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7. Waarden en Overtuigingen 
Waarden zeggen iets over persoonlijke leidende principes. Als je het systeem van de 
wereld zoals wij dit ervaren door onze zintuigen wilt doorgronden (de aloude 
wetenschappelijke zoektocht naar de waarheid) kom je uit bij de universele 
basisprincipes (of natuurwetten) waarop dit gebaseerd zou zijn. Waarheid is niet de 
statische werkelijkheid van één moment, maar de procesmatige ervaring van de 
persoonlijke invloed op de verschillen van moment tot moment.  
 
Een kind leert spelenderwijs omgaan met deze invloed door grenzen te verkennen. 
Ouders en opvoeders prenten (hun) normen en waarden in door een 
conditioneringsproces van belonen en straffen. De speel en leefruimte wordt zo 
ingeperkt, maar ook de denkprocessen en het ‘waardesysteem’ van ethiek en moraal 
worden hiermee gevormd.  
 
Imitatiegedrag wordt versterkt door gebruik van voorbeelden en positieve stimulans 
totdat ‘gewenste’ gedragspatronen zelfstandig worden uitgevoerd. Het motief of de 
waarden zijn dan verworden tot achteraf beredeneerbare argumenten van waarom. 
Bewust weten waarom je iets doet vereist een herbewustwordingsproces. Vanuit de 
oprechte nieuwsgierigheid van je innerlijk kind opnieuw vragen naar het waarom.  
 
Het onderscheid ander en zelf  is ook belangrijk voor het te hanteren waardesysteem. 
Veel mensen maken hun waarden afhankelijk van anderen. Vragen als “Wat zou die 
ander van mij vinden?” of zelf invullen (projecteren) wat die ander denkt: “Hij zal wel 
denken dat ik ….(vul maar in)”  
 
Leef je met je eigen waarden of die van anderen?  
Eigenwaarde betekent ook kiezen voor jouw eigen waarden ongeacht wat een ander 
hiervan denkt of zegt. Een cultuur of maatschappij kent eigen normen en waarden welke 
als ‘ongeschreven regels’, ‘mores’ of ‘etiquette’ kan worden benoemd. 
 
Zolang jouw waarden ecologisch verantwoord zijn voor jezelf en anderen (zie NLP: H2) 
kun je deze waarden zonder emotionele beperkingen (zoals angst of schaamte) hanteren. 
Misschien heb je er nooit over nagedacht wat jouw waarden zijn of zijn ze zo 
vanzelfsprekend dat je er niet meer over hoeft na te denken. 
 
Bewustwordingsaffirmaties 
Ik doe dit (bep. gedragspatroon) omdat …. 
Wat ik wil veranderen is …., omdat …. 
Wat ik nooit meer zal doen is …., omdat ….. 
Wat ik voortaan zal doen als ik ….. is…., omdat…. 
Wat ik belangrijk vind is…., omdat 
Ik laat me leiden door …, omdat 
Ik leid anderen door …., omdat 
Ik wil me inzetten voor …, omdat 
 
Overtuigingen 
Ik kan…., Ik wil…., Ik ga …., Ik doe …., Ik ben … Ik negeer…,  
Ik ben overtuigd van …., want… (omdat) 
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7.1 Ethiek en Moraal 
Ethiek is de leer of wetenschap van goed en kwaad. Moraal verwijst naar de beoordeling 
van goed en kwaad. De ethische dimensie komt vooral naar voren bij de waarderingsfase 
van de META Methode en de afweging in de planningsfase. 
Zie bijlage 5 voor een uitgebreide verhandeling over beredenering en ethiek van 
handelen.  
 
Binnen organisaties kan ook worden gesproken over de ethische dimensie. Muel Kaptein1 
heeft een ethisch kwaliteitenmodel ontwikkeld voor corporaties. 
Kaptein onderscheid drie fundamentele dimensies waarvoor hij handenmetaforen 
gebruikt.  
 
De “Verstrikte Handen” dimensie heeft betrekking op het potentiële conflict tussen belangen van 
het individu en dat van de organisatie.  
De “Veel Handen” dimensie heeft betrekking op de individuele en collectieve functionele 
verantwoordelijkheid.  
De “Vuile Handen” dimensie heeft betrekking op de mate waarin werknemers een afweging 
maken tussen belangen van belanghebbenden en de belangen van de organisatie. 
 
Fundamentele 
Dimensies 

Oorzaak Mogelijke consequentie van falende 
context 

“Verstrikte 
Handen” 

Omdat werknemers de organisatie 
vertegenwoordigen, hebben ze 
toegang tot bedrijfsmiddelen welke 
gebruikt zouden moeten worden 
voor het doel van de organisatie 
maar wat ze mogelijk aanwenden 
voor eigen gebruik. 

Onzorgvuldig gebruik of misbruik van: 
• Tijd 
• Informatie 
• Geld(en) 
• Autoriteit 
• Materieel 
• Goederen; en 
• Personeel 

“Veel 
Handen” 

De organisatie bestaat uit staf, 
afdelingen, divisies, elk met hun 
eigen functionele 
verantwoordelijkheden welke 
collectief versterkend moeten zijn 
en uitgerust met de noodzakelijke 
middelen om uiting te geven aan 
de collectieve 
verantwoordelijkheden. 

• Contraproductieve competitie 
tussen staf, afdelingen en divisies 

• Verantwoordelijkheden raken 
zoek 

• Onopgeloste collectieve 
problemen 

• Verantwoordelijkheden worden 
afgeschoven; en 

• Taken worden niet of slechts 
gedeeltelijk uitgevoerd. 

“Vuile 
Handen” 

De organisatie wordt 
geconfronteerd met 
(conflicterende) verwachtingen 
van belanghebbenden welke 
adequaat gerealiseerd of 
afgewogen moeten worden   

• Belanghebbenden hebben 
legitieme redenen om te klagen 

• Belanghebbenden zijn minder 
bereidwillig mee te werken. 

• Belanghebbenden verwijderen 
zichzelf van de organisatie; en 

• “Bevoegdheid tot handelen” 
vervalt. 

 
Elk van de dimensies kan op zeven kwaliteiten of criteria beoordeeld worden zodat 21 
checklistvragen ontstaan welke als het goed is positief worden beantwoord. Een ethische 
audit of organisatieadvies is gebaseerd op deze matrix: 

                                                
1 Zie: Samuel Pieter Kaptein ‘Ethics Management’ p71,117 vertaald uit Engels. 
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Dimensies 

 
 
 

Criteria 

I 
Coördinatie van 

verantwoordelijkheden ‘in 
verband met’ de corporatie: 
“Verstrikte Handen”  

II 
Coördinatie van 

verantwoordelijkheden binnen 
de corporatie 

“Veel Handen” 

III 
Coördinatie van 

verantwoordelijkheden namens de 
corporatie 

“Vuile handen” 

a. Duidelijkheid 1) Is het duidelijk hoe 
personeel de bedrijfsmiddelen 
zou moeten hanteren? 

8) Is het duidelijk welke 
functionele verantwoordelijk-
heden werknemers hebben?  

15) Is het duidelijk wat belang-
hebbenden (stakeholders) 
verwachten van werknemers? 

b. Consistentie 2) Betrokkenen spannen zich 
voldoende in om de bedrijfs-
middelen zorgvuldig te 
behandelen. 

9) Betrokkenen spannen zich 
voldoende in om aan hun 
functionele verantwoordelijk-
heid te voldoen. 

16) Betrokkenen doen genoeg om 
aan de verwachtingen van 
belanghebbenden te voldoen. 

c. Sanctioneerbaarheid 3) Als de bedrijfsmiddelen 
doelbewust niet zorgvuldig 
zijn behandeld wordt 
personeel gesanctioneerd. 

10) Als aan de functionele 
verantwoordelijkheden doel-
bewust niet wordt voldaan 
wordt personeel gesanctioneerd.  

17) Als aan de verwachtingen van 
belanghebbenden doelbewust niet 
wordt voldaan wordt personeel 
gesanctioneerd. 

d. Haalbaarheid 4) Aan de verwachtingen 
omtrent de behandeling van 
bedrijfsmiddelen kan worden 
voldaan. 

11) De functionele verantwoor-
delijkheden van het personeel 
kunnen worden gerealiseerd. 

18) De gewerkte verwachtingen 
van de belanghebbenden kunnen 
worden gerealiseerd. 

e. Ondersteuning 5) De organisatie stimuleert 
ondersteuning voor het zorg-
vuldig gebruik van bedrijfs-
middelen. 

12) De organisatie stimuleert 
ondersteuning voor adequate 
coördinatie tussen werknemers. 

19) De organisatie stimuleert 
ondersteuning voor de realisatie 
van belangen van belang-
hebbenden. 

f. Zichtbaarheid 6) (Consequenties van) 
gedrag met betrekking tot het 
gebruik van bedrijfsmiddelen 
kan waargenomen worden. 

13) (Consequenties van) gedrag 
met betrekking tot de realisatie 
van functionele verantwoorde-
lijkheid kan worden waar-
genomen. 

20) (Consequenties van) gedrag 
met betrekking tot de realisatie 
van de verwachtingen van 
belanghebbenden kan worden 
waargenomen. 

g. Bespreekbaarheid 7) Dilemma’s, problemen en 
kritiek omtrent het gebruik 
van bedrijfsmiddelen kan 
besproken worden. 

14) Dilemma’s, problemen en 
kritiek omtrent de realisatie van 
functionele verantwoordelijk-
heid kan besproken worden. 

21) Dilemma’s, problemen en 
kritiek omtrent de realisatie van 
de verwachtingen van belangheb-
benden kan besproken worden. 

 

7.2 Deugden & Zonden 
Uitgaande van vrije wil en keuzemogelijkheid van het individu zijn de leidende principes 
van oudsher deugden. Volgens Aristoteles de middenweg tussen extremen. De drie 
goddelijke deugden Geloof, Hoop en Liefde (waarvan Liefde de voornaamste2) worden 
gevolgd door de vier kardinale deugden Rechtvaardigheid, Moed, Matigheid en 
Voorzichtigheid. In tegenstelling tot deugden staan de zonden: Gierigheid, Gramschap 
(ofwel drift), Gulzigheid, Hovaardigheid (ofwel ijdelheid), Nijd (ofwel jaloezie, afgunst), 
Onkuisheid en Traagheid (ofwel luiheid). Deze deugden en zonden zijn waarschijnlijk 
geïntroduceerd om morele sturing te bewerkstelligen van twee kanten. Deugden om het 
goede na te streven en Zonden om het normatief slechte te vermijden. 
 
In tegenstelling tot geboden zijn deugden als leidend principe eenvoudiger te 
introduceren omdat het verwijst naar kwalitatieve leefregels. Geboden zijn zodanig 
specifiek dat de bedoeling en betekenis duidelijk zijn. Wetten zijn vormen van geboden 
en verboden. Marjan van Lier3 schreef een boekje over de 9 deugden voor je werk. Deze 
9 deugden zijn: Rechtvaardigheid, Dienstbaarheid, Vertrouwen, Moed, Gematigdheid, 
Geduld, Ontvankelijkheid, Eerlijkheid en Liefde.  
Waarden en overtuigingen die mensen hebben zijn in zekere zin ook persoonlijke 
geboden en verboden die men zichzelf oplegt. Je waarden en overtuigingen geven aan 
wat belangrijk is voor jou. Overtuigingen zijn op basis van ervaring gevormd en zeggen 
vaak iets over een verwachting. Waarden bepalen het persoonlijk oordeel van wat 
                                                
2 Zie: Bijbel: 1 Korintiërs 13:13 
3 Zie: Marjan van Lier met Ed van Eeden ‘De 9 deugden voor je werk’   
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belangrijk is in een bepaalde situatie. Waarden en overtuigingen bepalen in grote mate je 
focus en daarmee waar aandacht aan geschonken wordt en dus wat onthouden en verteld 
wordt over een situatie. Door het niet kennen, kunnen of willen inschatten van een 
situatie ontstaat vaak een negatieve belemmerende overtuiging.  

7.2 Overtuigingen 
Historisch gezien komt al onze kennis over ons gedrag oorspronkelijk voort uit zintuiglijke 
waarnemingen. Uit de interactie met de omgeving werden voorwerpen en hulpmiddelen 
onderscheiden en nieuwe gecreëerd welke tot algemene begrippen hebben geleid, dat van 
zaken of concepten met onderscheidende kenmerken. Doordat mensen een emotioneel 
systeem hebben en waarde toekennen aan begrippen welke worden beïnvloed door interactie 
ontstaat een cultuur met gewenste normen en waarden. Een deel van deze waarden zijn 
beperkende of belemmerende overtuigingen die grenzen stellen aan mogelijkheden en 
normen opleggen welke volgens algemeen gebruik van toepassing zijn. Overtuigingen zijn 
dus ingeslepen stellingen of persoonlijke levensmotto’s. Deze zijn te veranderen door 
herkadering van zgn. ‘belemmerende overtuigingen’ door bekrachtiging van de positief 
geformuleerde vooronderstellingen die aan de overtuiging ten grondslag ligt. 
 
Voorbeeld: Er is geen passend werk voor mij. 
Logische vooronderstellingen van deze overtuiging zijn: 

- ik kan en wil passend werk doen*  
- waar ik tot nu toe gekeken heb is trof ik geen passend werk aan 
- ik ben afhankelijk van anderen om mij passend werk te geven 
- er bestaat zoiets als passend werk, en er zijn mensen die passend werk hebben 
- ik kan persoonlijk beoordelen wat passend werk is 

* ben je helemaal congruent met deze ‘affirmatie’? 
 
Wat levert het mij op als ik wel passend werk heb? 
Wat levert het me op als ik geen passend werk heb? 
Wat levert het me niet op als ik wel passend werk heb? 
Wat levert het me niet op als ik geen passend werk heb? 
 
Om belemmerende overtuigingen te ‘counteren’ dient een nieuwe of alternatieve 
mogelijkheid gecreëerd te worden. Het herformuleren van de overtuiging en 
vooronderstellingen in vraagvorm voegt vrijwel altijd wel een nieuwe mogelijkheid toe. 
De voorvoegsels voor herkaderde vooronderstellingen zijn eenvoudig: 

1. Hoe kan ik.... 
2. Waar kan ik... 
3. Wanneer kan ik.... 
4. Met wie kan ik... 

 
Voor het aangegeven voorbeeld ontstaan zo de volgende zinnen: 

- Hoe kan ik passend werk vinden? 
- Waar kan ik passend werk vinden? 
- Wanneer kan ik passend werk vinden? 
- Met wie kan ik passend werk vinden? 

 
Beschrijf je nieuwe overtuiging in positieve bekrachtigende bewoordingen. 
Overeenstemming (alignment) tussen waarden & overtuigingen en gedrag in de meest 
eenvoudige vorm gaat simpelweg om doen wat je zegt.  
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7.4 Liefde 
Thomas van Aquino’s beschouwingen over liefde4 maken duidelijk dat het woord liefde naar een 
complexe en veelvormige werkelijkheid verwijst, die een gedifferentieerd vocabulaire nodig 
maakt. Liefde heet in het Latijn amor, maar ook dilectio (met een bewuste voorkeur beminnen) 
en, in een specifiek christelijke zin, caritas; verder, liefde is iets dat men bij uitstek voor vrienden 
voelt (amor amicitiae), maar we zeggen ook dat we van wijn houden of van lekker eten (amor 
concupiscentiae). Liefde is voor Thomas bovenal een passie, een zich zintuiglijk aangetrokken 
voelen door iets aantrekkelijks, en als zodanig is liefde de centrale drijfveer van heel het 
emotionele leven. Tegelijk heeft liefde ook een morele kant en is zij vatbaar voor een redelijke 
ordening door de deugd. In deze zin kan men zeggen dat wij onze ouders, familieleden, vrienden, 
etc. behoren lief te hebben, of dat men met een zondige liefde de verkeerde dingen lief heeft. De 
christelijke traditie spreekt zelfs van een liefdesgebod: bemin uw naaste als uzelf. Dit 
liefdesgebod heeft betrekking op de caritas, de door God geschonken liefde, die voor Thomas 
een theologale deugd is (naast hoop en geloof). En tot slot kan men erop wijzen dat in de 
christelijke traditie 'liefde' een van de Godsnamen is: God is liefde (agapè in het Grieks).  
 
Termen inzake 'liefde' en 'verlangen': amor (liefde), dilectio (genegenheid, liefde die gepaard gaat 
met vrije keuze), amicitia (vriendschap), caritas (christelijke liefde), beatitudo (gelukzaligheid), 
felicitas (geluk), desiderium (verlangen), inclinatio (neiging, geneigdheid), appetitus (streven), 
voluntas (wil), cupido (zinnelijke begeerte), cupiditas (hebzucht), concupiscentia (begeerte), 
voluptas (wellust), delectatio (genot), satisfactio (bevrediging, voldoening), passio (lijding), 
affectus (aandoening), zelus (jaloersheid, naijver), unio (eenwording, vereniging), mutua inhaesio 
(wederzijdse verstrengeling), extasis (extase), benevolentia (welwillendheid), complacentia 
(bevallen, behagen), connaturalitas  (natuurlijke verwantschap), coaptatio (aangepastheid), 
similitudo (gelijkendheid), sympathia (gelijkgestemdheid, sympathie), enz.  
 
Het verlangen en het streven monden uit in de liefde. Maar later wordt de liefde veeleer de bron 
van het verlangen en het streven; wij verlangen naar iets omdat wij er van houden of omdat wij 
het beminnen. Met andere woorden: omdat het reeds op een of andere manier in ons is. De liefde 
wordt als het ware geplaatst bij het voorverstaan. Er is kennelijk sprake van een sterkere 
Augustijnse invloed: “Ik zou U niet zoeken als ik U niet reeds gevonden had.” Wij zien er de 
hermeneutische en circulaire structuur van ons kennen in terug. Het verlangen is een gevolg van 
de liefde en niet omgekeerd. Thomas gaat zelfs zover te zeggen dar de liefde het beginsel en de 
wortel is van alle affecties.  
 
In de verhouding van kennen en streven wekt het bewegende voorwerp in de bewogene een 
zekere neiging, toeneiging of genegenheid op. Op grond van deze neiging komt de feitelijke 
beweging tot stand en eenmaal bij zijn doel aangekomen komt via de neiging de rust op. In relatie 
tot het goede kan een zelfde schema worden gehanteerd: het kennen van het goede krijgt 
gestalte in de genegenheid voor het goede, op grond waarvan men in het bezit van het goede wil 
geraken; wanneer men her goede, waarvoor men genegenheid koestert, heeft verkregen of 
bewerkstelligd, dan treedt de rust in. We kunnen dus drie momenten onderscheiden: het eerste 
moment is het voor verstaan, de eerste genegenheid voor en kennis van het voorwerp, het 
tweede moment is de beweging die er naar streeft het gekende goed in zijn werkelijkheid te 
verkrijgen, en het derde moment is het bezit van het nagestreefde goed. Thomas kan bij deze 
drie momenten meerdere emoties plaatsen. Zo plaatst hij lust, genot, vreugde en blijdschap in het 
derde moment. Begeren, verlangen, streven en willen vormen het tweede moment. Het eerste 
moment is een fundamentele neiging tot het goede; het is de liefde, die juist bestaat als het 
geneigd zijn tot het goede. Daarin wordt het goede reeds gekend maar is het nog niet verworven. 
Het is het kennen van en de genegenheid voor het beminde goed, zonder dit aanwezig te 
hebben. Het beminde en gekende goed is begin en eindpunt van het streven. 
 
Het is van belang te zien dat alle drie de fasen een fase van de liefde zijn. De liefde is het 
beginpunt van het streven en het verlangen, bovendien leidt en begeleidt de liefde het verlangen 
op zijn weg naar het beminde waarbij het uitmondt in vreugde en blijdschap. De liefde laat zich 
niet terugbrengen tot slechts een van deze elementen, terwijl zij ook niet zonder deze 
verschillende momenten bestaat. Ook als het streven of het  verlangen er nog niet is, dan is er 
                                                
4 Tekstbron: R.A. te Velde (red.) ‘Over liefde en liefde’  
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wel liefde en de liefde blijft ook aanwezig wanneer het goede of beminde bereikt is. Liefde roept 
het verlangen op en maakt het zinvol; de zinvolheid bestaat erin dat het begin met het einde is 
verbonden en haar vervulling er in vindt. Daarom kan Thomas zeggen dat iedereen die iets doet, 
wat het ook is, dit doet vanuit een of andere liefde. [Deze stelling is vergelijkbaar met de NLP 
vooronderstelling: alle gedrag heeft een positieve (liefdevolle) intentie] 
 
Liefde is een emotie in de mens die hem als het ware buiten zichzelf brengt en hem ertoe aanzet 
zich op een bepaalde zaak te richten. Die zaak dient zich aan als iets goeds. Zij dient zich reeds 
als iets goeds aan nog voordat enige activiteit tot de verwerkelijking ervan is ontwikkeld. De 
verhouding tussen het goede en de liefde is een wederkerige verhouding. Iets is goed omdat wij 
het liefhebben en wij hebben iets lief omdat het goed is. Toch is dit laatste voor Thomas de 
eigenlijke relatie: wij beminnen iets omdat het goed is, het goede is de reden van de liefde. Het is 
niet zo dat iets goed is omdat wij het beminnen. Dat zou een moderne subjectivistische invulling 
zijn. 
  
Toch is het loutere zijn van iets voor de mens nog niet de reden om het te beminnen. Waarom is 
hij dan geneigd tot en voelt hij genegenheid voor iets of iemand? Wij hebben gezien dat de 
dingen niet onverschillig zijn voor de mens; dat betekent dat de dingen in een verhouding staan 
tot degene die toegenegen is, zij betekenen iets voor hem of haar. Dat komt omdat het ene meer 
dan het andere op de mens is toegesneden, het ene is meer afgestemd op de mens dan het 
andere. Daarom is het ene ook verkieslijker boven het andere. Gericht zijn op iets waarop men 
niet afgestemd is en wat niet afgestemd is op ons, dat levert een ongerijmdheid op en betekent 
ongeluk, in de zin van een niet gelukt zijn. De reden voor de genegenheid is juist het in vervulling 
komen van een oorspronkelijk afgestemd zijn. Het moet verwant, passend en vervolmakend zijn; 
daarin bestaat de goedheid. De mens vindt in datgene waarop hij is afgestemd zijn bestemming. 
Het goede maakt de mens aldus meer volmaakt, namelijk als een bestemming waarop hij is 
afgestemd en waarmee hij instemt in de liefde. Juist omdat hij met het goede als bestemming 
instemt, heeft hij het lief. Het is dus niet zo dat het goede goed is omdat wij het liefhebben. 
 
Elk zijnde streeft van nature in al zijn activiteiten een doel (finis) na, en dat doel is het goede 
(bonum). Dat heeft Thomas van Aristoteles geleerd, en in zijn interpretatie maakt de identificatie 
van het goede met God het mogelijk om het aristotelische natuurlijke streven naar zelfvoltooiing 
(= het goede, het geluk) inherent aan elk zijn de te lezen als het verlangen, inherent aan elk 
zijnde, naar een terugkeer tot de Oorsprong (= het goede, de gelukzaligheid). Al wat handelt en 
streeft, handelt en streeft omwille van een doel, en dat is het goede. Daarom zegt Thomas dat 
'liefde (amor) iets is wat tot het streven (appetitus) behoort, aangezien beide het goede tot 
voorwerp hebben'. Bijgevolg, 'zijn de verschillen in liefde gebaseerd op de verschillen in het 
streven'. Thomas legt uit dat sommige zijnden het goede op bewuste, andere op onbewuste wijze 
nastreven. Het laatste streven, dat Thomas 'natuurlijk' (appetitus naturalis) noemt, is geen blind 
streven, maar een streven dat past bij de natuur van het betrokken zijnde, d.w.z. een streven in 
overeenstemming met de kennis en wijsheid van de Maker van die natuur. Het bewuste streven 
moet men verder onderverdelen in een genoodzaakt en een vrij streven. De dieren worden door 
zintuiglijke percepties genoodzaakt in hun streven (appetitus sensitivus): bij het zien van de wolf 
kan het lam niet niet vluchten, en omgekeerd kan de wolf het niet niet achtervolgen. Bij de mens 
staan zintuiglijke percepties en strevingen echter onder de controle van de rede en haar vrije 
oordeelsvermogen (liberum arbitrium), en is het zintuiglijk streven derhalve van een zekere 
rationaliteit doordrongen. Boven het zintuiglijk streven plaatst Thomas in de mens de verstande-
lijke en vrije streving (appetitus rationalis sive intellectivus), die 'wil' (voluntas) genoemd wordt. 
 
Naast de vergelijking van Thomas van Aquino’s leer met de NLP-vooronderstelling dat 
alle gedrag een positieve intentie heeft (in het streven naar liefde), zijn ook de verschillen 
in streven (“een streven dat past bij de natuur van het betrokken zijnde”) vergelijkbaar met 
het bewustzijnsmodel van David Hawkins. Het onderscheid van het “genoodzaakt en vrij 
streven” past bijvoorbeeld ook goed in de ‘levenscontract’-theorie van Caroline Myss. 

 


