
Inzicht 
• Stel je voor dat je mij jouw 

probleem zou leren, wat zou ik dan 
denken, voelen, geloven en doen? 

• Wat denk je over jezelf? 
• Wat zeg je steeds weer tegen 

jezelf? 
• Welke gevoelens horen daarbij? 
• Herken je dit patroon? 

Weg van 
• Waar heb je genoeg van? 
• Als je niet verandert, welke 

negatieve consequenties heeft dat? 
• Wat gebeurt er als je niet 

verandert? 
• Hoe voelt dat als je hierbij stilstaat? 

Naar toe 
• Wat wil je bereiken? 
• Is dat belangrijk voor jou? 
• Op welke manier? 
• Wat wordt er mogelijk als dat lukt? 
• Wat inspireert je hier het meeste 

aan? 
• Hoe voelt het als je hierbij stil staat? 

Nieuwe Outer Game 
• Wat ga je vandaag, deze week, 

komende maand doen om dit 
werkelijk te laten worden? 

• Hoe ga je jezelf hieraan herinneren? 
• Wat ga je nog meer doen? 
• Hoe? 

Testen 
• Wat is er nog niet gelukt? 
• Waar ging het mis? 
• Hoe kan je dat verbeteren? 
• Wat ga je de komende tijd anders 

doen? 
• Wat ga je aanpassen? 

Bevestigen 
• Welke successen heb je 

waargenomen de afgelopen tijd? 
• Dus is het je gelukt? 
• Hoe voelt het, te weten dat je in 

staat bent te veranderen? 
• Wat heb je gedaan om dit te 

vieren? 
• Geweldig! 

Nieuwe Inner Game 
• Wat kun hierover denken of 

geloven zodat het mogelijk voor je 
wordt? 

• Welke succeservaring (van jezelf of 
ander) ondersteunen je nieuwe 
manier van denken? 

• Hoe voelt het als je deze situatie 
voortaan zo tegemoet treedt? 

Beslissen 
• Als je al deze informatie over jezelf 

weet, beslis je dan om te 
veranderen? 

• Ben je bereid te veranderen? 
• Of wil je nog een paar jaar doorgaan 

hiermee?  
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