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De kern van wat je verlangt is een gevoel

De kern van alles wat je verlangt, is een gevoel.

Danielle Laporte

Wat als onze eigenlijke dromen niet gaan over wat we willen doen, zijn, hebben of bereiken - 
maar over hoe we ons graag willen voelen?

Zou het kunnen dat ik niet naar dat huis op het platteland op zich verlang, maar naar het gevoel 
van verbondenheid met de natuur? Het gevoel van openheid en van weelde dat dat huis mij zou 
kunnen schenken?

Zou het kunnen dat ik wel denk dat het mijn droom is om een boek te schrijven, maar dat daar 
eigenlijk een verlangen achter zit - naar een gevoel van inspiratie bijvoorbeeld? Het gevoel iets te 
creëren dat nog niet bestaat, het verlangen invloed te hebben op andermans gedachten en 
andermans leven? Mijn gedachten die gelezen worden, dat geeft mij een gevoel van waarde. En: 
het voelt stoer en cool en vrij. Zou het kunnen dat die gevoelens mijn eigenlijke droom zijn, en 
niet dat boek als product?

En als jij graag leiding wil nemen in je organisatie, verlang je dan eigenlijk naar het gevoel van 
waardering en erkenning dat zo’n promotie je kan geven? Of naar het gevoel van invloed en 
status dat je hebt als je op die plek zou zitten?

Het gevoel dat we willen ervaren is onze werkelijke wens.

Dus als we los kunnen komen van de concrete vorm van onze wensen, als we er achter kunnen 
kijken naar het gevoel dat we werkelijk nastreven: dan kunnen we zien dat we hetzelfde gevoel 
op veel verschillende manieren kunnen bereiken. Dat maakt ons vrij.

Ik wil slanker zijn want ik wil mij aantrekkelijk voelen. Ik wil altijd gezond eten want ik wil mij 
zuiver en sterk voelen.

Maar ik kan mij ook aantrekkelijk voelen door mooie goedpassende kleding te dragen. Ik kan mij 
ook zuiver en sterk voelen door dagelijks te mediteren of aan yoga te doen. 

Ik wil mij rijk en welvarend voelen. Ik zou dus kunnen dromen van een hoog loon, en dat ook 
nastreven in mijn werk. Mij als doel stellen om genoeg te verdienen om nooit aan geld te hoeven 
denken. Maar nu blijkt in de voorbije jaren, waarin ik weinig werkte en veel tijd had, dat ik mij ook 
rijk en welvarend kan voelen door weinig te werken en veel mijn eigen zin te doen. Wat voel ik mij 
rijk als ik op een gewone dinsdagnamiddag vrij en doelloos door de stad fiets! Als ik, terwijl 
iedereen zwoegt, zomaar in de tuin een dutje in de hangmat doe.
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Mijn gewenste gevoelens als doel kiezen geeft mij dus veel meer vrijheid, en meer kans om 
mijn doel te bereiken.

Als ik mij gewaardeerd wil voelen kan dat op zoveel meer manieren en langs zoveel meer 
wegen dan enkel doordat mijn leidinggevende mij meer bevestiging geeft.

Dan ben ik ineens ook een stuk minder machteloos, en minder afhankelijk van externe 
omstandigheden en andere mensen.

Misschien komt er nooit een boek van mij in een boekhandel terecht. Maar ik kan mij wel vol 
inspiratie voelen, ik kan wel dingen doen die mij het gevoel geven dat ik mijn gedachten kan 
delen met anderen. Bloggen bijvoorbeeld, of deze e-cursus schrijven.

En wellicht wordt mijn man nooit zelfstandig vakman, maar hij werkt thuis wél dagelijks met 
zijn handen, hij heeft absoluut wél het gevoel dat hij een maker is. En het gevoel van trots als 
hij in hout iets heeft gebouwd staat centraal in zijn leven. Al is zijn eigenlijke carrière 
helemaal niet in die richting.

Als je weet welk gevoel je nastreeft kan je zorgen dat je onderweg naar je doel dat gevoel al 
ervaart. Zodat je ook tijdens het proces het gevoel ervaart dat je als resultaat wil. 

Stel dat ik droom van reizen. Maar ik heb nu een druk jong gezin en ik moet genoeg werken 
om voldoende geld te hebben. Ik heb dus de tijd en de middelen niet om de wereld rond te 
reizen. Welk gevoel zit achter mijn verlangen om de wereld te ontdekken? Het gevoel van 
avontuur en vrijheid. En dat gevoel kan ik vandaag al ervaren. Ik kan een dagje met de trein 
naar een onbekende stad gaan en verdwalen met het stadsplan in de hand. Ik kan in Brussel 
op de metro zitten en mij in een ander land wanen. Ik kan in een tent in mijn eigen tuin 
kamperen en bij mijn eigen kampvuur zitten. Want die kleine dingen zouden mij hetzelfde 
gevoel van avontuur en vrijheid kunnen geven.

En als ik ervan droom om bij dat kampvuur met vrienden te musiceren, of om in een bandje 
te spelen: dan is de vraag of de weg ernaartoe langs saaie muzieklessen en veel oefenen in 
mijn eentje loopt. Want als ik het gevoel wil ervaren dat muziek maken met anderen mij geeft 
- kan ik dan niet beter vooral veel muziek gaan maken met anderen en zo gaandeweg een 
instrument leren spelen? Dan ervaar ik het gevoel dat ik zoek (muziek én verbondenheid) al 
terwijl ik naar mijn wens toe werk. 

Zo wordt ook de route al de vervulling van mijn verlangen.




