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Nog 2 maanden en dan beginnen veel mensen 

met de goede voornemens. Sporten, gezonder 

leven, van baan veranderen, stoppen met roken 

- misschien is het tijdens stoptober niet gelukt -  

Wat heb je nog nodig om je doelen te bereiken? 

In deze column meer over het stellen en  

bereiken van doelen. 

 

Binnenkort staat de media er weer vol van, hoor je het 

in de sportkantines, van vrienden en familie: de goede 

voornemens. Heb jij er al over nagedacht? Ik doe er 

niet aan mee. Ik stel doelen voor mezelf en start  

wanneer dat voor mij het beste past en voelt.  

Uiteraard is dat voor iedereen verschillend. Dat wat 

voor jou werkt: DOEN! En heeft dat niet gewerkt? Dan 

kan je nu bepalen om het anders aan te pakken. Voor 

mij geldt uitstel afstel.  

Dat is een van de redenen dat ik de OplosWaaier heb 

ontwikkeld: een praktische tool dat je een aantal juiste 

vragen stelt zodat je eerst zelf aan de slag kan. Via 

verschillende stappen ontdek je wat je doelen zijn en 

hoe deze eruit zien op het moment dat je ze haalt. 

Snel en effectief!  

 

Doelen zorgen voor focus, energie en motivatie  

 

Je kan de OplosWaaier ook gebruiken voor andere 

vragen of problemen dat je opgelost wilt hebben, 

maar nog niet weet hoe je kunt beginnen. Kortom een 

ideaal hulpmiddel dat je helpt te starten wanneer jij 

dat wilt.   

 

Ben je er klaar voor?  

Dan heb ik nog een aantal tips voor je: 

 Gefeliciteerd. Je hebt je eerste stap gezet door dit 

artikel te lezen en je doel (in gedachten, bewust 

of onbewust[) vorm te geven.   

 Vertel aan iedereen in je omgeving welk doel je 

wilt bereiken. Steun kan zeer welkom zijn en je 

stimuleren om door te zetten wanneer het even 

lastig is. 

 Maak met jezelf een afspraak. Het werkt als een 

geheugensteun wanneer je je doel uitwerkt. Je 

weet dan immers waar je het voor doet. 

 

Hoe verder?  

In mijn gratis e-boek staan nog veel meer tips die je 

ondersteunen en inspireren bij het stellen en bereiken 

van je doelen. Meld je aan via www.shelleybrandon.nl 

en ontvang je het e-boek direct in je mailbox.  

 

De OplosWaaier in huis? Check het e-boek  

voor een leuke aanbieding! 

 

Wil je sparren of samen met mij aan de slag? Dat kan! 

Contact me gerust voor de mogelijkheden voor een 

sessie of voor de datum van de komende workshop 

met de OplosWaaier. Je bent van harte welkom.  

 

Shelley Brandon 

Licensed NLP Coach™ en hypnotic practitioner 

 

Wil je ook een specifiek probleem, thema of vraag  

behandeld zien? Laat het me weten. 
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