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Bismilahirahmanirahiem 
In de naam van Allah  

de Meest Barmhartige 
de Meest Genadevolle 
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Voorwaar, Allah verandert de toestand van 
een volk niet, totdat zij hun eigen toestand 

veranderen.  
Koran 13:11  

Kom maar uit mooie zeldzame bloem 
en bloei zoals alleen jij kan bloeien 

 Jouw tijd is nu gekomen 
     Met blote voeten in het gras mag jij zorgeloos 

en vrij dartelen 

 

   

Talenten zijn er om ontdekt te worden 
Krachten om te benutten  

Dromen om waar te maken  
De taak die Allah jou heeft gegeven te vervullen 

Succes te behalen in dunja en agira. 
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As salaam 3aleikom wa rahmatoelilahi wa 
barakatoe, 

 

Marhaba, 

Welkom  
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: 

“je wilt iets NIET meer, 
of je wilt iets WEL” 

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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“Als ik WEL iets wil,  

zoek ik een mogelijkheid om het te realiseren.”  
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? 

 

“Als ik niet weet waar ik naartoe wil,  
moet ik niet verwonderd zijn 

als ik ergens anders terecht kom.” 
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.  

 

“Onvervulde dromen houden 
 je wakker tot je ze uitvoert.” 

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. 

  


