
Module 1 – Een waardig ideal

Hoe stel je een doel?



“Succes is de 
progressieve realisatie

van een waardig ideaal”

– Earl Nightingale 



• Word ik enthousiast en vol energie van 
mijn huidige doelen?

• Behoren mijn doelen echt mij toe, of 
zijn ze eigenlijk van iemand anders?

• Wat wil ik echt, echt!

Wat is jouw doel?



“Gods geschenk aan ons is meer talent 
en vermogen dan we ooit zullen hopen

te gebruiken in ons leven. 
Ons geschenk aan God is het 

ontwikkelen
zoveel van dat talent en vermogen

als we kunnen in dit leven.” 
- Steve Bow



Kernpunten
• Een doel is iets wat je voor gaat maar wat je nog nooit 

eerder deed. 
• Een doel is bedoeld om je te helpen groeien. Het laat

je diepere lagen in jezelf ontdekken, dingen waarvan
je niet wist dat je ze in je had. 

• Als je weet hoe je jouw doel bereikt, zal het doel niet
voor je doen waar doelen voor bedoeld zijn. 

• Als je echt iets wilt bereiken, zal je geïnspireerd
moeten zijn om het na te jagen en dit moet van 
binnenuit komen.



Type Doelen

Type A – iets doen waarvan je al weet hoe je het moet doen.

Type B – waarvan je denkt dat je het kunt. 

Type C – wat je WILT. Wat je ECHT wilt. Deze komen uit jouw
fantasie en worden geboren door effectief gebruik te maken

van jouw verbeeldingskracht.



Opdrachten les 1

• De opdrachten zijn ervoor gemaakt om je direct in actie te laten komen
en toe te passen wat je in deze les leert.

• ALLE opdrachten zijn een essentieel onderdeel van het Thinking Into 
Results programma.

• Elke keer als je de les bekijkt, werk je aan de opdrachten. Doe dit bij
voorkeur elke keer door ze volledig uit te schrijven. Je gaat steeds 
lagen dieper.



Vragen Module 1

• Als iemand je op straat aanspreekt, kun je vertellen over je 
doel? Heb je het omschreven?

• Omschrijf wat je ECHT WILT. Wat wil je echt graag zijn, doen
of hebben? Op persoonlijk en zakelijk vlak! Omschrijf dit.

• Wat wil je van elk het ALLERMEEST?
• Omschrijf deze ‘wants’ in de tegenwoordige tijd.
• Volg de 6 stappen m.b.t. autosuggestie zoals beschreven in 

Think & Grow Rich: Hfst 2 en Hfst 4


