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Oefening 1

Je las de teksten die bij deze week horen, over de identiteit die je als een jas mag kiezen, over wat 
betekenisvol leven is en over hoe je die betekenis vindt? Er schoten ongetwijfeld gedachten en 
ideeën door je hoofd? Je had eventjes plannen, ingevingen, beginnetjes van je betekenis?

Neem nu onmiddellijk een paar minuten om jouw betekenis in jouw leven vandaag op te 
schrijven. Ha. Dat is schrikken? Gewoon doen. Schrijf en je betekenis zal door je pen op je blad 
sijpelen.

Het kan helemaal niets te maken hebben met hoe je nu je dagen vult of met welk werk je doet. Het 
kan wel of niet belangrijk lijken voor anderen. Het kan nog niet helemaal helder zijn voor jou. 
Bouw je betekenis gewoon op met wat je nu weet, schrijf op wat je nu kan zien.

Gebruik deze opgeschreven woorden, jouw missie, om je dagelijkse handelen aan af te meten in 
de komende week. Kijk eens hoe het voelt om vanuit die betekenisgeving te leven, om met die 
betekenis in al je acties en ontmoetingen te staan. Probeer je betekenis uit als een nieuwe jas.

Als je ziet dat je betekenis verandert daardoor, is dat prima, je hoeft ze dus nu niet goed te 
hebben. Schrijf simpelweg vandaag op wat betekenisvol leven nu voor jou wil zeggen en gebruik 
deze missie volgende week (en daarna?) als je meetlat.

Neem je die meetlat even zichtbaar mee door je dagen? Door ze op je nachtkastje te leggen en 's 
ochtends voor het opstaan even te lezen? Door ze aan jezelf te mailen en bovenaan in je inbox 
met een rood vlaggetje te laten staan - om te lezen voor je begint te werken? Door ze op een post-
it te schrijven en op je scherm te plakken?
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