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Oefening 2

Kies vijf helden. Schrijf ze gewoon neer, onder elkaar, niet in volgorde van belangrijkheid.

Kies er nu nog eens vijf, niet degene die je zou moeten bewonderen (misschien stond op je 
eerste lijstje Ghandi of Mandela - die horen we allemaal als held te hebben), maar de helden die 
jou werkelijk inspireren (ja, dat mag ook Pippi Langkous of Jean-Marie Pfaff zijn). Schrijf ze 
onder elkaar op een nieuw blad.

Ga met dat tweede lijstje aan de slag. Schrijf naast elke held de waarden op waar hij of zij voor 
staat.

Mogelijke woorden zijn: sterk, liefdevol, vrij, gul, geïnspireerd, krachtig, zelfzeker, anders, 
integer, open, artistiek, slim, trots, vastberaden, uitbundig, levendig, gelijkmoedig, vrolijk, 
gecentreerd, tevreden, gepassioneerd, geestdriftig, hoopvol, waakzaam, warm, rustig, 
betrokken, energiek, vriendelijk,…

Kijk eens naar de waarden die je opschreef - zijn er die vaker terugkomen? Zouden dat ook 
waarden zijn die jij wil leven?

Kies nu voor de komende week één held van je lijstjes uit, degene die het meest je hart doet 
opspringen. Of als je niet kan kiezen, degene die alfabetisch het eerst komt.

Probeer de volgende dagen eens wat van zijn/haar stijl uit. Boots wat karaktertrekken van je 
held na, doe eens een activiteit waar je held van zou houden. Neem een klein beetje van jouw 
voorbeeld mee in jezelf. Zet je held als
bureaublad-achtergrond op je pc, zoek iets van hem of haar op in de bib of op wikipedia, kies 
een voorwerp dat je aan je held doet denken. Leef een beetje zoals je held voor één week.

Ik was al eens een week een beetje John Lennon, een week een beetje Roald Dahl en een week 
een beetje Mary Poppins. Veel plezier!

(Voor deze oefening liet ik mij inspireren door ‘The Artist’s Way’ van Julia Cameron, en door 
'Steal like an artist' van Austin Kleon)
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2. Patroonherkenning.

Bestudeer je lijst van verlangde gevoelens. Herlees ze een aantal keer. Lees ze luidop als je daar 
zin in hebt. Slaap er een nacht over. Neem ze mee voor een wandeling. Wat springt er naar je 
op, wat voelt warm, wat voelt als ja!, wat voelt echt belangrijk en waardevol?

Identificeer de woorden en concepten die jou echt aantrekken en enthousiast maken.

Het doel van deze oefening is om je lijst uiteindelijk te verkorten tot drie tot vijf
verlangde gevoelens. Schrap, maak enkele moeilijke keuzes. Heb je het moeilijk om te kiezen 
tussen, zeg maar, creativiteit en artistiek, of sterk en krachtig? Probeer dan dit: zoek de 
definitie van de woorden op. Elk woord is zijn eigen planeet, en de eigenlijke definitie en 
oorsprong ervan kennen, kan onmiddellijk verhelderend zijn.

De herhalende vraag. Dit is een mogelijk vervelende, irritante kleine brein-truc: blijf jezelf 
vragen hoe een gevoel voelt. Ga onder de huid ervan. Zoals dit:

 Dus, hoe voelt vertrouwen?
 (antwoord met wat in je hoofd opkomt)
 "Het voelt als winnen."
 
 Hoe voelt vertrouwen?
 "Het voelt als zeker zijn."

 Hoe voelt vertrouwen?
 "Het voelt als... helderheid."

 Bingo. Wat je eigenlijk wenst te voelen is helderheid.

3. De kern-verlangde gevoelens.

Schrijf elk woord dat je overweegt op zijn eigen post-it of kaartje, ook als het er nog tien
zijn. Plak ze een dag op je koelkast of rond je computerscherm en ervaar welk gevoel ze
je geven. Je zal beginnen zien hoe vertrouwen eigenlijk al samengevat zit in het woord
sterk. Of hoe mooi, klassevol, en elegant aanwezig zijn in het woord gracieus. Gooi de
kaartjes weg die jouw schifting niet overleven en kijk wat er na enkele dagen overblijft.

Geef jezelf een deadline. "Zaterdag zal ik helderheid hebben over mijn kern-verlangde
gevoelens en dat is dat." Maak het niet te belangrijk. Het is geen test. Je kan later van
gedachten veranderen, een aha-moment hebben en alles opnieuw van richting
veranderen als je wakker wordt.
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