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De kracht van experimenten.

Wij mensen hebben geen aan/uit knop zoals een toestel heeft. We gaan niet automatisch over van 
de ene toestand in de andere. Als wij iets willen leren, ergens in willen groeien of iets willen 
veranderen dan gaat dat geleidelijk. Stap voor stap en sprong na sprong worden we steeds meer 
wie we willen zijn.

Om dat proces toe te laten moeten we geduldig zijn, bereid om de weg te gaan. Daarvoor moeten we 
ons verlangen naar resultaat en onze hoge verwachtingen even aan de kant laten staan. Onze 
behoefte aan controle en strategie kunnen we onderweg niet altijd gebruiken.

Vaak werkt het beter als we er met vertrouwen instappen, als we in beweging komen. Onderweg 
toont zich steeds meer hoe we verder kunnen.

Persoonlijke groei is als met een auto rijden op een donkere straat: je ziet alleen wat in het licht van 
je koplampen te zien is. De bocht in de weg, het steile stuk: je kan het vooraf niet inschatten. Maar 
ook het gladde wegdek enkele kilometers verder en de mooie vlotte afdaling heb je aan de start nog 
niet in de gaten. Instappen en rijden is dus het enige mogelijke begin.

Het geheim van verandering is al je energie te richten: niet op het bestrijden van het oude maar op 
het bouwen van het nieuwe. (Socrates)

We bouwen de brug terwijl we er op lopen: we gaan van het ene plannetje naar het andere, van het 
ene experiment naar het volgende. We weten niet wat zal werken, we weten niet welke stappen ons 
bij ons gewenste resultaat zullen brengen. 

Wat we wel weten is dat we ons ook tijdens de reis willen voelen zoals op het einde. Het proces is 
net zo belangrijk als het resultaat. Onderweg zijn is het enige dat je kan zijn. Osho zegt: “Wat als je 
ooit bereikt wat je wil bereiken, wat dan? Dan sta je daar, op je bestemming. Je bent onderweg alles 
verloren. En je bent klaar. Je hebt niets meer te doen. Wat dan?”

In het streven naar het goede leven zit dus het goede leven. We willen misschien onderweg zijn 
naar meer authenticiteit en meer tevredenheid, maar dan op een manier die in zichzelf ook 
authentiek en tevreden is.

Als ik vind dat mijn leven betekenisvol is als ik waarde toevoeg aan het leven van anderen, dan wil 
ik niet dat die waarde alleen blijkt in de terugblik. Dan wil ik onderweg -terwijl ik leer en groei en 
probeer- ook al waarde toevoegen. Voor mij betekent dat mijn hele leerproces delen, vaak door te 
schrijven. Al wat ik zelf ontmoet probeer ik om te zetten naar iets waardevol en inspirerend voor 
anderen. Zo is mijn eindresultaat ook al aanwezig in de weg er naartoe.
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Vele wegen leiden naar Rome, we hoeven niet op zoek naar dé juiste weg of dé juiste oplossing.

Jouw verlangde eindbestemming is op duizend manieren te bereiken. Het doel is dat jij vandaag 
die weg uitkiest die voor jou werkt. Van welk plannetje, van welk experiment krijg jij energie? Waar 
word je blij van?

En we hebben het heel duidelijk over een experiment of een plannetje: heel licht, niet verplichtend, 
niet gebonden aan slagen of falen. Probeer iets uit, lukt het niet, probeer dan iets anders. Lukt het 
een tijdje wel, en dan even niet meer, pak dan gewoon de draad weer op. Val je onderweg, sta dan 
weer op, klop je kleren af en ga verder (quote Osho, alweer).

De beloning zit in je reis, niet in je bestemming.

En de gewenste toekomst gebeurt hier en nu, vandaag, in jouw huidige omgeving, met wie en wat je 
om je heen hebt. Ook als je werk niet helemaal bij je past, als je graag nieuwe mensen om je heen 
wil, als je nieuwe engagementen en initiatieven wil: ook dan begin je hier en nu. Wil je 
inspirerender gezelschap, word dan vanaf nu zelf inspirerender gezelschap. Wil je meer vrijheid, 
neem en maak dan meer vrijheid - in je huidige omstandigheden, met je huidige middelen.

Mensen ontwikkelen zich in de richting waarover ze vaak vragen stellen.

Stel jezelf daarom vragen over wat al goed gaat, over wat gelukt is, over wat je meer wil. De 
“bevestigende vraag”: hoe heb ik dat voor elkaar gekregen? Die vraag heeft zoveel kracht, zoveel 
veranderingspotentieel. Die bevestigende vragen stellen aan jezelf zullen jou helpen om te zien 
hoe succes er uitziet.

Ik heb een hele avond niet gerookt. Wat fijn! Hoe kreeg ik dat voor elkaar? Wat heeft mij
daarbij geholpen? Ik heb vandaag heel productief gewerkt aan mijn nieuwe ontwerp. Super! Hoe 
deed ik dat? Wat hielp daarbij? Wat werkte goed?

Die vragen zullen je ontwikkeling in gang zetten, ze zullen je helpen onderscheiden wat 
succesvolle strategieën zijn. Dingen die goed werken, die je vaker kan toepassen. En vooral ook: 
dingen die je al kan, die in jouw bereik liggen.

Ik heb mij deze week nog geen zorgen gemaakt over geld. Hoe kwam dat? Wat maakte mij zo licht 
en vrij? Het feit dat ik een heel goed zicht kreeg op mijn inkomsten en uitgaven door op 
maandagavond de bankzaken onder handen te nemen? Ik wil meer van dat zorgeloze gevoel! Dus 
bouw ik een experiment: wekelijks de in- en uitgaven bekijken, om met een gerust gemoed met 
geld om te gaan. Misschien werkt het nog ook!
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