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Er moet iets op het spel staan. 

We gaan een ‘ansichtkaart van de eindbestemming’ maken: een kleurrijk en gedurfd beeld 
van de nabije toekomst. Een bestemming die ons toont wat mogelijk zou kunnen zijn.

De nabije toekomst, want we komen in beweging door doelen die dicht genoeg bij huis liggen. 
Een doel dat uitgevoerd kan worden in maanden of jaren, niet in decennia.

De gedurfde toekomst, want voor een krachtig effect hebben we een spannend 
toekomstbeeld nodig. Een meeslepende eindbestemming is in staat om één van de grootste 
zwaktes van je rationele brein te omzeilen: de neiging om verloren te lopen in het denken en 
analyseren.

Voor verandering hebben we een doel nodig dat beroep doet op onze emoties. Een doel dat 
ons overdondert, dat ons raakt en meesleept. Zo kunnen we beter zien waarom de reis de 
moeite waard is. We willen een urgente wens, waarbij er iets op het spel staat.

Dat het urgent en belangrijk moet zijn maakt bovendien dat dit betekenisvol levensdoel 
waarschijnlijk niet mijn hele leven hetzelfde zal zijn. Er is immers iets, nu en vandaag, dat 
voor mijn neus staat, dat om beweging van mijn kant roept. En dat is waar ik mee aan de slag 
moet. Niet met de dromen en wensen die via anderen in mij zijn beland. Niet met de dromen 
en wensen van vroeger of van later. Wel met wat hier en nu om mijn aandacht vraagt.

En dat urgente, dat wat er nodig is, dat kunnen we voelen. De test van het leven ligt in de 
tevredenheid en voldoening die het je schenkt. Er is geen andere graadmeter. Als je leven 
jou een gevoel van rustige voldaanheid geeft, dan klopt het. Als het je verontrust dan is er 
iets mis.

Ook al is het nog zo moeilijk en zwaar, ook al heb jij op dit moment ontzettend veel op je bord 
of leef je in woelige tijden: als je er tevredenheid in kan vinden, dan klopt het. Met het 
rustgevende gevoel dat dit precies is wat jij nu te doen hebt.

Als het onrustig voelt, als het jeukt en prikt en kriebelt, dan ligt er een uitdaging voor je 
klaar. De uitdaging om de omstandigheden te veranderen, of je manier van kijken. Misschien 
je weerstand ertegen, je gevoelens erbij, je reactie er op?

Hetzelfde geldt trouwens voor de rustig kabbelende levensfasen: als alles voorspelbaar is en 
ogenschijnlijk weinig uitdaging biedt. Zolang het jou een voldaan gevoel geeft, is het juist. 
Word je er onrustig van, dan heb je werk te doen - ook hier weer: werk vanbinnen of 
vanbuiten.
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Want je bent verantwoordelijk voor je eigen leven. 

’Kijk maar naar het woord ver antwoord elijkheid: dat is letterlijk het vermogen om je 
antwoord te kiezen.’ (Stephen Covey)

Het is niet fijn om te ervaren dat er onrust is, dat iets moet veranderen. Het is vaak zelfs 
verdomd lastig. Het is onaangenaam om te merken dat je leven zoals het nu is je geen 
bevrediging schenkt - op een of ander gebied. Dat is gewoon rot. Maar dat gevoel van onrust 
wegstoppen helpt niet. Het is als een ballon onder water duwen: het kost veel energie om de 
ballon onder water te houden en als je even niet oplet komt hij keihard terug naar boven.

Zo is het ook met emoties en gedachten die je niet wil zien. Hun bestaan ontkennen en hen in 
je kelder gooien helpt niet. Helaas zal je hen vriendelijk om je tafel moeten uitnodigen en 
ernaar luisteren. Luister naar wat je gevoel van onrust je te vertellen heeft. Hoe zou het er 
ideaal uitzien? Hoe zou het beter zijn?

Want daar, bij die woelige en vervelende gevoelens en gedachten, daar zou jouw belangrijke 
verandering wel eens kunnen zitten. Daar laat zich zien wat jij te kiezen hebt, waar jij je 
eigen antwoord kan geven.

Deze week gaan we nog niet kijken wat voor verandering er dan precies nodig is. We gaan 
wel kijken naar: wat zou ideaal zijn? Hoe zou het zijn als ik er 100% tevreden over was?

(En komt er een ‘maar’, een ‘maar dat kan toch niet’, een ‘maar zo wordt het nooit’: steek dan 
in gedachten of in het echt je hand kort omhoog, handpalm naar voor. "Dag gedachte. Ik heb 
je nog even niet nodig. Straks, over een paar weken, als we gaan ontwerpen, dan mag je mij 
komen vertellen over de risico’s, de belemmeringen, de onmogelijkheden. Maar eerst gaan 
we dromen. Brutaal gedurfd dromen.")




