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Een positief beeld

We zijn beter in het bedenken van rampscenario’s dan in het verbeelden van ons ideaal 
plaatje. Onze hersenen lijken getraind om heel levendig in beeld te brengen wat mis kan 
gaan. En omdat we sneller die negatieve vooruitzichten ter beschikking hebben lijken ze ook 
veel waarschijnlijker. Het kost ons meer moeite om positieve beelden te maken met zoveel 
detail en kleur als onze negatieve beelden.

En dat zorgt voor een denkfout: de denkfout dat het scenario dat je je heel goed voor kan 
stellen, ook meer kans heeft om te gebeuren.

Stel je een scheepsramp voor. Enkele bemanningslieden ontsnappen aan de 
verdrinkingsdood. Ze zitten met zijn vijven in een sloep, dobberend op de oceaan. In hun 
buurt - op enkele uren varen- is een eilandengroep, dat weten ze. Maar omdat ze zich 
allerlei gruwelijke scenario’s voorstellen over de bewoners van die eilanden, gebaseerd op 
de verhalen over kannibalen die in hun thuisstad worden verteld, durven ze daar niet heen 
varen. Ze kiezen de andere richting. En sterven allemaal aan hongersnood.

Dit verhaal is echt gebeurd, hierop heeft Melville zijn ‘Moby Dick’ gebaseerd. Op die eilanden 
leefden trouwens geen kannibalen: als ze daarheen waren gevaren hadden ze het gewoon 
gered en konden ze een nieuw leven opbouwen tussen de vredelievende inwoners van 
Tahiti.

Omdat het voor de mens nuttig was (en is) om voorzichtig te zijn en op zijn hoede,
kunnen we ons beter voor de geest halen wat mis kan gaan dan wat goed kan gaan.
We hebben een beter geheugen voor negatieve gebeurtenissen en kunnen ook voor de
toekomst makkelijker in rampscenario’s denken.

Slim, maar ook jammer. "Welkom op het feest van de gemiste kansen" zong Rick De
Leeuw.

Mijn oom van zestig woont nog thuis, bij zijn hoogbejaarde vader. Hij zegt "Ik heb nooit 
gekozen. Het leven is zijn weg gegaan." Hij heeft spijt, kijkt om, ziet zijn gemiste kansen. Niet 
kiezen is vaak ook kiezen, kiezen om uit handen te geven. Je leven uit handen te geven.

Als je 'proactief' bent, neem je verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Dan kan je zien
dat je gedrag afhankelijk is van je beslissingen en niet van de omstandigheden. Dan
is je manier van leven een bewuste keuze, gebaseerd op waarden, en niet iets dat
voortvloeit uit omstandigheden en gevoelens. Het tegenovergestelde, de 'reactieve'
houding, is die waarin we verzuimen om te kiezen. En zo in feite toch een keuze maken.
Dan worden we beïnvloed door onze omstandigheden, we kiezen bij verstek.

crafting 



2 

We gaan dus wél kiezen. Kiezen voor een positief, gewenst toekomstbeeld. Want we hebben 
een positief beeld nodig om op weg te kunnen gaan. Een gedurfd toekomstbeeld dat ons
vooruit ‘trekt’. Een droom die ons leven betekenis geeft. En die droom hoeft geen droom van 
verandering te zijn. Dromen van hoe het is om te blijven en dat blijven nog beter te doen, dat 
is soms juist het meest waardevolle en uitdagende.

Ik verlang ernaar een zachte moeder te zijn, dat is mijn wens. Door die wens met al mijn 
gedachte-kracht te wensen hoop ik hem elke dag meer waar te maken. Ik wil niet aansluiten 
bij het rijtje harde vrouwen uit mijn familiegeschiedenis. Ik wil het anders doen.

Daar heb ik een positief ander beeld voor nodig.

Zoals je tegen een kind ‘hou je stevig vast” zegt, in plaats van “val niet van de trap”. Je goed 
vasthouden, dat kan je zien, daar kunnen je hersenen een levend beeld bij maken. Een 
zachte moeder zijn, dat kan ik zien.

Maar als ik het beeld ‘niet van de trap vallen’ probeer te zien, of ‘niet worden zoals mijn 
grootmoeder’, dan zie ik een beeld van wat ik niet wil. En helaas zien mijn hersenen niet dat 
ik daar een verbods-streep door trek. Mijn geest kan geen beeld maken van niet. Het 
'vallende' of 'harde' beeld blijft dan staan, en dat beeld trekt aan. Dan trek ik het negatieve 
plaatje aan. En dan heb ik meer kans om van de trap te vallen, want dat is wat ik mijzelf 
letterlijk voor ogen houd.

Het is als de sfinx in het oude Egypte, die aan reizigers de opdracht gaf: "Denk vijf minuten 
niet aan nijlpaarden". Waar denk je nu aan, door dit te lezen alleen al? Juist. Aan nijlpaarden. 
Terwijl je voordien helemaal niet aan nijlpaarden dacht.

Woorden creëren werelden, de woorden en gedachten waarmee we ons omringen bepalen 
onze realiteit.

Als we onze gewenste toekomst gieten in die woorden en beelden die tonen wat we 
verlangen, komen we, alleen al door dat te doen, er dichterbij. Het plaatje maken is op zich al 
krachtig, de afbeelding van de bestemming ‘trekt’ ons ernaartoe.

En als je kan zien waar je wil komen, dan pas kan je de wegen zien die ernaar leiden.

Ik kan nu nog niet zien hoe de komende tien jaar er uit zien. Maar ik weet wel dat ik mijn 
kinderen vredig wil laten opgroeien tot mooie krachtige mensen. En ik weet dat ik wil 
schrijven en daarmee iets wil geven aan anderen. Dat ik vrijheid wil ervaren om mijn tijd in 
te delen en te creëren.

Meer is niet nodig, dat is een ansichtkaart van mijn bestemming. Ik zie de palmboom, de zee, 
de blauwe lucht, de bergen. Hoe ik daar kom zal zich gaandeweg tonen.




