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Veel mensen zijn niet (helemaal) tevreden met wat ze in het leven bereiken. Om iets te bereiken 
moetje natuurlijk weten wat je wilt bereiken. Het is echter uitermate merkwaardig dat de meeste 
mensen helemaal niet weten wat ze eigenlijk in en van het leven willen. Of als ze denken het wel 
te weten blijkt na enig doorvragen dat de doelen of vaag zijn, of eigenlijk een ander vaag doel 
maskeren. Bijvoorbeeld: veel mensen zeggen dat ze gelukkig willen worden, maar hebben maar 
een vaag idee van wat geluk eigenlijk is. Of ze zeggen dat ze rijk of beroemd willen worden, maar 
als je vraagt waarom, dan weten ze dat eigenlijk niet. Of ze willen een partner vinden, maar je 
hoort niets over de kwaliteit van de relatie die daaruit zou moeten voortvloeien. Veel mensen 
willen de zin van hun leven vinden, of een waardevolle bijdrage leveren, maar opnieuw: als je 
doorvraagt krijg je vaak vage antwoorden. 
Er zijn ook mensen die wel duidelijke doelen hebben, maar op de een of andere manier niet 
helemaal tevreden zijn met het doel dat ze zichzelf gesteld hebben. Geen wonder dat veel mensen 
leven met een (vage) onvrede over het leven dat hun niet brengt wat ze eigenlijk willen. 
 
Een belangrijk aspect van bewustzijnsontwikkeling is dat je ontdekt waar het je eigenlijk in het 
leven om gaat. Dat je jouw hogere levensdoel vindt. Ik gebruik het woord 'hoger', omdat ik 
daarmee wil uitdrukken dat het gaat om een fundamentele keuze. Als je die fundamentele keuze 
nog niet hebt gemaakt is de eerste stap in deze fase opnieuw een beslissing die 'valt': dat je er alles 
aan zult doen om dat hogere levensdoel te vinden. 
 
Het is van belang te onderscheiden dat er twee typen doelen zijn: doelen van het ego en doelen 
van de ziel. Het ego is dat deel van je persoonlijkheid dat is aangeleerd. Het is het deel datje hebt 
ontwikkeld om in deze wereld te overleven. Egodoelen zijn doelen als: carrière maken, macht 
verwerven, rijk worden, een prachtig huis verwerven, beroemd worden. Met egodoelen is niets 
mis, behalve dat ze zelden de honger van de ziel bevredigen. De ziel is je kern, je diepste natuur, 
waarmee je bent geboren. Vaak hebben we met de ziel maar een heel beperkt contact, omdat er 
zoveel aangeleerde structuren overheen zijn gebouwd. Je ziel wil andere dingen dan je ego: je ziel 
wil groeien, bloeien en vrucht dragen, net als alle andere schepselen in de natuur. De vraag is 
alleen: wat zijn je bloemen, wat zijn je vruchten? Wat is je roeping, je bestemming? Wat heb je in 
dit leven te doen, te leren en te geven? Als je dat zou weten, dan zou je ook je hoogste doel 
kunnen formuleren. 
 
Om daar achter te komen kun je eens gaan nadenken, of liever reflecteren (dat is niet zozeer 
logisch als wel associatief denken) over de volgende vragen: 
• Wie of wat wil ik zijn?  
• Waar ga ik naartoe? 
• Wat is mijn diepste wond? 
In eerste instantie geen gemakkelijk te beantwoorden vragen, maar laten we eens kijken of we 
daar enige koffie van kunnen brouwen. 
 
De eerste vraag zegt iets over je ideale zelf. Daar kun je een beetje een beeld van krijgen als je 
denkt aan: 
• Waarden; wat zijn de waarden die voor jou belangrijker zijn dan wat ook? (Bijvoorbeeld: 

eerlijkheid, openheid, integriteit, enzovoort.) 
• Wat zijn je kernkwaliteiten: die eigenschappen waarmee je echt uitsteekt boven anderen 

(iedereen heeft ze). 
•  Krachtmomenten: momenten in je leven waarop alles klopte; toen je jezelf krachtig, 

vreugdevol en effectief voelde. 



• Voorbeeldfiguren: mensen die je persoonlijk kent of gekend hebt, mensen uit de publieke 
sfeer of uit de geschiedenis, leermeesters of leraren die je inspireren of je leven diepgaand 
hebben beïnvloed. 

• Ideeën die je al hebt over wat je in dit leven te doen hebt. 
Als je over dit soort dingen nadenkt komt er vanzelf een beeld naar voren van je ideale zelf: wie of 
hoe je echt wilt zijn (denk niet te klein, te bescheiden. Er is niets op tegen om iets te willen datje 
misschien niet helemaal bereikt). 
 
De tweede vraag is nog veel moeilijker dan de eerste. Deze helpt je om je jouw leven voor te 
stellen over vijf, tien, of misschien twintig jaar. Hoe wil je dat je leven er dan uitziet? Of wat zou 
je willen dat er op je grafsteen kwam te staan, of wat er over je gezegd zou worden bij je begrafe-
nis of je crematie? Opnieuw: denk niet te klein! 
 
De derde vraag vereist enige toelichting. Iedereen draagt een wond met zich mee, of je je daar nu 
van bewust bent of niet. Het kan zijn dat die wond je is toegebracht in je jeugd, ook al waren je 
ouders misschien goedwillend. Misschien ben je niet echt gezien of gehoord, of ben je een kant op 
gestuurd die niet echt bij je paste. Het kan ook zijn dat die wond op de een of andere manier al in 
je aanwezig was, of op een andere manier is ontstaan. Je kunt je wond vaak op het spoor komen 
door terug te gaan in je verleden 
(wanneer werd je echt geraakt of bezeerd?), maar ook door te kijken wat je nu heel diep raakt, of 
angst inboezemt. Als je de wond wilt vinden, lukt dat altijd, al kan het even duren. Waarom is het 
belangrijk dat je je wond vindt? Omdat je missie, je roeping, en daarmee je visie in dit leven er 
vaak direct mee samenhangt. Als je jouw wond vindt, vind je meestal ook je missie: het 
voorkomen of helen van dergelijke wonden in de wereld. 
 
Zo heb ik wat aanwijzingen gegeven om je hoogste levensdoel te vinden. Als dat niet meteen 
lukte, geen nood. We hebben het hier over bewustzijnsontwikkeling, een proces dat steeds maar 
doorgaat. Blijf de vragen stellen, en als je er helemaal niet uitkomt zoek je hulp bij vrienden, bij 
boeken of leermeesters, of in een leergroep. Ook als je wel een antwoord vindt gaat het proces 
nog door: de formulering van je levensdoel blijft nietje hele leven hetzelfde, maar zal zich 
aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Het blijft van belang vragen zoals de 
bovenstaande steeds weer te stellen - je hele leven lang. Van vragen word je wijs, zoals mijn 
grootmoeder al zei. 


