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Ontmoediging.

Een beproefd recept tegen ontmoediging: doe het elke dag, slechts een klein beetje. Vijf minuten is 
genoeg. Of 1 minuut.

Hou het water kokende, dat is makkelijker dan koud water weer aan de kook krijgen. Zoals in de 
Japanse Kaizen-methode: door hele kleine stapjes te zetten geef je jezelf de indruk dat er niets 
verandert. En dus slaat je systeem geen alarm, we ontwijken onze reflex om verandering tegen te 
houden.  Want ons brein is geprogrammeerd om te houden van routines, van bekende paden. Als je 
nieuwe dingen mondjesmaat, maar voortdurend uitprobeert. Dan heb je meer kans op slagen dan 
wanneer je bruusk een groot voornemen maakt.

Elke dag een uur fitnessen houd je misschien de eerste drie weken van januari vol. Elke dag vijf 
minuten op je yogamat een oefening doen kan een blijvende verandering van je dagindeling geven, 
die je voor altijd kan volhouden.

Het heeft ook hier met wilskracht te maken: ik schreef al dat je wilskracht kan vergelijken met een 
spier, ze wordt moe als ze veel gebruikt wordt. Dus hoe meer wilskracht iets kost, hoe meer kans 
dat je het niet volhoudt - vooral op die momenten waarop je al veel wilskracht hebt gebruikt. Kleine 
stapjes vragen minder wilskracht.

Dagelijks tien minuten lezen in een boek over persoonlijke groei gaat makkelijker dan er uren voor 
vrijmaken. Elke ochtend thee drinken met je lief kan een vast ritueel worden en vraagt minder 
organisatie dan wekelijks een avond zonder kinderen op stap gaan. De gewoonte om bij elk 
gesprekje met je buren aan te bieden dat ze je hulp mogen vragen als het nodig is, is eenvoudiger 
en kleiner dan een werkgroep opzetten voor buurtbewoners.

Die kleine dingen veranderen ook je identiteit: dan word ik iemand die elke dag een wandeling 
maakt, ik word iemand die de fiets neemt in plaats van de auto.

Stilletjesaan, voetje voor voetje, onmerkbaar bijna. Word ik zo’n moeder die complimentjes geeft, 
zo’n collega die betrouwbaar is. In kleine plannetjes en stapjes.

crafting 



Al maak ik graag even een zijsprong: soms is er ook iets te zeggen voor drastische verandering, in 
plaats van mondjesmaat. Die verrassende wending kan helpen om ontmoediging te voorkomen. 
Omdat je dan het effect zo goed ziet en kan voelen.

Marie Kondo schrijft in haar opruimboek: “Als je je omgeving volledig opruimt, verander je het 
uitzicht om je heen. Die verandering is zo sterk dat het voelt alsof je in heel andere wereld leeft, en 
dit heeft een diepgaand effect op je geest; het zorgt ervoor dat je absoluut niet wil terugkeren naar 
de oorspronkelijke staat. Het geheim is dat die verandering zo plotseling gebeurt dat je volledig 
van gedachten verandert. Wanneer het proces geleidelijk aan plaatsvindt, heeft het nooit 
diezelfde impact.”

Dus soms is het tijd om brutaal en nietsontziend je roer om te gooien. Misschien is dat bij jou 
vandaag zo. Je kan het voelen, aan de opgebouwde spanning, alsof er storm op komst is. Je kan 
het afmeten aan je dagdromen en fantasieën over ontsnappen.

Ikzelf heb als waarschuwing voor die momenten mijn ondertussen gekende fantasie over het 
breken van mijn been: als ik begin te verlangen naar een gebroken been of een ernstige ziekte - 
dan moet er iets veranderen in mijn leven. Niet iets kleins, maar iets groots. Hell yeah!  
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