensen die stil zijn, kunnen luisteren en in staat zijn diepgaande vragen te stellen, 

Fan: mensen die wat je ook doet jouw grootste fan zijn en jou telkens aanmoedigen, 

Criticus: mensen die, wat je ook doet, altijd kritiek hebben. 
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Het is belangrijk een goede balans te vinden tussen de verschillende mensen die je wilt 

inschakelen. Hierbij is het advies om minder gebruik te maken van de hulp van mensen die 

altijd kritiek hebben. Het lijkt op het eerste gezicht verleidelijk. Je hebt immers ook input 

nodig over wat beter kan. Maar het kan erg demotiverend werken, omdat deze mensen niet 

snel tevreden zijn. Beter is om de fan en de luisteraar aan te moedigen om feedback te geven. 

Zij zullen dit ook prima kunnen doen en doen dit vanuit hun empathisch besef. 

Mensen heb je nodig om af en toe even pas op de plaats te maken, om hulp te vragen, samen 

te genieten van je succes of om je op te beuren als het even tegenzit. Ook hierbij kies je de 

persoon die je op dat specifieke moment, of in die specifieke fase van je plan, nodig hebt.  

Zoek gelijkgestemden op en laat je inspireren. Door je te omringen met mensen die dezelfde 

interesses hebben of in dezelfde aanpak geloven, omring je jezelf met positieve energie. Met 

mensen die je aanmoedigen en je ‘ik-kan-het’ manier van denken versterken. Je gaat daardoor 

steeds meer mogelijkheden zien en je concentreren op manieren waarop het wel kan, in plaats 

van op de obstakels. Gelijkgestemden trekken je omhoog en geven je kracht.  

Kortom, het is zeer de moeite waard om eens alle mensen om je heen te bestuderen en na te 

gaan hoe ze jou van dienst kunnen zijn. Echter, let wel op dat je mensen niet nodig hebt om 

compleet te zijn. Want dan gebruik je die mensen als een soort reserveonderdeel van jezelf. 

Dat is niet de juiste weg. Andere mensen kunnen je geluk brengen, qua inzicht en qua 

verbinding. Maar uiteindelijk ontsluit iedereen het ware geluk in zichzelf.  

Durf ook vooral mensen te zien als een inspiratiebron. Kijk naar waar zij staan en wat jij nog 

van hen kunt leren en hoe ze jou kunnen inspireren. Neem als het kan contact met ze op en 

vraag ze het hemd van het lijf. Of lees hun boeken, blogs of berichten op facebook. Wij leren 

allemaal van elkaar. Ook jij inspireert en motiveert mensen, soms zelfs zonder dat je het 

doorhebt. 

Goed gezelschap / vriendschap 

Goed gezelschap, het kiezen en het hebben van de juiste vrienden is extreem belangrijk om 

verschillende redenen: 

1.De mensheid kan niet alleen leven; iedere individu moet in interactie leven met anderen.  

 

2. Die mensen met wie jij omgaat en als metgezellen/vrienden neemt, vallen onder twee 

categorieën. Zij zijn of goede mensen die jou de goede weg wijzen en stimuleren om datgene 

te doen wat Allahهلالج لج gebiedt. Of zij zijn slechte mensen die jou aanmoedigen om datgene te 

doen wat de shaytan tevreden stelt, datgene wat jou zal misleiden en jou naar het hellevuur zal 

leiden.  

 

3. Toen de Profeetملسو هيلع هللا ىلص gestuurd werd met de boodschap om de religie van de Islam te 

verspreiden heeft hij dit niet alleen gedaan. Allahهلالج لج koos voor hem metgezellen, die hem 

hebben vergezeld en die de boodschap verder hebben verspreid. 
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Deze drie aspecten laten ons het belang zien van het hebben van goede vrienden, vrienden die 

saalih (rechtschapen) zijn. Een rechtschapen vriend zal jou helpen om datgene te doen wat 

goed is en zal je herinneren aan Allahهلالج لج. Hij zal datgene wat goed is aanmoedigen en datgene 

wat slecht is afwijzen.  

Deze aspecten laten ook het belang zien van het vermijden van slechte vrienden. Zulke 

vrienden zullen een slechte invloed hebben op jou, zij helpen jou om daden te verrichten die 

de ontevredenheid van Allahهلالج لج’ oproepen en leiden tot het hellevuur. We zoeken onze 

toevlucht bij Allahهلالج لج hiertegen.  

 

De Profeetملسو هيلع هللا ىلص heeft het onderwerp van goede vriendschap zodanig uitgelegd dat er geen ruimte 

overblijft voor twijfel of verwarring toen hijملسو هيلع هللا ىلص zei:  

“Een persoon is op de dien van zijn khaleel (vriend) dus kijk uit wie je als vriend neemt.” 

(Aboe Dawoed en At-Tirmidie)  

Dit betekent dat een persoon dezelfde manieren en gedrag aanneemt als zijn vriend. Dus we 

moeten voorzichtig zijn met wie we als vriend nemen. Er is een Arabische uitspraak die luidt: 

‘Jouw vriend is degene die jou tot dingen aanzet’. Dus als jouw vriend goed is, zal hij jou 

aanzetten tot datgene wat goed is, maar als hij slecht is dan zal hij jou aanzetten tot datgene 

wat slecht is.  

We dienen onze vrienden en metgezellen voorzichtig te kiezen zodat we vrienden kiezen die 

oprecht zijn en die ons het goede gebieden en het slechte verbieden. Als hij ziet dat je zonden 

begaat zal hij je waarschuwen, als hij zich bewust wordt van jouw tekortkomingen zal hij je 

adviseren en als hij een fout bij je ontdekt zal hij dit verbergen. Over dit laatste punt heeft de 

Profeetملسو هيلع هللا ىلص gezegd:  

‘Een moslim is de broeder van een andere moslim. Hij verraadt hem niet,  liegt hem niet 

voor en laat hem niet in de steek. Alles van een moslim is verboden voor een moslim: zijn 

eer, zijn eigendommen en zijn bloed. Godsvrede is hier belangrijk. Om slecht te worden 

volstaat het voor een moslim om op zijn broeder neer te kijken.’ (at-Tirmidie) 

Dit principe is belangrijk omdat het laat zien hoe de religie vastgesteld dient te worden en wat 

broederschap is en wat het doet. Inderdaad, de reden dat iemand een vriend neemt is om hem 

te helpen om de Islam in zijn hart te verankeren en om hem te helpen Allahهلالج لج te aanbidden. 

We vinden een goed voorbeeld in de Profeet Moesa (a.s.), degene die Allahهلالج لج gekozen heeft en 

tegen gesproken heeft. Toen Allahهلالج لج hem naar de Farao stuurde, zei hij:  

"En stel voor mij een helper aan uit mijn familie, Haroen- mijn broeder; Versterk met hem 

mijn kracht, en laat hem delen in mijn taak, zodat wij U veel kunnen prijzen en U veel 

zullen gedenken." (Koran 20: 29-34) 
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De band tussen de gelovigen is dus gebaseerd op geloof en oprecht broederschap. Wees 

gewaarschuwd tegen vriendschap die ergens anders op gebaseerd is dan geloof en oprecht 

broederschap. Wanneer je jezelf toch inlaat met vriendschap die hier niet op gebaseerd is, kun 

je hier later spijt van krijgen. Net zoals de onrechtvaardigen spijt zullen voelen op de dag der 

opstanding, Zeggend;  

 

"Had ik maar een Weg genomen met de boodschapper. Wee mij! Had ik maar niet zo’n 

(ongelovige) als boezemvriend genomen. Voorzeker, hij heeft mij doen afdwalen van de 

Vermaning nadat die tot mij gekomen was: en de Satan is de mensen ontrouw." (Koran 25: 

27-29)  

Zet mensen in die jouw liefdevol omarmen 

Wij zijn elkaars helpers en hebben elkaar nodig. Er zijn vele bronnen van steun en liefde 

aanwezig om ons te vullen met (onvoorwaardelijke) liefde en geborgenheid. We hebben dit 

nodig zodat we tot volle wasdom kunnen komen.  

Het is een illusie om te denken dat een enkel persoon jou alles kan geven wat jij nodig hebt. 

Dan leg je teveel druk op de ander om al jouw verlangens te vervullen. Allahهلالج لج heeft ons 

geschapen met een netwerk aan mensen om ons heen die ons kunnen aanvullen. Het is 

daarom bijvoorbeeld ondenkbaar dat jouw ouders jou alles kunnen geven wat je nodig hebt, 

evenmin je echtgenoot of je vriendinnen. Zij vervullen allemaal een klein deel van jouw 

behoefte.  Om dit aan je uit te leggen gebruiken we de zogenaamde liefdesbronnen van John 

Gray.  

Als je teveel druk legt op een persoon, zul je ook merken dat diegene zich juist terugtrekt. Of 

dat jij afstand neemt omdat je (vaak onterecht) ontevreden bent over het feit dat die ander jou 

niet geeft wat je nodig hebt.  Onderzoek dus wat je nodig hebt en pas aan bij wie je een 

bepaalde behoefte wilt halen. 

Daarnaast heb jij ook heel veel te bieden aan anderen. Ook hierin kies jij wat je met iemand 

deelt. Jij kunt ook iemands liefdesbron zijn. Het is letterlijk geven en nemen. Door te geven 

vervul je ook bepaalde verlangens en kun jij met jouw liefde anderen vervullen. Nu kan het 

zijn dat voor jou is voorbestemd dat je bepaalde zaken zult gaan missen. Je kunt bijvoorbeeld 

geen kinderen krijgen of je ouders overlijden als jij nog heel jong bent. Wij zijn ervan 

overtuigd dat ook dan Allahهلالج لج mogelijkheden op je pad zal brengen die jou in staat zullen 

stellen om toch deze verlangens een plek te geven. Verricht vooral smeekbeden en vraag 

Allahهلالج لج om dit voor je aan te vullen. 

De diverse liefdesbronnen 

Spirituele liefde en ondersteuning: steun vanuit het spirituele. Steun en leiding van Allahهلالج لج 

vragen. In contact komen en blijven met Allahهلالج لج. 
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Liefde van ouders/ouderlijk figuur: liefde voor ouders kun je gewoonlijk bij niemand anders 

krijgen dan bij je eigen ouder. Soms is het noodzakelijk om je tot anderen te wenden om deze 

vorm van liefde te kunnen vullen. Omdat je ouders niet meer leven, jou niet lief kunnen 

hebben of om een andere reden. Heb je geen contact met je ouders? Probeer dit dan te 

herstellen of doe dua voor ze. Vergeef ze in je hart en geef het een plekje. Ook als je ouders niet 

meer leven is het belangrijk om hen te blijven eren door het verrichten van smeekbedes. 

Vrienden: steun en liefde van vrienden. Om te praten, lachen en te spelen. Elke vriend kan jou 

iets anders bieden wat jij nodig hebt.  

Familie: zus, tante, broer, oma, etc. Allemaal hebben ze een andere soort liefde te geven die je 

nodig hebt. Wees je wel bewust dat het mogelijk is dat sommige familieleden je nauw aan het 

hart liggen en anderen wat minder en andersom. Dus niet iedereen kan je allicht geven wat je 

nodig hebt.  

Gelijke interesses: deze bron draait geheel om ondersteuning van gelijken. Mensen die 

dezelfde interesses hebben. Bijvoorbeeld lid zijn van een zustergroep, een hobbyclub of 

vakgenoten. Jullie delen dezelfde interesses en spreken in een taal en op een niveau dat voor 

jullie allemaal te begrijpen is en bij jullie past.  Dit geeft een bepaalde vorm van herkenning en 

voldoening die je bij anderen niet altijd zult ervaren.  

Zelfliefde: zorg voor jezelf en je kunt voor anderen zorgen. Wees tevreden met jezelf en je 

eigen gezelschap en dan pas kun je genieten van de gezelschap van anderen. Voel je niet 

eenzaam en alleen en je zult je niet eenzaam en alleen voelen bij anderen.  

Relatie en romantiek: als Allahهلالج لج dit voor jou heeft voorbestemd, dan krijg jij een partner die 

deze behoefte kan tegemoet komen. Onthoud hierbij dat hij zal geven wat hij te bieden heeft 

en dat perfectie niet bestaat. Dus zie jouw partner niet als je redder, die jou alles moet geven 

wat jij nodig hebt. Daar zijn andere liefdesbronnen voor. En sowieso dien je steeds te werken 

aan je relatie met Allahهلالج لج. 

Iemand die afhankelijk van je is: onvoorwaardelijke liefde geven aan iemand die afhankelijk 

van je is. Verantwoordelijk zijn voor de behoeften van anderen is een wezenlijke eis van de 

ziel. Kies iets waar je onvoorwaardelijk van kunt houden om deze bron te vullen. Zoals 

kinderen. Mocht je geen kinderen hebben, zoek de vervulling van deze bron niet bij jouw 

partner, want hij zal het niet kunnen geven. Neem een tuin aan, neem een huisdier, vind iets 

of iemand die jou echt nodig heeft op een andere manier dan jouw partner. 

Teruggeven aan de maatschappij: anderen helpen die niet direct met jou in verband staan. Je 

kunt ook projecten steunen die de oemmah ten goede komen. Dit verruimt je geest. Let er wel 

op dat je je eigen familie niet verwaarloost in dit proces. Ook zij hebben recht op jouw 

aandacht. 

Het teruggeven aan de wereld: tijd doorbrengen met diegenen die een andere achtergrond en 

traditie hebben. Belangstelling tonen voor grotere (wereld) organisaties of bepaalde politieke 
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idealen nastreven. Ook de wereld verkennen valt hieronder. Denk wat je aan de wereld kunt 

terug geven omwille van Allahهلالج لج.  

Tijdens iedere periode in jouw leven is er meer of mindere ruimte voor bepaalde 

liefdesbronnen. Maar wees ook realistisch. Je kunt wel willen teruggeven aan de wereld, maar 

alles heeft zijn tijd. Als je jong bent bijvoorbeeld, ben je wellicht minder bezig met de wereld 

en meer met het reilen en zeilen van jouw gezin. Voor alles is een tijd en een seizoen. De ene 

liefdesbron heeft soms meer vulling en aandacht nodig dan de andere. 

Een dag uit het leven van onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص en zijn bronnen van liefde 

Laten we eens kijken naar een dag uit het leven van onze Profeetملسو هيلع هللا ىلص. We hebben in de tekst de 

diverse bronnen van liefde en ondersteuning tussen haakjes gezet en vet gedrukt. Zodat je een 

idee krijgt over hoeveel mensen om hem heen stonden die hem omringden met liefde en 

steun. Deze bronnen van liefde zijn net zo belangrijk voor jou.  

“Wanneer de Profeetملسو هيلع هللا ىلص wakker werd, bad hij het fadjr gebed(Spirituele liefde en ondersteuning) met 

zijn metgezellen (Gelijken & anderen met gelijke doelstellingen) in de moskee. Daarna bleef hij 

zitten op de plaats waar hij had gebeden en zei hij de smeekbeden (Liefde voor het universum) totdat 

de zon opkwam, en zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) zaten met hem. Soms praatten 

ze en haalden ze herinneringen op aan de tijd voor de islam, ze lachten en hij glimlachte (Vrienden). 

In zijn huis, was hij in dienst van zijn familie (Relaties en romantiek), hij molk zijn schapen, 

repareerde zijn kleding en schoenen en hij zorgde voor zichzelf (Zelfliefde). Hij speelde met de kinderen 

(Liefhebben van iemand die afhankelijk is) en bracht tijd door met zijn vrouwen (Familie, 

vrienden & plezier) Als de tijd voor het gebed kwam, dan ging hij naar buiten en leidde hij de mensen 

in het gebed. Daarna zat hij, praatte hij, onderwees hij en spoorde hij hen aan (Teruggeven aan de 

gemeenschap). Hij attendeerde hen en herinnerde hen eraan om goede dingen te doen en slechte dingen 

te laten, luisterde naar hun klachten en verzoende hen. Daarna ging hij terug naar zijn huis. 

Hij deed een dutje in de middag (zelfliefde en spirituele), zodat hij de kracht zou hebben om qiyaam 

al-layl (vrijwillige gebeden 's nachts) te bidden. Hij zei: "Neem een dutje 's middags, want de shaytaan 

neemt ‘s middags geen dutje.” Overgeleverd door at-Tabaraani in al-Awsat; geclassificeerd als hassan 

(goed) door al-Albaani in als-Sahiehah. 

Hij ging vaak bij mensen kijken hoe het met ze ging in hun dagelijks leven en hun interacties (gewoon 

en zakelijk); hij ging naar ze toe op de plekken waar ze bijeen kwamen; hij ging op visite bij de zieken en 

accepteerde hun uitnodigingen; en hij hielp de zwakke en arme mensen (Teruggeven aan de wereld). 

Zo bracht hij het grootste deel van zijn dag door met religieuze zaken en met de mensen, zoals hen 

roepen tot Allah, hen adviseren, hen helpen herinneren (aan het goede), het introduceren van 

regelgevingen, Jihad, aansporen tot wat goed is en verbieden wat slecht is, het helpen van de 

behoeftigen, en ga zo maar door. 
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Als de nacht viel en hij de mensen in het ‘isha’ gebed had geleid, en als er iets aan zijn hoofd was met 

betrekking tot de moslims dan discussieerde hij het met zijn oudste metgezellen, anders bleef hij een tijd 

op, samen met zijn familie. Umar heeft gezegd: “De boodschapper van Allah bleef ’s nachts op met Aboe 

Bakr(Liefde van de ouders/ouderlijk figuur), om sommige zaken van de moslims te bespreken, en ik 

was dan bij hem.”  

Dan sliep hij aan het begin van de nacht, dan stond hij op om qiyaam al-layl te bidden, en dan bad hij 

zoveel als Allahهلالج لج wilde dat hij zou bidden. Dan wanneer Bilal de mensen tot het fadjr gebed opriep, bad 

hij twee rakaat (gebedseenheden), en vervolgens ging hij naar het gebed. Aboe  Dawoed heeft 

overgeleverd van Aïsha, dat water voor woedoe’ (rituele kleine wassing) en zijn siwaak werden 

klaargelegd voor de profeet, en wanneer hij ’s nachts wakker werd dan deed hij zijn behoefte, en 

vervolgens maakte hij zijn tanden schoon met de siwaak.” 

Afhankelijk van hoe je op dit moment in je leven staat, zijn sommige mensen belangrijker dan 

anderen. Sommige vormen van liefde en steun zijn voor jou nu belangrijker dan andere. Oefen 

in het herkennen van je behoeften en zoek degene op die jou kan geven wat je op dat moment 

nodig hebt. 

“En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers, dus aarzel niet om je 

broeders en zusters om hulp te vragen.” (Koran 9:71)

Je krijgt hier niet alleen iets voor terug in dit leven, maar ook in het volgende. In shaa Allah.”  

Je ontmoet mensen niet per 'toeval' 

Volgens een hadieth overgeleverd door Aïsha (r.a.) zei de Profeetملسو هيلع هللا ىلص:  

“Zielen zijn samengebrachte troepen en degene die het goed konden vinden met een ander 

(in het rijk waar zielen bestonden voordat ze daadwerkelijke lichamen binnengingen in 

deze wereld) zullen een affiniteit met elkaar hebben (in deze wereld) en degene die niet 

met elkaar overweg konden (in het rijk waar de zielen bestonden voordat ze 

daadwerkelijke lichamen binnengingen in deze wereld) zullen ook niet met elkaar 

overweg kunnen (in deze wereld).” (Overgeleverd door al-Boechaari, 3158; Moeslim, 2638) 

Al-Khattaabi zei: “Dit kan begrepen worden als het verwijzen naar de overeenkomsten tussen 

zielen die goed of slecht zijn, rechtschapen of immoreel en dat goede mensen aangetrokken 

worden tot degene die op hen lijken en slechte mensen worden op dezelfde manier 

aangetrokken tot degene die als hen zijn. Dus de zielen van de mensen herkennen elkaar 

volgens hun natuur, goed of slecht; als zij hetzelfde zijn, kunnen zij goed met elkaar 

opschieten en als zij niet hetzelfde zijn, zullen ze niet goed met elkaar overweg kunnen.” 
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Opdrachten 

 

Oefening 1: Luisteraar, fan of criticus 

 

Stap 1: Schrijf in onderstaande tabel personen op in de categorie luisteraar, fan en criticus 

Stap 2: Maak een selectie van de personen die je wilt inzetten. 

Stap 3: Schrijf nu op waarvoor je deze personen gaat inzetten, zodat deze jouw droomdoelen 

kunnen helpen verwezenlijken. 

 

 

 Wie (Brainstorm) Selectie; wie zet ik in Waarvoor? 

 

Luisteraar 

 

 

   

 

Fan 

 

 

 

 

 

 

  

 

Criticus 
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Van welke personen verwacht je dat deze jou het meest gaan steunen? Welke mensen gaan jou 

positief beïnvloeden? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Waaruit zal dit blijken?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Van welke personen verwacht je dat ze jouw droom gaan saboteren? Welke personen gaan jou 

negatief beïnvloeden? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Waaruit zal dit blijken? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Welke tools uit de methode ga je inzetten om de invloed van deze personen te gebruiken in 

jouw voordeel? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Oefening 2: Jouw liefdesbronnen 

Beschrijf een mooie dag uit je leven waarbij je liefdesbronnen, zoals we een dag van onze 

profeet hebben beschreven, hebt kunnen vervullen. Onderzoek wat je doet en met wie je dat 

doet en hoe je dat ervaart, wat je voelt. Het is een ideale dag. Alles is mogelijk. Uiteraard zit 

jouw droom hierin verwerkt. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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De Schone Namen van Allahهلالج لج 

In het kader van jouw droom en om deze te verwezenlijken, kun je de mooiste en meest 

toepasselijke namen van Allahهلالج لج kiezen om Hem mee aan te roepen voor hulp, leiding en 

steun in jouw proces. Welke zullen voor jou van toepassing zijn? Verderop vind je de 

volledige lijst met de Schone Namen van Allahهلالج لج.  

De grootste Naam is de Naam Allah (God in al zijn Majesteit). Deze Naam wordt direct bij de 

opening van de Koran gebruikt. Het woord Allah kan worden vertaald als God. De Naam 

Allah kan echter niet worden vertaald. Het is Uniek. En het bestaat alleen in het Arabisch. 

Wij hebben sommige eigenschappen (in de volksmond kwaliteiten genoemd) die je ook zult 

terugvinden bij Allahهلالج لج. Het verschil is dat onze eigenschappen niet perfect zijn en lang niet 

volledig. We ervaren maar een heel klein deel van de Eigenschappen zoals Allahهلالج لج die heeft. 

Maar het stelt ons wel in staat om Allahهلالج لج te leren kennen en oprecht te voelen hoe Machtig Hij 

is.  

Want als jij genade kunt voelen en je ervaart wat dit met je doet, kun jij je dan voorstellen hoe 

oneindig Machtig de Genade van Allahهلالج لج wel niet is? En als jij in staat bent om liefde te voelen, 

kun jij je dan voorstellen hoe Machtig en Groot de liefde van Allahهلالج لج is? Zo leer je, door het 

inzetten van jouw diverse eigenschappen, hoe Allahهلالج لج zich in jouw leven bekommert om jou. 

En zo leer je Hem kennen. 

Eigenschappen en namen van Allahهلالج لج 

De eerste en belangrijkste die jij nodig hebt in dit proces is Allahهلالج لج. Door Zijn Namen en 

Eigenschappen te leren kennen en te gebruiken, wordt je vervuld met liefde voor Allahهلالج لج. Zo 

weet en voel je dat Hij jou steunt en bij jou is. Je kunt Hem altijd aanroepen, om hulp vragen 

en om Hem te bedanken voor alles waar Hij jou mee heeft gezegend. 

Ons wordt geleerd om Hem aan te roepen, Hem te prijzen en dua te doen door middel van 

Zijn Schone Namen en Eigenschappen. Tot Allahهلالج لج behoren de mooiste Namen en de beste 

Eigenschappen. 

“En aan Allah behoren de schone namen, roept Hem daarmee aan.” (Koran 7: 180) 

Namen en Eigenschappen gebruiken bij dua 

Door de Namen van Allahهلالج لج te kennen, kunnen we dus onze liefde voor Hem versterken door 

de betekenissen van de Namen en Eigenschappen te overpeinzen. Eén van de beste wijzen om 

de Namen en Eigenschappen te kunnen begrijpen, is door passende Namen en Eigenschappen 

te gebruiken bij het verrichten van smeekbeden. Op die manier kan het een middel worden 

om datgene te bereiken wat je wenst. Kies dus een Naam die past bij wat je wenst. Wanneer je 

om vergeving vraagt, zeg dan: “O Meest Vergevensgezinde (Yaa Ghafoer), vergeef mij.” Het is 

niet gepast om te zeggen: “O, U Die streng bent in de Bestraffing (Yaa Shadiedoel-cIqaab), 
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vergeef mij.” Dit heeft meer weg van spotten. Wat je zou moeten zeggen (als je Allahهلالج لج 

aanroept met deze Naam) is: “Red mij van Uw Bestraffing.” 

Dus wanneer we vragen om vergeving, gebruiken we de Namen die passen bij vergeving, 

zoals Ar-Rahiem (de Genadevolle) en Ar-Ghaffar (Degene Die voortdurend vergeeft), et cetera. 

En wanneer we vragen om voorzieningen, dan roepen we Ar-Razzaaq aan (de Voorziener). 

Wat we ook willen vragen, er zal altijd een passende Naam zijn die we kunnen gebruiken. 

Eigenschappen en namen van Allahهلالج لج bij Lofprijzingen 

Het is ook aangeraden om Allahهلالج لج te lofprijzen met Zijn Schone Namen, niet enkel als we iets 

vragen. Eén van de beste manieren om Allahهلالج لج te lofprijzen is door Zijn Meest Verheven Naam 

te gebruiken. Boerayda heeft overgeleverd dat de Profeetملسو هيلع هللا ىلصeen man hoorde zeggen: 

 

“O Allah, ik vraag U bij het feit dat ik getuig dat U Allah bent, er is geen god dan U, de 

Enige,van Wie alle schepselen afhankelijk zijn, Die niet verwekt heeft noch verwekt is en 

er is niemand gelijk aan Hem.” 

De Profeetملسو هيلع هللا ىلص zei hierop: 

“Deze man heeft Allah aangeroepen met Zijn Meest Verheven Naam, als Hij ermee 

gevraagd wordt, geeft Hij en als Hij ermee aangeroepen wordt, verhoord Hij.” 

Imam al-Tibi heeft hierover gezegd: 

“Deze hadieth laat zien dat Allah een Meest Verheven Naam heeft en wanneer Hij ermee 

aangeroepen wordt, verhoord Hij, zoals beschreven wordt in de hadieth. Andere ahadieth 

vermelden ook voorbeelden van de Meest Verheven Naam van Allah en daarin worden 

Namen genoemd die niet in deze hadieth voorkomt. Aan de hand hiervan kan opgemaakt 

worden dat deze Naam (Allah) de Meest Verheven Naam is.” 

Hoe ook de schone namen van Allahهلالج لج te gebruiken 

Hij vraagt ons in de Koran om Zijn Schone Namen te gebruiken. Allahهلالج لج heeft meer Namen 

dan deze 99. 

Er zijn diverse manieren om de Namen van Allah te gebruiken. Je hoeft dit niet allemaal te 

doen. Het zijn voorbeelden. Geen verplichting. 

 Je kunt zoals sommige mensen doen; alle Namen reciteren voor je een smeekbede 

verricht. 

 Je kunt één specifieke Naam reciteren die bijvoorbeeld je hart verzacht. Denk aan de 

Naam al-Latief(de Meest Zachte en Liefdevolle). 
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 Je kunt specifiek vragen om iets en daar de naam bij gebruiken die past. 

 Je mag wanneer je wilt een Naam gebruiken. Je kunt beginnen met ‘Ya Allahهلالج لج of Ya 

Rahmaan…” en dan je smeekbede verrichten. 

 Je kunt een hadieth aanhouden waarin een bepaalde naam wordt genoemd en hoe je dit 

gebruikt.  

 Je kunt ook “Ya Allahهلالج لج, geef mij dit en dit” gebruiken als je de anderen Arabische 

namen nog niet begrijpt. 

 Je dient te vertrouwen op deze Namen, er telkens naar op zoek te gaan in de Koran en 

ze te bestuderen. 

 Je kunt de betekenis van een Naam zoeken en deze gebruiken bij de situatie die past bij 

een bepaalde Naam. Bijvoorbeeld als je moet opstaan op een bepaalde tijd, dan verricht 

je een smeekbede waarin je de Naam al-Ba'ith - De Opwekker (van de doden) gebruikt. 
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Schone Namen en Eigenschappen van Allahهلالج لج 

1. Allah (God in al zijn Majesteit)  51. ash-Shahid (de Getuige) 

2. ar-Rahman (de Meest Barmhartige)  52. al-Haqq (de Waarheid) 

3. ar-Rahim (de Meest Genadevolle)  53. al-Wakil (de Gevolmachtigde) 

4. al-Malik (de Absolute Heerser)  54. al-Qawiy (de Sterke) 

5. al-Quddus (de Heilige)  55. al-Matin (de Standvastige) 

6. as-Salam (de Bron van Vrede)  56. al-Waliy (de Beschermende Vriend) 

7. al-Mu'min (de Beschermer van Geloof)  57. al-Hamid (de Prijzenswaardige) 

8. al-Muhaymin (de Beschermer & Beheerder)  58. al-Muhsi (de Optekenaar) 

9. al-'Aziz (de Machtige)  59. al-Mubdi' (de Voortbrenger) 

10. al-Jabbar (de Onweerstaanbare)  60. al-Mu'id (de Hersteller) 

11. al-Mutakabbir (de Majesteuze)  61. al-Muhyi (de Levengevende) 

12. al-Khaliq (de Schepper)  62. al-Mumit (de Levenontnemer) 

13. al-Bari' (de Schepper met het vermogen om al 

het bestaande van de ene toestand naar de andere 

te veranderen.) 

 63. al-Hayy (de Eeuwiglevende) 

14. al-Musawwir (de Vormgever)  64. al-Qayyum (de Zelfbestaande) 

15. al-Ghaffar (de Vergever van de zonden van 

Zijn dienaren keer op keer.) 

 65. al-Wajid (de Vinder) 

16. al-Qahhar (de Onderwerper)  66. al-Majid (de Nobele) 

17. al-Wahhab (de Gever)  67. al-Wahid (de Unieke) 

18. al-Razzaq (de Schenker van onderhoud)  68. as-Samad (de Onafhankelijke) 

19. al-Fattah (de Opener)  69. al-Qadir (de Machtige) 

20. al-'Alim (de Alwetende)  70. al-Muqtadir (de Meest Machtige) 

21. al-Qabid (de Samentrekker)  71. al-Muqaddim (Degene die Bevordert) 

22. al-Basit (de Verruimer)  72. al-Mu'akhkhir (de Vertrager) 

23. al-Khafid (de Vernederaar)  73. al-Awwal (de Eerste) 
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24. al-Rafi' (de Verheffer)  74. al-Akhir (de Laatste) 

25. al-Mu'izz (de Schenker van Eer)  75. az-Zahir (de Openlijke) 

26. al-Mudhill (de Onteerder)  76. al-Batin (de Verborgene) 

27. as-Sami' (de Alhorende)  77. al-Waali (de Legeerder) 

28. al-Basir (de Alziende)  78. al-Muta'ali (de Meest Verhevene) 

29. al-Hakam (de Rechter)  79. al-Barr (de Bron van Alle Goedheid) 

30. al-'Adl (de Rechtvaardige)  80. at-Tawwab (de Berouwaanvaardende) 

31. al-Latif (de Subtiele)  81. al-Muntaqim (de Vergelder) 

32. al-Khabir (de Bewuste)  82. al-'Afuw (de Schenker van Vergiffenis) 

33. al-Halim (de Verdraagzame)  83. ar-Ra'uf (de Milde) 

34. al-'Azim (de Grote)  84. Maliku-l-Mulk (de Bezitter van 

Soevereiniteit) 

35. al-Ghafur (de Meest Vergevingsgezinde)  85. Dhu'-Jalaliwa'l-ikram (de Heer van 

Glorie en Eer) 

36. ash-Shakur (de Dank Aanvarende)  86. al-Muqsit (de Billijke) 

37. al-'Ali (de Allerhoogste)  87. al-Jami' (de Verzamelaar) 

38. al-Kabir (de Bezitter van Grootheid)  88. al-Ghani (de Zelftoerijkende) 

39. al-Hafiz (de Beschermer)  89. al-Mughni (de Verrijker) 

40. al-Muqit (de Onderhouder)  90. al-Mani'eh (de Verhinderaar) 

41. al-Hasib (de Opsteller van de Rekening)  91. ad-Darr (de Brenger van Nood) 

42. al-Jalil (de Sublieme)  92. an-Nafi'eh (de Begunstiger) 

43. al-Karim (de Edelmoedige)  93. an-Nur (het Licht) 

44. ar-Raqib (de Waakzame)  94. al-Hadi (de Gids) 

45. al-Mujib (de Verhoorder)  95. al-Badi'eh (de Blijvende) 

46. al-Wasi' (de Alomvattende)  96. al-Baqi' (de Eeuwige) 

47. al-Hakim (de Wijze)  97. al-Warith (de Erfgenaam) 

48. al-Wadud (de Liefhebbende)  98. ar-Rashid (de Gids naar het Juiste Pad) 
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49. al-Majid (de Luisterrijke)  99. as-Sabur (de Geduldige) 

50. al-Ba'ith (de Opwekker van de Doden)   
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Opdrachten 

Oefening 1: smeekbeden schrijven 

Voor deze oefening heb je kleurpotloden, verf of andere creatieve middelen nodig. 

Schrijf voor elke stap van de methode minimaal één mooie dua die jou raakt.  

Maak een dua en gebruik daar een van de namen van Allahهلالج لج voor. Gebruik mooie kleuren, 

letters en voel deze binnen komen. Dit gaat om jouw verlangen, jouw passie, jouw missie.  

Wat jij van Allahهلالج لج verwacht dat is wat je krijgt. Allahهلالج لج is tot alles in staat, dus je mag groot 

dromen, al hamdoelillah. 

 

Dua bij Stap 1 

 

Dua bij Stap 2 
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Dua bij Stap 3 

 

 

Dua bij Stap 4 
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Dua bij Stap 5 

 

Oefening 2: Reflectie op wat je hebt gedaan en gelezen. 

Je hebt het laatste onderdeel afgerond. Als je erop terugkijkt, wat heeft dit hoofdstuk jou 

opgeleverd? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Wat waren de eyeopeners? Jouw aha momenten? Wat deed dit met jou? En welk inzicht gaf 

jou dit? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Heb je één of meerdere emoties gevoeld tijdens deze oefening? Zo ja, welke emotie(s) voel je 

en wat doet dit met jou? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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Tot slot 

AllahoemaBariklaki (moge Allahهلالج لج je zegenen) je hebt het de cursus helemaal doorlopen. In shaa 

Allah heb je er veel uit kunnen halen en ben je nu beter in staat om nieuwe stappen te zetten 

op weg naar jouw droom of doel.  

Uiteraard begin je nu aan een nieuw avontuur. In shaa allah heb je genoeg kennis en 

praktische tools die je kunt inzetten. Je hebt nu middelen in handen, maar je handen dienen nu 

wel aan het werk te gaan. Want alleen door te doen, maak je vorderingen. Al doende leer je en 

ontwikkel je. Het is net als de beroemde Hadieth: “Allah zorgt voor jouw kameel, maar het is 

wel aan jou om de kameel vast te binden.” Ofwel: vertrouw op Allahهلالج لج, dat Hij je 

inspanningen zegent en beloont, maar doe er wel wat voor. Achterover leunen levert niet veel 

op. Dan heb je kennis zonder inzicht.  

Wij zijn bereikbaar om jouw vragen te beantwoorden of om je op weg te helpen als je 

vastloopt. Vraag dus gerust om hulp via mail, app of telefoon. We willen graag bijdragen aan 

jouw succes in shaa Allah! 

Natuurlijk kun je daarnaast ook kiezen om een van ons in te zetten als jouw coach. Het kan 

best zijn dat je dingen in het werkboek tegenkomt dat je graag wilt onderzoeken. En wellicht 

in je eentje niet uitkomt.  

Moslima Girlboss Academy 

Zuster Saida Rahmouna 

0623253011 

qurratacoaching@outlook.com 

https://www.moslimagirlbossacademy.nl/ 

Safa 

Zuster Ivonne bint Miguel 

0630831488 

info@safacoaching.nl 

www.safacoaching.nl 

 

Wii zijn mensen en wij hebben met de juiste intentie deze methode geschreven. Al het goede is 

van Allah en al het foute is van onszelf. Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerds 

hebben geschreven. Fouten zijn menselijk, mocht er een kwalijke tussen zitten, dan vragen wij 

dat via de mail aan ons kenbaar te maken. Barak allahoefiek (Moge Allah je zegenen). 

  

https://www.moslimagirlbossacademy.nl/
http://www.safacoaching.nl/
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Geïnspireerd door 

 duakracht.nl 

 Tafsier Ibn Kathier; boekdeel 6, blz. 489 

 Uitleg over het Boek en de pennen: The Beginning and the End with Sh. Omar Suleiman. 

 Shaikh Saleem Al- Hilaalee, http://www.al-manhaj.com/Page2.cfm?ArticleID=57Vertaald vanuit 

het Engels door Zahra bint Ahmad. 

 Psychology from the Islamic perspective - Dr. Aisha Utz.  

Saudi Arabië: International Islamic Publishing House (2011) 

 Krijgen wat je wilt en willen wat je hebt - John Gray.  

Utrecht: Het Spectrum B.V. (1999) 

 Beken(d) talent - Danielle Krekels.  

Antwerpen: WPG Uitgevers België nv (2012) 

 Geluk is D.O.M. - Patrick van Hees.  

Amsterdam: Boekerij (2016) 

 De stille plek in jezelf-Auteur: P. van Cuilenburg 

Haarlem: Toorts B.V.(2008) 

 Ontdek je sterke punten-Marcus Buckingham Donald O. Clifton 

Utrecht: Spectrum(2006) 

 Doen! – Ben Tiggelaar 

Utrecht Spectrum (2003) 

 

 De handleiding van de Profeet Mohamed, Islamitische psychologie- J.Elmouradi 

Breda: Instituut Tarbiya (2017) 

 

 Wie zichzelf kent, kent zijnheer,inleiding in de islamitische psychologie- J.Elmouradi 

Breda: Instituut Tarbiya (2016) 

 

 Kunstzinnig Dynamisch Coachen- Roeland Frank Hoefsloot 

Amsterdam: Uitgeverij Schors (2007) 

 

 He, ik daar…?- Daniel Ofman 

Utrecht/Antwerpen: Servire (2007) 

 

Verder lezingen via You Tube van o.a. Nouman Ali Khan. Mufti Menk, Omar 

Soulayman en Bilal Phillips.  

https://www.youtube.com/watch?v=JVbsSSqb-k4
http://www.al-manhaj.com/Page2.cfm?ArticleID=57
https://www.bol.com/nl/c/p-van-cuilenburg/6229778/?lastId=2582
https://www.bol.com/nl/c/toorts-b-v/3559/?lastId=2582
https://www.bol.com/nl/c/marcus-buckingham/12593/?lastId=23979
https://www.bol.com/nl/c/donald-o-clifton/175520/?lastId=23979
https://www.bol.com/nl/c/spectrum/11110665/?lastId=23979
https://www.bol.com/nl/c/spectrum/11110665/?lastId=23979
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Handige websites 

 Voor hulpverlening op het gebied van roqya kun je kijken op www.dyaa.nl 

www.Soennahdokter.nl en www.roqya.nl 

 Op de website http://www.1001inventions.com/womensday staan veel voorbeelden 

van islamitische vrouwelijke pioniers. Zeker de moeite waard om dit eens door te 

nemen. 

 Voor inspirerende blogs, coaching en trainingen op gebied van persoonlijke 

ontwikkeling, empowerment, droom waarmaken en weerbaarheid.  

www.qurratacoaching.nl   

www.moslimgirlbossacademy.nl 

www.safacoaching.nl 

 Voor inspirerende artikelen op persoonlijk en islamitisch gebied: www.qantara.nl 

 

 

 

 

  

http://www.soennahdokter.nl/
http://www.roqya.nl/
http://www.1001inventions.com/womensday
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Bijlage 

 

Voorbeelden kernkwaliteiten, valkuilen, allergieën en 

uitdaging 

 

Kernkwaliteit Valkuil Allergie Uitdaging 

Aanpassingsvermogen Onderdanigheid Dictatoriaal Initiatief 

Analytisch Gevoelsarm Sentimenteel Gevoelig 

Behoedzaamheid Besluiteloosheid Onbezonnenheid Slagvaardigheid 

Behulpzaam Opoffering Egoïsme Autonomie 

Bescheidenheid Onzichtbaarheid Arrogant Profileren 

Betrouwbaar Saai Arbitrair Innovatief 

Bondigheid Ongenuanceerd Langdradig Tact 

Consequent Star Met alle winden 

meewaaien 

Flexibel 

Creativiteit Chaos Bureaucratie Discipline 

Daadkracht Drammerigheid Passiviteit Geduld 

Diplomatie Afstandelijkheid Arrogantie Confronteren 

Empathie Sentimenteel Afstandelijkheid Beschouwen 

Enthousiasme Impulsiviteit Pessimisme Realisme 
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Eerlijkheid Botheid Manipulatie Tact 

Flexibiliteit Zwabberigheid Dogmatisch Standvastigheid 

Gedrevenheid Fanatisme Passiviteit Nuchterheid 

Gedisciplineerd Starheid Chaos Flexibiliteit 

Geduldig Passief Drammerig Daadkrachtig 

Gehoorzaam Slaafs Eigenzinnig Autonoom 

Gereserveerdheid Afstandelijkheid Arrogantie Zelfverzekerdheid 

Gevoeligheid Opgefokt Kilheid Gereserveerdheid 

Gul Verkwistend Krenterig Verstandig 

Improvisatie Chaos Onverbiddelijkheid Doeltreffendheid 

Inlevingsvermogen Opoffering Nonchalance Loslaten 

Krachtig Agressief Passief Terughoudend 

Loyaliteit Slachtoffergevoel/ 

Onderdanigheid 

Hoogmoed/ 

Oneerlijkheid 

Zelfvertrouwen 

Luisteren Passiviteit Dominant Assertiviteit 

Nauwkeurigheid Perfectionisme Chaos Flexibiliteit 

Nuchterheid Afstandelijkheid Zweverigheid Meelevendheid 
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Ontvankelijkheid Afwachtend Ongenuanceerdheid Stelling nemen 

Optimistisch Naïviteit Pessimisme Alert 

Overtuigen Fanatiek Laisser-fair Hulpvaardig 

Realisme Onverschilligheid Naïviteit Openhartigheid 

Rust Traagheid Opgefokt Energiek 

Stiptheid Opgefokt Gemakzucht Relaxedheid 

Verantwoordelijkheid 

nemen 

Overbelast raken Slachtoffer Hulp vragen 

Verdraagzaamheid Conflict vermijdend Ongenaakbaarheid Strijdlust 

Vriendelijk Braafheid Genadeloosheid Lef 

Vrijgevig Grenzeloos Egoïsme Grenzen stellen 

Weloverwogen Twijfelen Arrogant Zelfverzekerdheid 

Zelfstandig Eenzaam Afhankelijk Teamwerk 

Zelfverzekerd Arrogant Middelmatig Bescheiden 

Zorgvuldig Pietluttigheid Nonchalance Losheid 

Zorgzaamheid Betutteling Onverschilligheid Loslaten 

Bron: Patrick Schriel 
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Overzicht van kwaliteiten 

Aanpassingsvermogen 

Aardig 

Academisch 

Accuratesse 

Actiegericht 

Adviesvaardigheden 

Ambitieus 

Analytisch vermogen 

Assertief 

Atletisch vermogen 

Attent 

Avontuurlijk 

Bedachtzaam 

Begrijpend 

Behoedzaam 

Behoudend 

Behulpzaam 

Beoordelingsvermogen 

Bescheiden 

Besluitvaardigheid 

Betrokken 

Betrouwbaar 

Bijdehand 

Capabel 

Charismatisch 

Communicatief 

Competitief 

Concentratievermogen 

Conflicthantering 

Consciëntieus 

Consequent 

Coöperatief 

Creatief 

Denker 

Deskundig 

Didactische vaardigheden 

Dienstverlenend 

Diplomatiek 

Discreet 

Doelbewust 

Doelgericht 

Doelmatig 

Doener 

Doortastend 

Doorzetter 

Durf 

Dwingend 

Dynamisch 

Eenvoud 

Eerlijk 

Efficiënt 

Emotioneel stabiel 

Energiek 

Enthousiast 

Evenwichtig 

Expressief 

Extravert 

Fantasierijk 

Feitelijk 

Finesse 

Flexibel 

Flexibiliteit 

Fouten toegeven 

Gedecideerd 

Gedisciplineerd 

Geduldig 

Geestdriftig 

Gemakkelijk in de omgang 

Gemakkelijk leren 

Gemotiveerd 

Geordend 

Georganiseerd 

Gereserveerd 

Gericht op de ander 

Gericht op details 

Gericht op hoofdzaken 

Gericht op mezelf 

Gericht op zelfontplooiing 

Gestructureerd 

Gevoel voor humor 

Gevoelens uiten 

Gevoelig 

Gezellig 

Gezelschapsmens 

Gezond 

Goed beoordelingsvermogen 

Goed deadlines kunnen halen 

Goed kunnen luisteren 

Goed met anderen kunnen 

opschieten 

Grappig 

Groepsgericht 

Grondig 

Grote algemene ontwikkeling 

Gul 

Handelingsgericht 
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Handelsgeest 

Handig 

Handvaardigheid 

Harde werker 

Hartstocht 

Heb iets snel door 

Helemaal afmaken van dingen 

Idealistisch 

Ideeën duidelijk onder woorden 

brengen 

IJverig 

Improviseren 

Individualistisch 

Informeel 

Initiatiefrijk 

Inlevingsvermogen 

Inlevingsvermogen 

Innovatief 

Integer 

Intellectueel 

Intelligent 

Intuïtief 

Inventief 

Inzicht in eigen gevoelens 

Inzicht in gevoelens van de ander 

Kalm 

Kostenbewust 

Krachtig 

Kritisch denkvermogen 

Kunnen omgaan met fouten van de 

ander 

Kunnen omgaan met fouten van 

mijzelf 

Kunnen omgaan met 

onduidelijkheid 

Kunnen omgaan met sleur 

Leergierig 

Leidinggevende capaciteiten 

Lichamelijk sterk 

Liefhebbend 

Logisch 

Logisch denkvermogen 

Loyaal 

Luistervaardigheden 

Managementvaardigheden 

Meelevend 

Menselijk 

Mensenkennis 

Mensgericht 

Mezelf kunnen corrigeren 

Mezelf kunnen motiveren 

Moedig 

Motiverend 

Muzikaal talent 

Natuurlijk 

Natuurlijk overwicht 

Nauwgezet 

Nauwkeurig 

Netjes 

Niet bang uitgevallen 

Niet gemakkelijk van mijn stuk te 

krijgen 

Nieuwsgierig 

Nuchter 

Objectief 

Observerend 

Omgaan met kritiek 

Onafhankelijkheid 

Onbevooroordeeld 

Onderhandelingsvaardigheden 

Ondernemend 

Ondernemingszin 

Onderzoek vaardigheden 

Ongekunsteld 

Ongeremd 

Ontspannen 

Ontvankelijk 

Ontwikkeld 

Onzelfzuchtig 

Op zoek naar uitdaging 

Open voor anderen 

Openhartig 

Openstaan voor ideeën 

Openstaan voor kritiek 

Oprecht 

Optimistisch 

Organisatietalent 

Origineel 

Overtuigd van eigen kunnen 

Overtuigingskracht 

Perfectionistische instelling 

Persoonlijke uitstraling 

Planmatige aanpak 

Positief 

Positieve instelling 

Praktisch 

Praktische instelling 

Precies 

Pretentieloos 

Principieel 

Prioriteiten kunnen stellen 

Proactief 

Probleemoplossend 

Productief 

Professioneel 

Punctualiteit 
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Punctueel 

Rationeel 

Reactievermogen 

Realistisch 

Recht door zee 

Rechtvaardig 

Redelijk 

Redenatievermogen 

Rekenvaardigheid 

Resoluut 

Resultaatgericht 

Risico’s nemen 

Ruimdenkend 

Rustig 

Rustig in crisissituaties 

Samenwerken 

Scherp oordeel 

Scherpzinnig 

Schrander 

Schrijfvaardigheid 

Serieus 

Slim 

Sociaal vaardig 

Sociale vaardigheden 

Spanning kunnen verdragen 

Speels 

Spontaan 

Spreekvaardigheid 

Stabiel 

Standvastig 

Sterke eigen wil 

Stoutmoedig 

Stressbestendig 

Sturend vermogen 

Sympathiek 

Systematisch 

Taakgericht 

Tactvol 

Talenkennis 

Technische vaardigheden 

Tevreden met mezelf 

Tijd efficiënt indelen 

Tolerant 

Trouw 

Trouw aan organisaties 

Trouw aan persoonlijke doelen 

Uitdrukkingsvaardigheden 

Uithoudingsvermogen 

Vastbesloten 

Vasthoudend 

Veel van mezelf eisen 

Veelzijdig 

Veerkrachtig 

Verantwoordelijk 

Verbaal 

Verbeeldingskracht 

Verfijnd 

Verstandig 

Vertrouwenwekkend 

Verzorgd 

Vindingrijk 

Vol zelfvertrouwen 

Volhardend 

Voorkomend 

Voorstellingsvermogen 

Vooruitdenkend 

Voorzichtig 

Vriendelijk 

Vrolijk 

Warm 

Weerstandsvermogen 

Weetgierigheid 

Wendbaarheid 

Werkkracht 

Wijs 

Zakelijk 

Zelfbeheersing 

Zelfbewust 

Zelfcontrole 

Zelfdiscipline 

Zelfexpressie 

Zelfkennis 

Zelfkritiek 

Zelfmotivatie 

Zelfstandigheid 

Zelfstarter 

Zelfvertrouwen 

Zelfverzekerd 

Zorgvuldig 

Zorgzaam 

Zuinig 

 


