
Doelen stellen om uitputting te overwinnen 
 
 

Waar beginnen je handelingen? 
 
De vraag - waar beginnen je handelingen? - kan op het eerste gezicht wat eigenaardig klinken want normaal vertrek 
je van het feit dat ze bij jezelf beginnen. Vanzelfsprekend staan binnen en buiten met elkaar in relatie. Toch kunnen 
handelingen meer vanuit een drijfveer in onszelf of vanuit een drijfveer vanuit de ons omringende omgeving zoals 
familie, vrienden, werk, natuur, cultuur, fenomenen of begrippen komen.1  
 
Nemen we als voorbeeld de huishoudelijke taken. Deze doen we meestal omdat ze moeten gebeuren. Je legt je zelf 
dit werk op als een soort dwang. Zodoende begint de handeling vanuit jezelf omdat het moet want je kan de boel 
niet de boel laten, het huis dient opgeruimd te worden en ook eten moeten we sowieso. Maar al snel worden dit 
repetitieve en belastende opgaven en werken ze vermoeiend. Dit kan ook in werkverband gebeuren. Werken doe je 
omdat het moet, je moet nu eenmaal geld te verdienen. Deze voorbeelden maken duidelijk dat je vertrekt vanuit 
een innerlijk opgelegde opgave die zorgt voor spanningen. Na verloop van tijd kan dit leiden tot uitputting.  
 
Stel je nu eens voor dat je de huishoudelijke taken uitvoert omdat je vindt dat als er in het huis orde en rust moet 
zijn. Het schenkt je levenspartner, de kinderen maar ook de bezoekers meer rust en een gevoel van innerlijkheid, het 
ondersteunt hen in hun gevoelsleven. Dit kan je ook op die manier doen met je professionele activiteiten.  Je werkt 
niet meer alleen voor het geld, maar omdat je op die manier ook een bijdrage kan geven aan je collega’s, de klanten 
of de maatschappij in zijn geheel. Er ligt nog een grotere motivatie aan de basis van je werkzaamheden.  
 
Door bewuster te werken word je minder snel uitgeput.2 Het is natuurlijk een grote kunst om de eigen verlangens, 
die je nooit mag onderdrukken, in relatie te brengen met een groter geheel3.  
 
Door je collega’s beter waar te nemen, door maatschappelijke aspecten nauwkeuriger te observeren en door 
zelfstandig onderzoek kan je de eigen handelingen (beter) in relatie brengen met de ander. Door vanuit een 
bewustere waarneming naar buiten te kijken of naar de medemensen te kijken kan je jezelf beter in relatie met de 
ander brengen en worden de handelingen harmonischer omdat ze op elkaar afgestemd worden. De handelingen 
staan op die manier niet alleen, op zichzelf als een afgezonderd of afgesloten iets. Noch worden de handelingen aan 
de ander opgedrongen maar bovenal worden ze ook niet, als ik het even wat plastisch uitdruk, enkel en alleen ter 
eer en glorie van jezelf gedaan.4  
 
 

De wil in relatie brengen met de omgeving werkt versterkend 
 
Het is niet gunstig als de wil niet in relatie met de omgeving gebracht kan worden. Dan werkt de wil star en eenzijdig 
naar zichzelf gericht en verzwakkend en uitputtend.  Op die manier kan het gevoel van zwakte, van het niet kunnen 
de bovenhand nemen. Zo zit je gevangen in een vicieuze cirkel. Je voelt je niet goed, je doet minder en je verzwakt. 
Je voelt je dan slechter en zwakker en je gaat nog minder doen…. waardoor je meer geïsoleerd geraakt en verder 
verzwakt. Stel dat je vandaag een wandeling gepland hebt en je voelt je zwak. I.p.v. de gebruikelijke 5 km ga je dan 3 
km wandelen. Op die manier kom je al snel in een vicieuze cirkel terecht omdat je je doelen steeds afstemt op je 
gemoed en dus de facto minder gaat doen en je verder en verder verzwakt en uitgeput geraakt.  
 
Het omgekeerde is natuurlijk ook waar, als de handelingen meer met de omgeving in relatie gebracht kunnen 
worden ontstaat er meer levenskracht. Stel dat je goed samenwerkt met je collega om de patiënten te verzorgen. 
Eigenlijk voel je je moe en uitgeput, maar door deze goede samenwerking merk je dat je goed kan werken zowel 
naar je collega als naar de patiënten toe en geraak je gegarandeerd minder uitgeput dan wanneer je jezelf onder 
druk zet om alles goed te doen of je je werk doet om geld te verdienen. Dit (samen)werken dat de persoonlijke 
gevoelens overstijgt werkt altijd opbouwend.  
 
 
 



 

Doelen en kracht 
 
Voor een goede gezondheid is het dus belangrijk dat de wil ingezet wordt, naar buiten gericht wordt en met de 
omgeving afgestemd wordt. De beste manier om deze wilskracht, die momenteel bij veel mensen toch verzwakt lijkt 
te zijn, te ondersteunen en terug te versterken is het telkens opnieuw voornemen van doelen. Je neemt je dagelijks 
enkele doelen voor. Niet gewoon zomaar doorheen de dag gaan, maar gerichte doelen voornemen. Zelfs als je eens 
niet veel of niets wenst te doen. Ook als je je zwak of niet goed voelt is het gunstig om zich doelen te stellen. 
Daarenboven is het ook heel bevorderlijk om ook op lange termijn, over de loop van meerdere weken, maanden en 
zelfs jaren grotere doelen voor te nemen.  
 
Het handelen enkel en alleen op basis van hoe we ons voelen werkt verzwakkend. De uitspraak dat je enkel datgene 
moet doen waarbij je je goed voelt werkt zich op de lange duur noodlottig uit omdat je zo gevangen geraakt in je 
eigen gevoelsleven en dit de wilskracht extreem verzwakt. De eigen gevoelens mogen dus niet belangrijk genomen 
worden, ze mogen niet centraal staan in je leven. Het uitvoeren van je voornemens zorgt er juist voor dat je niet 
afhankelijk wordt van je negatieve en positieve gevoelens en werkt versterkend op de wilskracht en op je 
levensenergie. 
 
Stel dat je je voorgenomen hebt om te gaan wandelen maar je voelt je plotseling niet goed. Dan nog is het gunstig 
om je voornemen uit te voeren. Ook als je begonnen bent om een cursus te volgen is het goed dat je dit ten einde 
voert. Velen beginnen in september met een cursus maar haken na enkele maanden af en volgen dan een andere 
cursus die opnieuw niet ten einde gebracht wordt. Toch is het gunstiger om datgene wat je begonnen bent af te 
maken en niet voortdurend te hoppen van de ene cursus naar de andere of steeds met iets beginnen om het 
uiteindelijk niet af te maken.  
 
Als je iets afwerkt merk je natuurlijk niet direct de gevolgen, het is meestal pas later dat je begint te merken dat het 
uitvoeren van je voornemens versterkend werkt. Je hoeft dit natuurlijk niet te streng of te dogmatisch te nemen. Als 
iets werkelijk niet gaat of als het werkelijk niet voor jou is dan hoef je je niet te plagen om toch maar door te zetten. 
Maar algemeen gesproken is het goed dat je vertrekt van het feit dat je je dagelijks doelen stelt en dat je datgene 
wat je je voorgenomen hebt ook uitvoert. 
 
 

Besluit 
 
Vanuit een waarneming naar buiten toe, naar de omgeving, naar collega’s of naar je vrienden of ook door op zoek te 
gaan hoe zaken in elkaar zitten breng je je waarneming naar buiten, kan je gemakkelijker je wilskracht in relatie 
brengen met de omgeving en vind je van daaruit ook nieuwe mogelijkheden. Zo kan je je wensen, je verlangens 
beter richten en in een verdere ontwikkeling brengen ten behoeve van velen. Je vindt op die manier nieuwe 
mogelijkheden en nieuwe doelen die je kan uitvoeren. Dit geeft je kracht, dit geeft je mogelijkheden en dit schenkt je 
levensenergie, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen.  
 
Door communicatie, door afstemming, door elkaar te leren kennen, door niet steeds vanuit gewoontes iets te doen5 
kan je je daden meer in een gunstigere overeenstemming brengen met de ander, met elkaar en met een groter 
geheel waardoor de energieën of beter uitgedrukt de gunstige levenskrachten beginnen te vloeien en te stromen.  
 

 
1 De maatregelen van de laatste jaren verduidelijken in extreme mate hoe de ‘omgeving’ of hoe van overheidswege ingegrepen 
werd en wordt in onze handelingen.  
2 We gaan er hier gemakshalve van uit dat de doelstellingen van het bedrijf ook edel zijn. 
3 Het groter geheel kan je heel filosofisch en ook heel spiritueel benaderen. Hier in deze context kan je het ook heel simpel 
benaderen bijvoorbeeld de collega’s of onze lotgenoten. Want de uitwerking van ons bewustzijn (en dus ook onze daden) 
overstijgt nu eenmaal onszelf en onze familie, deze rijkt verder.  
4 Heel dikwijls wordt er gesproken dat iemand een ‘groot ego’ heeft. Dit slaat dan dikwijls op het feit dat iemand iets doordrukt, 
iets wenst of ook dat hij zichzelf in ‘the picture’ plaatst. Het komt er echter niet direct op aan dat iemand zich op de voorgrond 
plaatst. Het komt er eerder op aan hoe iemand ideeën, wensen en verlangens in relatie met de anderen kan brengen zonder de 
anderen te overvleugelen en zich op te dringen.  



 
Het betekent niet dat het ‘ego’ slecht hoeft te zijn of dat je dit moet bevechten. Het komt er eerder op aan om je wilskracht te 
sturen zodat het zich kan invoegen in een geheel en zich niet hoeft af te zonderen voor het eigen gelijk of in de eigen leefwereld. 
Capaciteiten, gaven, mogelijkheden, ontwikkelde inzichten op diverse gebieden zoals kunst, beweging, mentale kracht, fijnere 
gevoelens of een groot doorzettingsvermogen of extreme verlangens dienen in relatie gebracht te worden met onze lotgenoten 
zodat deze capaciteiten het geheel kunnen dienen. De vraag hoe dit gebeurt is steeds een persoonlijke aangelegenheid. Het is 
een kunststuk waar de ene het gemakkelijker en de andere het moeilijker mee heeft. Dit zich in relatie brengen met de 
medemensen is tegenwoordig niet evident. Het kan inderdaad gepaard gaan met spanningen, verwijten, onbegrip of nog erger, 
je kan ook uitgesloten worden door familie, vrienden, collega’s en soms ook werkelijk maatschappelijk uitgesloten worden. Ik 
denk hierbij aan een Julian Assange of Edward Snowden die zware consequenties moeten ondergaan omdat ze de waarheid 
naar buiten brachten.  
5 Dit is minder evident dan het misschien op het eerste gezicht lijkt. Vele handelingen doen we zonder nadenken, doen we 
omdat we het zo doen, vanuit gewoontes vanuit de opvoeding of omdat we het zo aangeleerd kregen of gewoonweg omdat dit 
zo in ons leeft. Zo sluipen er bijvoorbeeld ook spanningen of vermoeidheden in onze handelingen  
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