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Wat ga jij doen met dit ene kostbare leven? Bestaan, of werkelijk leven? 

To live is the rarest thing in the world, most people just exist. (Oscar Wilde) 

Ik wil het liefst mijn leven vol passie. Met een heldere intentie. Een leven waarin ik mijn volledige 
potentieel benut en mijn dromen waarmaak. 

Een leven met betekenis. 

Waarom? Omdat leven vanuit betekenis een essentieel onderdeel is van lang en gelukkig leven. 
Onderzoek naar gelukkige en langlevende mensen toont het telkens opnieuw: ze hebben een doel. 
Ze leven met ‘zin’. Ze hebben iets om voor op te staan. Dat iets trekt je vooruit, dat zorgt ervoor dat je 
weet waarom je de kleine dagelijkse dingen doet, waarom je de stekelige kanten verdraagt, waarom 
jij hier bent. 

Hoe zoek je die betekenis? Hoe vind je jouw passie, jouw droom? Niet. Je zoekt het niet. Je doet, je 
probeert, je experimenteert. Je achtervolgt elke glimp van vreugdevolle speelse ‘goesting’. Je kijkt 
nieuwsgierig naar die momenten waarop je levendig, energiek en blij bent. 

Tot je iets gevonden hebt waar je verliefd op wordt, waar je mee wil trouwen. Het is net zoals een 
liefdespartner vinden: je hebt eerst verschillende relaties. Korte en lange, serieuze en vrijblijvende. 
Met kleine mannen, kale mannen, lange mannen en dikke mannen. Met grappige vrouwen, 
betrouwbare vrouwen, elegante vrouwen en doelgerichte vrouwen. Je probeert. Je oefent. Je voelt. 
En langzaam ontstaat een beeld: wat wil ik wel? Wat niet? Wat past bij mij? Wat heb ik nodig in de 
ander? Als het in een relatie gaat om ‘Naast wie wil ik elke dag ontwaken?’ - gaat dezelfde zoektocht 
hier dus op voor ‘Waar wil ik elke dag voor opstaan?’ 

Om je levensdoel te vinden geef je jezelf toestemming om teleurgesteld te zijn. Om het na 
uitproberen toch maar niets te vinden. Om iets een half jaar te doen, of een week, of maar een dag. 
Of vijf jaar lang en er dan toch mee te stoppen. Wie heeft beweert dat je levenslang dezelfde passie 
moet hebben? Dat de enige waardevolle droom er één is die al uit je kindertijd stamt? 
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Geluk, enthousiasme en goesting trekken zich daar niets van aan. Al begin je op je vijftigste als 
meubelmaker, na jaren gek geweest te zijn op je job als treinchauffeur. So what. Als je de eerste 
tien jaar vrolijk opstond om te gaan lesgeven, mag je gerust de volgende tien jaar vrolijk 
vertrekken naar je roeping als yogi, en de daaropvolgende vijf jaar naar je werk bij de gemeente.

 Een seriële roeping - omdat ook jij in alle levensfasen weer anders bent, door andere zaken 
gefascineerd bent en andere dingen te bieden hebt. 

Maar hoe veranderlijk misschien ook, toch is leven vanuit jouw essentie van levensbelang. 

Omdat je dan geen levensbedreigende ziekte of bijna-dood-ervaring nodig hebt om te weten wat 
echt telt. Omdat je dan al bij leven weet wat mensen op hun sterfbed weten:  

- dat je gezin, je familie, je vrienden en je liefde het belangrijkste zijn

- dat je meer wil uitproberen, dat je nieuwe dingen wil durven en leren

- dat je de moeite waard bent en dat alle jaren dat je daaraan twijfelt zo zonde van je tijd zijn

- dat wie zichzelf de moeite waard vindt, ook waardevol is voor anderen

- dat het leven kort en kostbaar is, en we het daarom met beide handen mogen ontvangen 

Vandaag, hier en nu, met de goede herinneringen van het verleden, met de mogelijkheden die we 
nu hebben. Zonder te blijven hangen in onze negatieve beelden van wat niet goed was. Of in al 
onze overtuigingen waarom we nooit zullen kunnen zijn wie we willen zijn. Wie over de tekorten in 
het verleden stapt, zijn zegeningen telt en naar de toekomst kijkt, kan van vandaag genieten. Kan 
een andere weg uitstippelen. 

En dat wil ik dus de komende weken met jou doen: die andere weg uitstippelen. De betekenis, de 
essentie, zoeken en een leven ontwerpen dat die heldere intentie als leidraad heeft. Welkom! 




