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9. Gedrag 
Gedragspatronen 
Als je je gedrag en gedragingen beschouwd kun je door herhaling bepaalde patronen 
herkennen. Gedragingen zijn van zichzelf neutraal. Er wordt betekenis aan gegeven door 
de waarnemer. Door interactie in een bepaalde omgeving wordt door betrokken personen 
(waarnemers) betekenis gegeven aan gedrag wat plaatsvindt. Op het moment dat er 
sprake is van een grote mate van voorspelbaarheid in gedrag in een bepaalde situatie is er 
sprake van gedragspatronen. Als er sprake is van herhaling van een al dan niet 
ongewenste situaties is er ook sprake van een patroon waarbij de betrokkene 
waarschijnlijk een rolpatroon vervuld. 
Een zoektocht wordt bepaalt door een verwachting van het te vinden resultaat. 
Een vraag beginnend met: ‘Hoe kan ik….’ [vermogens en vaardigheden] geeft daarom bij 
voorbaat al een betere slagingskans voor succes dan een vraag beginnend met “Kan 
ik….” [gedrag]. Bij een ‘Hoe kan ik’-vraag is al geïmpliceerd dat je het kunt, de vraag is 
alleen nog: Hoe? Jouw geest zal een oplossing voor je bedenken. Als je een gesloten 
vraag stelt waarbij het antwoord nee kan zijn worden je hersenen niet of nauwelijks 
gestimuleerd om tot alternatieve oplossingen te komen. Door veel “Hoe kan ik”-vragen te 
stellen stimuleer je je intelligentie en los je meer problemen op.   
 
Van beginner tot expert; vroeger ging men als leerling in de leer bij een meester. De 
waarden en vaardigheden van het vak werden in de praktijk geleerd. In de huidige 
maatschappij wordt verwacht dat men kennis van zaken heeft voordat men zelfstandig 
handelt. Het leren in een beschermde omgeving en feedback van familie en vrienden is 
eigenlijk net als stage een leerschool voor de sociale vaardigheden in de ‘grote wereld’. 
 
Anderen aanspreken op gedrag vereist dat je goed weet waar je het over hebt. Welke 
expliciete normen en waarden worden overtreden? De actuele normen en waarden-
discussie zou zich meer mogen richten op het expliciet maken van vooronderstelde 
culturele waarden, in plaats van gegeneraliseerde algemeenheden en meningen. Vraag 
maar door naar de basis en prik door oppervlakkige opmerkingen en beschuldigingen heen. 
De commentator zegt vooral iets over zichzelf en zijn of haar projectie op anderen.  
 
Anderen normatief aanspreken op gedrag is per definitie een emotionele aangelegenheid. 
Als er bepaalde persoonlijke verwachtingen en waarden worden overtreden ontstaat 
frustratie en boosheid. Iemand terechtwijzen impliceert een zekere autoriteitsrol en 
daarmee een machtsverhouding. Als deze macht niet als vanzelfsprekend wordt erkend kan 
vanuit een onderhandeling gebruik worden gemaakt van beloning van gewenst gedrag, en 
afkeuring, straffen of sancties opleggen bij uitoefenen of voortzetten van (benoemd) 
ongewenst gedrag. Toepassing van fysieke agressie is als sanctie of communicatie het 
laagste interventiemiddel. Agressie als dwangmiddel lost bewust uitgevoerd ongewenst 
gedrag echter niet structureel op. De angst (van een bewuste overtreder) voor de 
consequenties van de machthebber bepaalt dan de recidiviteit (herhalingskans). Een 
kostbaar (in energie, geld en middelen) controlemechanisme gebaseerd op angst tussen 
machthebber en overtreder wordt zo in het leven geroepen wat geen wenselijke basis is 
voor gezamenlijke dialoog en groei. De algemene oplossingsgerichte maatschappelijke 
dialoog zou zich dus vooral moeten richten op de (identiteits)rol van ‘een goed burger’ en 
de (wederkerige) waarden en normen die hierbij horen. De wetgeving met betrekking tot 
handhaving en naleving (controle) dient vervolgens aangepast te worden op basis van deze 
nieuwe waarden en normen en niet andersom. 
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10. Omgeving 
Er zijn diverse mogelijkheden om het omgevingsniveau te beschrijven. Vanuit een open 
vraagstelling kun je de verschillende aspecten van het omgevingsniveau verkennen. De 
omgeving is de externe invloed op jouw zijn. Bewust omgaan met zaken in jouw 
omgeving kan je helpen met je focus. Spullen hebben vaak een associatie met bepaalde 
waarden en overtuigingen. Als je deze associaties opschrijft in je groei-journaal kun je 
wellicht nieuwe (nog onbewuste) patronen ontdekken. 
 
“In dromen staat je huis vaak voor jezelf. Dus als je goed voor je huis zorgt, weerspiegelt dat 
symbolisch de liefde en het respect dat je voor jezelf hebt. Wat je financiële situatie ook is, je huis 
kan je paleis en je gewijde ruimte zijn. Hier kom je om te rusten, te spelen, te communiceren, lief 
te hebben, te genezen en jezelf te verfrissen voor de volgende ontmoeting met de wereld. Als je 
liefde in je huis stopt, kun je voelen hoe het liefde teruggeeft. Het is ook een levende entiteit. Als 
je een helend domein wilt hebben om in te leven, hoort daarbij dat je het schoonmaakt, repareert, 
stoft en poetst. Dat kun je allemaal ervaren als rituele, symbolische handelingen om jezelf lief te  
hebben en te genezen. Bijna iedereen die een huis heeft schoongemaakt – ramen, vloeren, 
gordijnen en beddengoed gewassen – kent de schone, sprankelende energie die na afloop in de 
ruimte te voelen is.”1 
 
Verkenning 
Door middel van vragen maak je een verkenning van jouw huidige en gewenste 
omgeving. Maak gebruik van alle zintuigen en zonodig submodaliteiten (hoofdstuk NLP) 
om het levendig te maken. 
 
Huis 
Hoe ziet je huis eruit? (materiaal, kleur, vorm, geur) 
Past dit huis bij je of zou je liever ergens anders willen wonen? 
Hoe ziet je ideale huis eruit? 
In wat voor omgeving zou je het liefst willen wonen? 
Hoe ziet je tuin eruit? 
Heb je kunst, schilderijen of posters in huis? Beschrijf wat elk stuk met jou doet.  
Welke andere mensen wil je dat er in je buurt wonen? 
Zijn er bepaalde voorwaarden waar jouw woonomgeving aan moet voldoen? 
Welke voorzieningen en diensten wil je in je buurt hebben? 
 
Werk 
Hoe ziet je bureau eruit? 
Hoe en waar archiveer je je documenten? 
Wat voor collega’s heb je? Hoe zou je hen willen typeren? 
Waar en wanneer werk je het liefst? 
Wat voor werk doe je het liefst? 
 
Vrije tijd 
Wat doe je in je vrije tijd? 
Waar breng je het liefste je tijd door? 
Waar ga je het liefst naar toe op vakantie? 
Doe je aan sport? Welke sport en waar? 
Doe je ook bijzondere buitensporten? (watersport, wintersport, duiken, klimmen etc) 
Waar voel je je helemaal vrij? 

                                                
1 Bron: Nancy Clemens ‘Gids voor de Dolfijn orakelkaarten’ p164 
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Kleding 
Welke kleur kleding past het beste bij jou? 
Waar kies je je kleding op uit? 
Wat draag je het liefste? 
Welke accessoires of sieraden draag je het liefst?  
Wat draag je om op te vallen? 
Wat zou je nooit willen dragen? 
Is kleding belangrijk voor je? 
 
Spullen 
Welke spullen zijn het meest waardevol voor jou?  
Wat is je het meest dierbaar? 
Wat zegt het meeste over jou? 
Wat zou je het liefste willen hebben? 
Wat gebruik je het liefst? (per kamer) 
 
Voeding 
Wat eet je het liefst? 
Wat drink je het liefst? 
Wat snack je het liefst? 
Wat snoep je het liefst? 
 
 
Herkenning 
Kun je zaken herkennen die bij jou passen? 
Hoe weet je of iets goed is voor jou of niet? Wat heb je nodig om te weten of iets goed is 
voor jou? 
Wat is vergelijkbaar? 
Wat herken je van anderen wat jij ook hebt? (materieel, eigenschappen etc) 
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11. Integratie 
Waar komt de integratie van de META Methode in essentie op neer? 
Zelfbewust, deugdzaam leven vanuit goddelijke liefde, alle niveaus van bewustzijn 
waarnemend in het volledig potentieel. Jouw levenslessen leren en je groei-ervaring 
delen. Alles is en heeft een waarde. Herkennen van de patronen en waarden van je leven 
en delen van je ervaring in een vorm die aansluit bij jouw identiteit en levensweg. 
 
Zoals je wellicht al hebt ervaren zijn er vele mogelijkheden om jouw levenspad vanaf dit 
punt in het nu te vervolgen. Er bestaan meerdere wegen om je doelen te bereiken. Laat in 
ieder geval de lessen en groeimogelijkheden van je blokkades (de grondstof van 
transformatie) niet verloren gaan. Het leven is als het ware een spel en de (bonus)punten 
behaal je door vanuit jouw mogelijke rollen je blokkades op te heffen en problemen op te 
lossen in plaats van deze uitdagingen alleen te vermijden of voor je uit te schuiven.  
 
Met het beantwoorden van de vragen en het doen van de oefeningen ben je als het goed is 
bewuster geworden van jouw (rol)patronen, voorkeuren en mogelijkheden op de 
verschillende metamethodische en logische niveaus. Als je de verschillende oefeningen 
hebt gedaan en bewust de transformationele stappen hebt genomen ben je (als het goed 
is) al bewuster van jezelf in het nu. Je bent bewust van je potentieel. Je bent machtig, 
vitaal, sterk en liefdevol. 
 
Hoe nu verder? Als je je ongekende mogelijkheden eenmaal kent wat dan? De 
moeilijkste stap is bewust de eerste verkennende stappen te nemen op dit nog onbekende 
terrein. Je maakt hiermee de keuze voor bewuste transformatie die je levenshouding zal 
beïnvloeden voor de rest van je leven. De volgende stap is nu bewust je belangrijkste 
levensdoelen formuleren, wetende dat je met jouw kwaliteiten al je dromen (en wellicht 
ook die van anderen) kunt vervullen. Vanuit je missiestatement kun je nu al die zaken 
aanpakken die jouw leven zin geven. 
  

11.1 Persoonlijk groeiplan 
Een persoonlijk journaal (dagboek) bijhouden is een van de krachtigste hulpmiddelen 
voor reflectie op persoonlijke ontwikkeling. Je groei-journaal of dagboek dient primair 
als persoonlijke reflectie op je levensmissie en doelen.  
 
Creëer voor jezelf bewust een bekrachtigende structuur waarin je je diepste wensen waar 
kunt maken. Visualiseer je gewenste resultaat. Zie het voor je, voel het, wat hoor je, ruik 
je, proef je dan? Wat zeg je dan tegen jezelf? Beschrijf je meervoudig zintuiglijke 
visualisatie van je gewenste situatie in je groei-journaal. [Waarnemingsfase, persoonlijke 
classificatie en intrinsieke waardering]  
 
Ga na wat je vervolgens nog nodig hebt, of wat er nodig is om de gewenste situatie te 
bereiken. Ga nu na wat er in je weg staat of zou kunnen staan (blokkades) naar je doel. 
Creëer minstens 10 alternatieven (hulpbronnen), zonodig per blokkade, en kies je 
favoriete oplossing of hulpbron uit. Formuleer je gewenste situaties positief en SMART 
(zie hoofdstuk NLP). Welke mensen (vrienden, familie, experts) zou je kunnen en willen 
inschakelen (laat hiervoor belemmerende overtuigingen van tijd, geld en ruimte los). 
[Voorbereiding en Focus] 
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Ga nu na welke stap je nu kunt nemen of plannen die je het snelst dichter bij je doel 
brengt. Als alles moeiteloos en succesvol verloopt, welke stappen zijn er dan nog tot je 
doel? Geef per stap aan wat, en wanneer je dit moet doen om je doel (gewenste situatie) 
te bereiken. [Planningsfase]  
Beschrijf welke rollen je hierbij het liefst speelt. Beschrijf hoe je dit het liefste wilt doen. 
Wat zouden in deze rollen je valkuilen kunnen zijn? [Visualisatie van Transformatie]  
 
Inzichten, overwegingen en veranderingen in koers noteer je structureel in je groei-
journaal. Hierin noteer je ook je inzichten van communicatie en ervaringen met of van 
anderen. Ontwikkel je bewustzijn door te leren, te luisteren, en hierop te reageren. 
[Transformatiefase] 
 
Hoe lopen jouw resultaten van oorzaken naar gevolgen. Welke dingen heb je tegen jezelf 
gezegd dat je die nooit zou doen en toch gedaan? Wat zou je doen als je vooraf zeker wist 
dat je niet zou falen? [Visualisatie van Evaluatie] 
De evaluatie gaat ook voorbij het resultaat: welk gevoel gaf het je, welk gedragspatroon 
had je, welk model paste je toe? Wat ging goed, wat kon beter? Wat zou je in het vervolg 
anders willen doen? Waarom? [Evaluatiefase] 
 
Ga na aan wie je over jouw ervaringen zou willen vertellen. Wie is je doelgroep? Wie 
zouden je doelgroep (nog meer) kunnen zijn? Wie zouden het meest gebaat zijn bij jouw 
contributie? Welke kennis, vaardigheden en hulpmiddelen heeft jouw doelgroep nodig 
om hetzelfde (vergelijkbaar) resultaat te behalen? Hoe zou je jezelf kunnen modelleren? 
Veranker je succespatroon en nalatenschap door je resultaat te delen. [Contributiefase]  
 

11.2 Wegen van Succes 
Uiteindelijk volg je je eigen levenspad. Maak gebruik van bestaande wegen en kaarten 
die je op (je) weg kunnen helpen. Let op! Ook hier geldt: de kaart is niet het gebied. Volg 
je hart en kies bewust, met de wijsheid van je ziel. Maak creatief gebruik van bestaande 
(beschikbare) hulpmiddelen, modellen en structuren. Je hoeft voor deze levensreis niet 
het wiel opnieuw uit te vinden. 
 
Succes is niet hetzelfde als verlichting. Succes is een bewuste keuze. De keuze tussen een 
bestaande weg of een nieuw pad ligt ook bij jezelf. Via bestaande wegen kun je vaak al 
dicht bij je bestemming komen. Er zijn bestaande wegen welke een voorbeeld kunnen 
zijn voor jouw persoonlijke pad. Maak metaforische vergelijkingen, herken de rollen die 
gespeeld worden, en wees vooral niet bang vragen te stellen.  
 
Een levensreis begint vaak met een vraag of opdracht.  
In Douglas Adams’ boek (SF roman) ‘The Hitchhikers’ Guide to the Galaxy’ wordt het 
antwoord gegeven op de universele levensvraag: 42. Wat was de vraag? Het is geen koan. Het 
staat symbool voor de universele zoektocht naar de waarheid en de levensweg. 
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11.3 Tekst St. Pauluskerk Baltimore  
De volgende zingevende integrerende leefregels zijn een veelgeciteerde publieke tekst:  
 

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast, en bedenk, welk een vrede er in stilte 
kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je 
waarheid rustig en duidelijk, en luister naar anderen: ook zij vertellen hun verhaal. 
 
Mijd luidruchtige en agressieve mensen: zij belasten de geest. Wanneer je je met anderen 
vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd kleinere en 
grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je 
plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn: 
het is een werkelijk bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd. 
 
Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit 
je niet verblinden voor de bestaande deugd: veel mensen streven hoge idealen na, en 
overal is het leven vol heldendom. 
 
Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, 
want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren 
met gratie, verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij 
onverwachte tegenslag beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. 
 
Vele angsten worden uit vermoeidheid en eenzaamheid geboren. Leg jezelf een gezonde 
discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het heelal, niet 
minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al of 
niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed. 
Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn, en wat je werk en 
aspiraties ook mogen zijn: houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het 
leven. Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een 
prachtige wereld. Wees waarachtig. Streef naar geluk. 

Bron: tekst gevonden in de oude St. Pauluskerk te Baltimore in 1692. 

 
De bronvermelding St. Pauluskerk in Baltimore, 1692 geeft de tekst automatisch een 
zekere autoriteit. Hoewel de titel en referentie verder ontbreekt spreekt deze publieke 
tekst veel mensen aan. Het gaat over universele levenswaarden en overtuigingen. Het is 
een duidelijk voorbeeld van een ‘afgewogen’ geboden-tekst waarbij verschillende 
deugden en zonden in verhaalvorm zijn verwerkt. De tekst is sterk metaforisch, maar het 
plaats en tijdoverstijgende (gebiedende) aspect met de randvoorwaarden blijft door een 
combinatie van abstract en specifiek taalgebruik en de positieve bekrachtigende 
vriendelijke toon toch acceptabel.  
 
Opdracht 
Een aardige contributiegedachte is dat je zelf vanuit je levenswijsheid een soortgelijke tekst zou 
schrijven als goede raad voor het volgen van jouw levenspad en met jouw waarden en levens-
dimensies. Schrijf dit voor mensen die jouw leefregels zouden willen modelleren. Waar zou 
deze tekst over moeten gaan? Waar richt je je focus op? Welke leefregels en randvoorwaarden 
zijn belangrijk in het gedrag? Welke issues of thema’s dienen behandeld te worden en welke 
metaforen gebruik je om uiting te geven aan de universele principes die hieraan ten grondslag 
liggen. Gebruik verwijzingen naar alle logische niveaus (omgeving, gedrag, vermogens & 
vaardigheden, waarden & overtuigingen, identiteit, spiritualiteit) om de tekst zo congruent 
mogelijk te maken. 
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11.4 Jouw META Methode 
Dit is het einde van de generieke publicatie van de META Methode van Succesvolle 
Transformatie, en gelijktijdig een nieuw begin van jouw persoonlijk metamethodisch 
groeiproces. Ik hoop dat er met het lezen al een bewuste transformatie heeft 
plaatsgevonden. Met de aangeboden informatie kun je alle fasen van de META Methode 
nu zelfstandig doorlopen. Je hebt de vaardigheid en mogelijkheid om neutraal en zonder 
vooroordelen te Observeren, Classificeren, Waarderen, Plannen, Transformeren, 
Evalueren en jouw persoonlijke Contributie aan de wereld leveren. De zaden van jouw 
succes liggen nu in je houding, je dromen, je visie, en je bewust vrijgemaakt potentieel. 
Met nieuwe uitdagingen komt ook het geluk je toe. 
 
Mijn eerste bijdrage aan jouw persoonlijk transformatieproces is nu geleverd. Als je 
ondanks de aangeboden theorie en modellen nog steeds met individuele uitdagingen zit 
die je gebruikmakend van de META Methode (nog) niet kunt oplossen, laat dit dan weten 
zodat dit in een volgende versie of druk behandeld kan worden.  
Als je al bewust getransformeerd bent: wat wordt nu jouw contributie? 
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