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Voorwoord 
Zou het niet handig zijn om een universele classificerende methode te hebben waarin alle 
reeds bekende kennis, theorieën en modellen gebruikt kan worden? Of om van veranderings-
processen een analyse te kunnen maken met de bewuste focus op betekenisvolle meerwaarde? 
De META Methode biedt nu een raamwerk voor individuen, teams en organisaties om de 
inhoudelijke fasen van hun transformatieprocessen te herkennen, analyseren en verbeteren. 
In de afgelopen jaren heb ik ondermeer research gedaan naar verschillende methoden van 
kennisverwerving, probleembenaderingen, empowerment, onderwijsmethodiek, classificatie-
systemen, marketing en communicatiemanagement. Door mijn opleiding voor NLP-
mastercoach heb ik nader kennisgemaakt met Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) wat 
een groot aantal herkenbare basismethoden en technieken gebruikt voor therapeutische en/of 
coachtoepassingen. Als consultant (adviseur) en NLP-mastercoach maak ik nu zelf ook veel 
gebruik van technieken bekend van- of gebaseerd op neuro linguïstisch programmeren.   
 
Een van de dingen waar ik tijdens mijn onderzoeken achter ben gekomen is dat we 
problemen nodig hebben om te kunnen leren en groeien. Het bewust worden, of het kunnen 
plaatsen van deze (probleem)ervaringen geeft een mogelijkheid om te leren en te transfor-
meren. Vragen als ‘Hoe heeft dit probleem of deze ervaring invloed op mijn leven?’, ‘Wat 
betekent dit voor mij?’, en ‘Wat kan ik hiervan leren?’ bepalen het bewustzijn van je levens-
loop. Als je dus problemen (uitdagingen) ervaart kun je dit met de META Methode behalve 
in systematische -, ook in een transformatieve context plaatsen.  
 
Hoe is de META Methode ontstaan? Van jongs af aan heb ik met wisselend succes op 
meerdere manieren geprobeerd de verschijnselen van de wereld te duiden in een allesom-
vattend totaalsysteem. Communicatie (menselijke interactie) over abstracte concepten en 
systemen is eenvoudiger als je weet dat met bepaalde woorden hetzelfde wordt bedoeld. Het 
doelmatig en optimaal gebruik kunnen maken van (gedeelde) taal is dus een belangrijke 
voorwaarde. Het efficiënt gebruik van taal bepaalt zo de effectiviteit en het succes. 
 
Tijdens een wandeling over de Hilversumse heide in 1990 praatte ik met een vriendin en 
verwees ik naar het gesprek dat we op dat moment hadden. Ze vertelde me dat de term 
hiervoor een Metagesprek was, een gesprek over het gesprek. Tot dan toe had ik communi-
catie over communicatie vaak omslachtig met veel woorden beschreven, maar toen ik er een 
naam (= classificatie) voor had was er als het ware een extra dimensie toegevoegd waardoor 
ook voor mijzelf mijn wereldmodel stukken overzichtelijker werd. Ik heb het meta-concept 
in verschillende contexten nader onderzocht en uitgewerkt tot multifunctioneel universeel 
analytisch methodisch model. 
 
Voor deze publicatie heb ik voornamelijk literatuuronderzoek gedaan; ondermeer naar de 
oorsprong van het denken vanuit de filosofie. Van de mythologische godheden met hun 
deugden tot de oude filosofen: Pythagoras met zijn harmonische muziek der sferen, 
getallenmystiek en mathematische presentatie van de werkelijkheid, Plato met de Eros, de 
liefde als oerverlangen van het Zijn en de werkelijkheid als idee van de geest, en Aristoteles 
met de logische vormende energie in elk Zijn. Via Descartes’ methode als ‘gulden 
middenweg’ kwam ik bij de Spaanse filosoof, dichter en theoloog Raymundus Lullus of 
Ramon Llull (1232-1316) die de Lullische Kunst of Ars Generalis heeft uitgedacht. Zijn logische 
systeem met het lullistisch alfabet en combinatiekunst gebruikmakend van draaiende schijven 
wordt beschouwd als het eerste computersysteem.  
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De andere grote denker en schrijver uit deze tijd was Thomas van Aquino (1224-1274). Als 
theoloog en wijsgeer heeft Thomas de filosofie van Aristoteles als methodische basis 
gebruikt voor zijn metafysica. De metafysica bood voor Thomas o.a. de weg om via de 
rede tot kennis te komen van het bestaan van God en van zijn natuur. De filosofie heeft 
door de geschiedenis heen veel invloed gehad op onze manier van denken en doen. 
 
De META Methode is bedoeld voor zoekers naar zelfverwerkelijking gebruikmakend van 
bewustzijn en kennis. Op individueel niveau is het met name voor mensen op zoek naar nieuwe 
(denk)kaders, oplossingen, zingeving, en bewuste levensvervulling. Op meso-niveau (organisa-
torisch of groepsverband) is de methode ondermeer toepasbaar voor analyse van rollen, het 
vinden van (gemeenschappelijke) waarden, het classificeren van vaardigheden en competenties, 
en de opzet van een gedeelde visualisatie van het gezamenlijke doel. Op algemeen of macro-
niveau is de META Methode vooral een analysemodel voor bewuste denkers waarin alle 
waarneembare processen geclassificeerd en gewaardeerd kunnen worden om middels evaluatie 
te komen tot een doelmatige contributie (meerwaarde).  
 Omdat ik verwacht dat deze publicatie in belangrijke mate in NLP context gebruikt zal worden 
(door coaches, therapeuten en individueel voor zelfontwikkeling), zijn de belangrijkste NLP 
basismethoden en theorie waarvan ik gebruik maak voor de META Methode in één hoofdstuk 
samengevat. Omdat ik oprecht wens dat de basis van de META Methode door iedereen toege-
past kan worden voor eigen gebruik maar ook voor wederkerige contributie aan de gemeen-
schap in de vorm van kennisoverdracht en onderwijs ga ik in deze publicatie ook kort in op 
algemene en geïmpliceerde communicatiemodellen, metaforische begrippen en taal als medium. 
De verrijking zit met name in de combinatie van verschillende modellen. 
 
Ik heb vooral gebruik gemaakt van bestaande theorieën en modellen als bouwstenen voor de 
META Methode (voor zover ik dat in de literatuur heb gevonden) en heb daarbij de vrijheid 
genomen dit (zoveel mogelijk met bronvermelding) te citeren, indien nodig te vertalen, en 
zonodig uit te breiden. Het motto: Als een model of theorie een nieuwe bekrachtigende 
mogelijkheid of alternatieve keuze creëert die aansluit bij het wereldmodel van een cliënt en het 
gebruik ervan ecologisch verantwoord is (dus geen schade toebrengt aan anderen of de 
omgeving) is het waardevol genoeg voor gebruik. Om deze reden maak ik o.a. ook gebruik van 
esoterische, theologische, theosofische en New Age bronnen waarvan het wetenschappelijk 
bewijs (nog) niet geleverd is of niet geleverd kan worden. Bruikbare plausibele theorieën, 
ideeën, en modellen dienen wel verklaringen of alternatieven te genereren voor bestaande 
denkkaders waarbij de keuze voor toepassing ligt bij de eindgebruiker. Dit geldt evengoed voor 
de META Methode; bepaal zelf wat je gelooft of kan gebruiken. Ik stel het overigens erg op 
prijs als jij als lezer / gebruiker je ervaringen deelt van het gebruik van de META Methode of 
onderdelen ervan. Persoonlijke contributie in de vorm van feedback is zeer waardevol en biedt 
een mogelijkheid om te leren en groeien (lees: transformeren). 
 
De uiteindelijke kennisfunctie (of het nut) van deze eerste basispublicatie over de META 
Methode is: conceptualiserend, communicatief, legitimerend, en expressief. Vanuit de 
overtuiging dat we op deze wereld zijn om bepaalde ervaringen op te doen en hiervan te leren, 
te veranderen en gezamenlijk te groeien heb ik gewerkt aan de META Methode van Succes-
volle Transformatie. Het is vooral een hulpbron: om onze hogere missie, het natuurlijke 
(goddelijke) doel van ons wezen te ontdekken, onze levensweg te vinden, te groeien en ons 
persoonlijk bewustzijnspotentieel optimaal te kunnen benutten.  
 
Toine Fennis (toine@metamagazine.nl) 
Januari 2003. 
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1. Inleiding 
Change not the mass but change the fabric of your own soul and your own visions, and 
you change all. (Verander niet de mensheid, maar verander de structuur van je eigen geest en je eigen 
denkbeelden, en je verandert alles.)  

Vachel N. Lindsay (1879-1931) 
 
Succes is een keuze. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven. De mate van persoonlijk 
succes bepaal je uiteindelijk zelf. Enerzijds omdat je zelf de succeswaardering bepaald en 
anderzijds omdat je denken de grenzen van je mogelijkheden aangeeft. Binnen teams en 
leefgemeenschappen worden ook vanuit diverse belangen criteria opgelegd voor ‘succes’. 
Veel mensen zijn in dit krachtenveld van belangen onbewust van hun ware potentieel. We 
laten ons vaak leiden door de urgentie van de klok en doen dingen die voor onszelf geen 
toegevoegde waarde hebben. Het gevolg? Stress, frustratie of ziekte. Druk, druk, druk, 
maar weet je ook waar je werkelijk mee bezig bent en waarom? Vanuit een kwalitatieve 
benadering van het leven zijn er altijd bekrachtigende alternatieven (lees: positieve keuzes) 
beschikbaar die je kunnen helpen met problemen of uitdagingen die je op jouw weg tegen 
kunt komen.  
 
De META Methode is een universele multidimensionele classificatiemethode bedoelt om 
bewustzijn te vergroten, het aanwezig potentieel te transformeren, en kennis van het 
ervaren ontwikkelingsproces te delen. Het basisacroniem voor ‘META’ is:  

Multidimensionele Evaluatieve Transformatie Analyse. 
 
De fasen van het metamethodische proces zijn: 1. waarneming, 2. classificatie,  
3. waardering, 4. planning, 5. transformatie, 6. evaluatie, en 7. contributie.  
Vragen over de persoonlijke essentie van zijn: ‘Wie ben je?’, ‘Wat is je droom?’, ‘Wat is 
jouw (levens)opdracht?’, ‘Wat vind je belangrijk?’, ‘Wat wil je?’, ‘Wat kan je?’, ‘Wat doe 
je?’, en ‘Waar leef je?’. Dit zijn belangrijke classificatievragen over jezelf op de 
verschillende logische niveaus. Niveaugerelateerde vraagstelling is een van de 
hulpmiddelen om onderzoek te doen naar de kwaliteit van je leven. Een ander veelgebruikt 
hulpmiddel van classificatie is thema- of aspectgerelateerde vraagstelling. We 
onderscheiden ook externe classificatiemethoden. Hier heb je als waarnemend individu 
geen (directe) invloed op. Het betreft dan een (metaforische) positiebepaling zoals je kunt 
doen met een kompas of met de sterren. De universele basisprincipes van de natuur en de 
kosmos staan dus in contrast tot persoonlijke meningen en waarden-overtuigingen van het 
individu. We leven in een krachtenveld: de manifestatie van de natuur op basis van vaste 
algemene principes versus de vrije wil van mens en dier die met individuele keuzes sturing 
en richting geven aan het leven. 
 
Als persoonlijke levenszaken subjectief zijn, hoe waardeer je dan succes en de kwaliteit 
van leven? Dit document geeft gebruikmakend van bestaande theorieën en modellen op een 
logisch beredeneerde wijze uitleg over de dimensies, werkwijzen en cyclus van de META-
methode van Succesvolle Transformatie. Deze methode van persoonlijk leiderschap omvat 
naast de theoretische basis en achtergronden verscheidene vragen, oefeningen en 
voorbeeldtoepassingen voor praktisch gebruik op het werk of privé.  
 
Waarom zou je de META Methode gebruiken?  
Om je pro-actieve bewustzijn te vergroten en voorbereid te zijn op zaken die op je 
(levens)pad kunnen komen. Om belemmerende patronen te herkennen en deze te kunnen 
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transformeren naar bekrachtigende alternatieven. Om te kunnen doen wat je werkelijk wilt. 
Om doelbewust vanuit je potentieel een integere waardevolle bijdrage te kunnen leveren 
aan de gemeenschap.  
 
Wat biedt de META Methode? 

- Methoden voor inzicht en bewustwording van gedrag, vaardigheden, waarden en 
overtuigingen en wie je werkelijk bent. 

- Een universeel toepasbaar model voor het analyseren, classificeren en oplossen van 
problemen op verschillende ‘niveaus’. 

- Specifieke toepassingen voor onderwijs, leiderschap, (persoonlijk) management en 
(transformationeel) succes. 

- Nuttige referenties en verwijzingen 
 
Wat kun je o.a. doen met de META Methode van Succesvolle Transformatie? 

- Verkennen, classificeren en waarderen van je (neurologische) niveaus en ontdekken 
van de basispatronen van je levenspad. 

- Ontdekken waar je hart en talenten liggen door het bewuste proces van 
waarneming, classificatie en waardering, evaluatie en contributie. 

- Ontdekken en formuleren waar je werkelijk mee bezig wilt zijn door bewust 
gestuurde vraagstelling, focus en planning.  

- Inzicht verkrijgen in belemmerende en bekrachtigende gedragspatronen. 
- Je levensmissie en/of levensdoelen kiezen, formuleren, en ervaren. 
- Een persoonlijk (transformationeel) groeiplan ontwerpen.  
- Herkennen, plannen en bestendigen van bekrachtigende veranderingsprocessen. 

 
De basisvooronderstelling is dat je gelukkiger bent en problemen beter aankunt als je je 
levensmissie kent. Negatief geformuleerd: dat je ongelukkig, depressief of ziek wordt 
wanneer je levensmissie, je levensdoel en wat je doet niet met elkaar in overeenstemming 
zijn. Begrijpen waarom je doet wat je doet. Als universele filosofische vraag: weten waarom 
je hier op aarde bent en hiernaar handelen. 
 
Het primaire doel van de META Methode van Succesvolle Transformatie is inzicht en 
bewustwording van je huidige levenspad. Gebruikmakend van eigen ervaring en de bouw-
stenen van bestaande kennismodellen worden verschillende manieren aangereikt voor 
analyse en beschrijving van je leven op een Metaniveau. Op Metaniveau kun je de rollen 
herkennen die je speelt en hiermee wordt een mogelijkheid gecreëerd om dit te veranderen 
en aan te passen. Door bewust en actief gebruik te maken van je archetypische rollen als 
hulpbron en van de ‘niveaus’ van je handelen kun je direct sturing geven aan de missie van 
je leven.  
 
Voor de verschillende aspecten van ons leven worden verschillende theorieën, modellen en 
oefeningen aangereikt om uiteindelijk volledig bewust congruent te zijn.  
De META Methode biedt inzicht en alternatieven om vanuit je potentieel moeiteloos en 
succesvol al je uitdagingen aan te kunnen gaan. De metamethodische benadering is in meer 
algemene zin ook zeer geschikt voor probleemanalyse en het genereren van alternatieven 
en oplossingen op de verschillende bewustzijnsniveaus.  
  
 
 

 


