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Dat we door het wegvallen van houvast in onze samenleving steeds vaker
individueel op zoek gaan naar de zinvan ons leven, Iasje al op p. 36.
Maar hoe vullen we die zin in? Steeds meermensen zijn op zoek naar hun
ware levensmissie om vervuld en betekenisvol door het leven te gaan.
Maarhébbenwe wel effectief een levensmissie? En zo ja, wat houdt dat dan in?

TekstAnneWislez

ct is december, een tijd
van verstilling cn vcrin
nerliiking, dus durvcn rve
De Vraag dcr Vrager stel
len: u,at is de zin van het
leven? Oflatcn wc de vraag
icts klciner en behapbaar
rnakcn: rvat is de zin van

jouw leven? Waarom bcn jij hier? En kanje daar
voorjezelfeen bcgin van een antwoord op vinden?
Misschiefl geen thema r,vaar je elke dag mee bezig
bent, al bleekvolgcns hct recente onderzoek naar
De Grote Levensvragcn (bij 1000 Vlamingen,
door onderzoeksbureau WHY5Research) dat iets
meer dan de helft van dc Vlamingen zich die vraag
weleens stelt en daï 427o van de respondenten
overigens erg cnthousiast was oyer het feit dat ze
enkele uren overdit soort wezen I ijke vragenhadden
mogen nadcnken. Àlsof er door de drukte van allc
daggeen tijd rrecr voor lijkt te zijn enje soms bijna
aangezet moetworden tot een portie 'essentie'. 'En
toch is radeDkcn over het leven geen luxevraag',
merkt radioiournaliste Friedl' Lesage op, die actief
meewerkt aan De Grote Levens\Tagen, een project
dat zich veruitwendigt in ccn boek, radioprogram-
nla's en een theatcrshou,. 'Ik denk dat we erjuist aan
toe zijn om dat tc doen. Datmerkje aan de veelheid
aan boeken r,aarin mensen plotseling hun eigen
taboes doorbreken. Incesl, depressie, hoogsensitivi
teit... ineens is er die grote nood omte vertellen waar

jc bent doorgegaan, en welke Yerandering dat in je
leven gegeven heeft.'De vraag die Friedl'Lesage
zich bij het opstellen r.an de enquète stelde, rvas of
die intercsse in levensvragen toeneemt alsje ooit
iets hebt meegemaakt waardoorje anders naar het
leven bent gaan kijken. 'En dat blUkt zo tezijn', zegt
ze.'NIensen die iets ingrjjpends hebben ervaren, een
ziekte, het verlies van iemand, gaan eÍfectiefandcrs
naarhet leven kijken, envan daaruit andere keuzcs
maken en prioriteiten stellen.'Het oDderzock gceft
overigens aal1 dat 39% van or]s zich effectiefafvraagt
!r,at zljn leren de moeite waard rnaakten slcchts 147o

van ons zich ditsoortvragen nooitstelt.

OPZOEKNAARRICHTING
Trouwcn, thuisblijven, kinderen krijgen, werkelr
in het bedrijfvan je vader... De tijd dat anderen je
konden opleggen watje levenswegprecies inhield, is
voorbij. In het tcken van vrljheid en individuele oDt-
plooiing, cn in tijden r,r,aarin ue steeds minder hotr
vastvinden in dcbestaande structuren, gaan u,e zelf
op zoek naar eigcn richtlljnen en ankerpunten. We
rvillcn laten zien wie we zijn en vanuit die authenti-
citeit onze eigen weg zoeken. Niet voor niets lopen
de praktiikruimtes van psychologen, coaches en
colrsu]tants vol van mensen die duiding zoeken op
die levenswcg. 'Mensen die naar me toekomen, zijn
vaak op zoek naar hun levensmissie', vertelt life en
loopbaancoach lsabel Elst.'Ze zeggen het daaronr
riet met zovecl woorden, maar uiteindelijk komt hct >>
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'Mensen die íets ingrljpends
hebben ervaren, een ziekte, het
verlie s v an íemond, g aon v aak

qnders nqqr het leven kiilrcn en vqn
daoruít nieuwe lrcuze s maken'

Friedl' Lesaqe, radioiournaliste

,> altijd ciaa rop Deer. Ze yoclcr dlt cl ictsiDhuDlcvenoÍ'
* e|Ji § r'ingt, rraar ku n nen el'dc vingcl n icl op lcggelt.
Dus ga ik nrct hen o1t zoek: u ic bcniij als pcrsoon etl
rvat lind.jij bclangrijk inie lclcn:'Om daarna u'ccrde
link te lcgïen met hun persoonLijli Ic\ cn ofNcrk.'Den
levensnr issic omschrijtï ze als ccu conrbinatic var't.je

k\\'rliteitelt cll.ic \\ aarclcn dic.jc l il vcru it\\ encligcn.
',\ls icrrand l ect tat zi.jn of ltaal missic is. r'inclt d ic

llclso(nr ccn soot'l inncrliilic rnst, zcgl Dlst. l)atheb
ik ook hij nrezell gcmcrkt. Ili hcb gcl crkt als crinr-
llru n icaticvcrr nt\'\'oordelijkt. I ool ccn logistieke
organisatic, rnaar het is pas tocn ili studcntcn aal]
cle univclsitcit en daarna ncrlizoclicndcn ging llege-
leiden, drt ik rrielde hoc graag ik dat laalstc dced. I k
§ ist irlccns: (lat is ltef. I k haalclc cl zorccl cnergie en
enthousiasnre trit \\'at o\ crigclts t\\'cc llclarrgrijke
critclia zijn rref betl'clikirlg totic lclcusl'nissie. 'liren

ik dat ontdekf hld. ging il( \\'ccl studcleu. dezc liccr.
gccD conrntu n icatic\rctcDschappclt lllaar psl cholo
Ii-.,.n lr, il,,n ik ttlortrr,t' l, r IrrIlr, rr.'

JE INTRINSIEKE BLAUWDRUK
'\'eel rncnscn u'eten nief § at lluu missic is ttt ler'en
r4r clc tast, zoncler ecn gcr oc,l |art ricltting'. -schri.ifï
\\'illcnr (llar.rdemans, dichtclcn (nrcclc)r'crtalel lan
ondct nreer /)c,\:cg llanuudi (ieschrillan,in z|1n

lJoel; vtn dc l,cyensnllssic. 'flu n )clcn gaat dikl iils
allc kanterr op. cl is gccn r-cgic, gcclt ver\1riling, gcen
gcluli. Ze zi.jn el Yalli IaD or'cltuigd dat hun lcvcn
zi,rl(x)s is. I Ief gcloclvall lccgtc cn cct]zaarnhtid dat
h icnlit rr)orfkoltlt, \r'oldt sncl opgcvrrld nret allcr.lei
aflcidingen. bezittingcn ctr rct slavingcrr. \laa r lrct
n ilcau tan cle zit l \r ordt vclgctcr ol zelf.s als n ict
bcstaand lar de hand gcuczcn. Dusjrrist datgcnc
u at dc innerlijke lc,cgtc § crl{clijk zou ku n nen ophcÍl
fcn cn een echtc o1llos-§iltg cn ricltIil]g zou ku nnen
bi«len, l orclt buitcnspcl gczcf .'

I)c gedachtc tlat.jc.jc lcr.clsnrissie zou liunnen
vinden ofontdclikcn. \'crtrckt van de vcronderstel

ling dat dic zin er is, rnctr nog, dat clic lclcnstirak
intrinsicli in je zif. Ol dat §,c|kclijk zo is cnofjc
dus ccn lelerstaak hc[]t of cr zclfóótr uitvitrdt
blijft \\'cllicht eeu\ïig nog ecn cliscussicpurt daf u'e
Aristotclcs en Nietzschc onclcr clliaar latcD Ll ih cch
tcn- Icdcrs mening hiclovt t hcclïtcntakctrmcIzijn
eigen ki.jli op bt'rlustziiD cn dc lcl cnsfi losolieën dic
lrij \\el1s t aarl tc hangcn. ln dc hLr icl igc. rvcleld varr dc
zcltiintrvikkclilglccft gcïnspitccrdclot)l'spiritrrele
tradities de tcrrdcn-s r»n hct otrdcrrl,erp lelens
nrissie te bekijlic'[ r'auuit dc zic], ccn onstcr'Íèlijk
dccl lan cle lnens clat hcln \-crbiltdf trrcf ccll lloger
bc§,ustzi.jn. Jc lcYtnsrDissic r,oltlt Yanuit die ziel
dan gezien a [s ccn ullickc bijdragc aarr de l ereld ciic
l,ij je lel',,,,r1,. :rl. lrlaU\\dIUk iIn ji. l]leepege\cIl ii.
deels om r,an tc glocicn als mcns cn als ziel.,\an.jou
ílrn die taak d(xn'hccn jc lcvcu te on tdeklien. Hocje
dat clan concrcct doct? \blgcns Claudcrnans vraagt
het lclcn lan ccn autllr,tltieke missic om bcn'ust
zi.in, cn om ccll alclthcid loor de signalcn I arr het
It'r crr. .Tr' kli.jgl t i.jdcr rs.lc ler err \,\,1 rln\\'iizilA"n
en hints. zoucl.Tals als nee!J, tipt hij.'.le rlo l<t dat
je ergens crlthousi:rst or-cr s ordI en je blijkt opccns
r-loeicntl ct'n bcpaaldc lichting op te \rordcn gcstul.rl
l aar'.jc kan stralcrr. Olc.r versch iincrr slagbrimen op
clc l'c,g in dc rllnr van onr.erklaalbalc herhaa lde
tegcnslagcn. l)a ll wcct je dat.ie drr r n ict moet zijlt.
Jc lclcnspad klrrist je Iet errsrn issie vele tla lctr. Er.
gaat als hct n'arc cvc[ lic]lt sch ijncn. ( )peens rreetic
icts. § cll(c richtingjc op lnoet gann,jc \\'ord t in.jc zicl
gcraalit. llat zi,n ort $'aak ntontcnterr '
\Icn-scn clic hun missie levcrr, hcrl<en je volgcns
(]lnuclcmans aan hult uitstraliltÍ;.'Ze zijn eltthou-
siast cn aanstckclijkin de vleugdc dic zcrerspreidcn',
schrijÍt hij.'Zc lcrcn ven uJd cn gcdleren r-anrLit hun
passic. I,)n r.ooral: ze lieLcn prccies waanncc zc bczig
ziin. Zc gaal rnee nlet dc strooDr lan ltct lcvcn, cn
z\\!mrncn er l] iet tcgcn in.'
Of jc nu spirit Lreel geïnspirccrrl benl ofnit't,.jc lcvcns
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missie leven hccft te maken met authenticitcil. Het
gaat erom datic het subjectieye gevocl hcbtdatje'op
jc spoor' z it, dat.ic doet §,at echt bij.je past. Door wat
je doet, groeijc, voeljeje gedrcvcn en bcgccsterd,
cnje hebt ook de driYe om doorte zcttcn als het al
eens wat stroever gaat. 'Zolangjeje levensricJrting
niet kcnt, ga je alle kantcn uit cn probeer je allcr
lei dingcn uit, zonder zc echt tc vinden', bevestigt
coach Isabcl IJlst. AIsje wcet\a,atje levensmissic
is, kan ie aftoetsen wannccr er uitnodigingen op ie
leg komcn: past dat bij wat ikwil doen,ja ofnee? Jc
missie kennen, heeft voor mij niets zweverigs, hct
is een hccl concrete tool orn je tc hclpen keuzes tc
maken in.jc leven.'

MÉT SHITTYSANDWICH
Aan hetenorme aanbod aan bockcn, workshops, coa
chings, cursussen cn podcàsts tc ziefl, ]ijkt rnenscn
iran hun missie hclpcn allcszins een slim ge\ondcn
gat in de markt. Hct lijkt ook r,r'el ofzorvat iedcrccn
als levensmissie ontdckt dat hij andcrcn aan zijn
missie wil hclpcn. Zirvol lever u,crkt blijkbaar be
smettelilk.'Hct is natuullijk van dezctijd om jezelf
vragen te stcllcn, ic wordt er door de tiidgcest toe
aangespoord', knikt Isabel Elst,'maar ik zic toch dat
de r.taag van mcnsen echt veftrekt vanuit een inner
lijk ongerlak. Hct is nict dat ze oppervlal<kig zocken
naarrvatgftrtis gcluk, het gaat om rlog icts anders. Ze
willen weten waar zc mee bezigzijn. Lcvcn r.olgensje

1. Brengje levensstijl in kaart. Neem een
groot blad en schrijf op je leyenslijn alles op
wat.je in je leven al gedaan hebt: alle jobs,
opleidingen, hobbys en sporttakken die je
hebt gedaan, oíie in leiding hebt gestaan
in de jeugdbeweging, enz. Bekijk dan per
thema: waarom heb je daar toen voor geko-
zen? Wat vond je er positief aan, en wat
minder? En waarom ben je ooit gestopt?
Waarom doe je het nu niet meer? Als je alle
thema's op die manier bekijkt, zie je vaak
een rode draad oplichten. Zo merk je wat
belangrijk voorje is en wat eraan ontbrak
waardoor je bent gestopt.

2. Hou een energiedagboek bij. Schrijf een
week lang elke avond neer watjou die dag
energie heeft gegeven en wat energie heeft
gevraagd. Door naar die energiegevers te
kijken, kom je al een eind in de richting van
het vinden van je levensmissie.

3. Aanhoorje eigen afscheidsrede. Stelje je
eigen pensioenfeest oÍ begrafenis voor en
beeld je in dat iemand een speech overje
houdt: wat zou je dan graag hebben dat ze
vertellen overjou? Uit zo n oeÍening kan je

.je waarden afleiden, watje leven voorjezelf

betekenis geeft, watje graag zou achterlaten.
4. Verwoord de essentie. Heb je een gevoel

over watje graag wil doen, stelje dan de
vraag: waar is het mij in deze wérkelijk om
te doen? Als je zanger wil worden, gaat het
dan om het zingen zelf, om het performen,
om aandacht te krilgen, om je ziel bloot
te geven, om andere mensen gelukkig te
maken...? Als je dat duidelijk krijgt. zie je qua
praktische uitwerking van je droom meer
mogelijkheden en uitwegen, dan als.je je tot
één vorm beperkt.

5. Zet kleine stapjes. Als je weet wat je wil,
dan begint het pas, want dan moet je kijken
hoe jeje doel kan bereiken. Zet aan één kant
van je lijn waarje nu bent en aan de andere
kant waarje wil geraken, en plaats dan stap-
jes op de li.1n. Welke stappen kan je zetten?
En wat kan je vandaag al doen? Besef dat
voor wie zijn authentieke creativiteit kan
uitleyen het niet zozeer gaat over het eind-
doel: elke stap op zich zal al veel voldoening
brengen.

ïps van lsabel Elst, life- en loopbaancoach,
www.taketheleap.be
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nrissic heeft zeker een meerlaarde. maar het komt
niet per se neer op een gelukkiger leven. $rel kriigt
jc leven dan meerbetekeris, wat net heel uitdagcnd
kan zijn.'
Ook de Àmerikaanse schlijfster Elizabcth Gilbcrt
(bekendyan haar bestsellerEaÍPrcy Zoue, maar ook
t at Big Magícwaarin zc rlensen aanzethun angst te
olerstijgen enhun passie uitte lcvcrl) benadIrrkt dat
jezelfauthentiek uitleyefl nict pcr sc (]er huppclgal
getje is.'Je authentieke wegvilden injc leven hccft
te maken met je beslissing welkc sÀitty s andwich je
bereid bent erbij te nemen', zegt zc in een gesprek
met Nlarie Forleo. AIIes watjc doet ookalbcnje
er letterlijkvoor op de plal1eet gezet - gaat gepaard
met \erYelende momentelr \À,aaric door rnoct bijtc1r.
De \ raag is r iel: \\ aar ltou ik r a n.' I tc r raaB is: rr ar r
lrou ik zodanigvan dat ikbereid ben die shitty sand-
wrcà doorte slikkcn dic erbijhoolt. Als je denkt: dit
is een Yervelende brokomdoor te kauwcn, datvind ik
het rietwaard, dan is ditwaarschijnlijk nietje le\ens-
missie."Veel rnensen denken dat ze ictswillen inhun
leven, maar alsje dieper dooruaagt, merk jc dat ze
het eigenlijk zelf niet eclrt vcrlangen', bevestigt Isabel
Elst.'Vaak is het een idee dat ze van thuis uithebben
meegekregcn, ofgaat hct orr een boodschap vanuit
de maatschappij dat het goed zou zijn onl dit ofdat
te rvillcn. Tijdcns dc coaclring gaan we daarom alle
inncrlijke stcmmetjes bckijken en checken: is dat
jouw gedachte, ofdie van iemand anders? Mensen
zeggen vaak: "XtÍaar het is toch goed om dit ofdat te
doen? Ik moet dat toch doen?" Ofze willen iets doeD

'omdat ze daar goed itr zijl'] eIt ervaring in hebben'.
Maar als ik dan doorvraagrlaar het waarom, kunnefl
zc daar meestal niet op antwoordel-I. Pas alsje op
de vraagnaar het rvaalom een voorjou bevredigend
antu,oord kan geven, qeetje dat iets echt bij je past.'

KLEIN EN GROOT ENGAGEMENT
Natuurlijk ncnren rvc in onze dagclijkse zoektocht
naar een bevredigentl leren niet allemaal lret woord
Ievenstaak of missie in de mond. 'In ons onderzock
naar De Grote Levensvragcn vcrtalcn wc dc idec
van Ievensmissie eerder als engagement', !luanceert
Friedl Lesage. Hoe kornl lrel dHl sommige menscn
geëngageerder zijn dan andere, en rnccr nadcn
ken over hoe zij een verschil kunncn nrakcn in de
maatschappii? Volgens het ondcrzock blijkt dic
eigenschap gelinkt aan gcloot mcnscn die geloven,
blijken vakcr geëngageerd en zetten zich makke
lilker in voor dc sanenleving. Ook al zie ik dat we
gcloofstceds nrindervaak deJlniëren in termen van
ccn godJrcid en hoor ik ook steeds minder mensetr
zeggcn dat ze nergens in geloven. lVe rvillen weer
graag gclovcn in 'icts', iets goeds in de nrens, ofiets
groters dat $'c niet nadcr kunnen definiëren.'
Lcsagc ziet overigens dat de meeste geëngageerde
menscn die zij intervie$'t llun engagement uiten ir.r

hun beroep, r,aak in een beroep datten die[ste staat
van mensen. Interessante vaststelling is datdric rcs
pondenten op vief vinden datje ccn vclschil moct
maken in de maatschappii, lnaar dat slechts ccn
pak nrinder dan de helÍt het ook daadwerkclijk doet.
'N'[ensen denken bij engagcmcnt vaak aan grootse
zaken, en vrezen dat ze zoiets [iet aankunncD: zcgt
ze. 'Vandaar ook de vraag: vanaf watrnccr bcn je
ruttigvoor de maatschappij? \Àrx houdt ergagcmcnt
in? Betekent dat ir de politiek stappcn ofkan lrct ook
betekenen: zolgen \.oor mijn zickcbuurman?'
Ook Isabel Elst ziet gradaties in missies.'El zijn
menscn die van klcins af al rveten rvat ze rvillen

I

,.r ilel
4rltloeiezeltdant

plezier en laat dqt hele ide

m.ie nieuwsgierigheid

Elizabeth Gilbert. auteurvanBlgMaorc worden, mensen die een echte rocping voclen. Je
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' Me nsen die hwt míssie leven zij n entlnus íast
en aanstelrcliiltin devreugde díe ze
verspreíclen. Ze weten wasrmee ze
en gasn mee tnet de stroom van
l{illem Glaudemans. auteur lanBoeft uan de treyensmissre

bezig zijn
hetleven'

hcbt mensen mct grote dromcn, rnaar ook mensen
die met kleine aspecten in hun leven heel tevreden
zijn. Iedereen heeft hierin een ander karakter cn dat
verschil mager zeker zijn. Je levensmissie kan ovc
rigens betrekking hebben op clk aspectvanje leven,
hct hoeft niet ovcrje werk te gaan. Ookje kinderen
levenswaarden meegeven kan een missie zijn, ofwat
je als hobby ofvrijwilliger doet. Ntaar ofhet nu om
kJeine ofgrote zaken gaat, bij iedercen merk ikdat ze
pas invrede z|n metzichzelfals ze ietskunnen docn
wat in lijn ligt met hun onderliggende motivaties.,

VOLG JE NIEI,IWSGIERIGE NEUS
Allemaal goed en wel, denk je misschien bij deze
woorden, maar wat alsje echt geen idééhebtwatjouw
grote passie dan wel zou kunnen zijn? Heeft je leven
dan geen enkele zin? 'Ik ontmoet veel mensen die
hun passie niet kennen, ook mensen van 40, EOjaar
die nog spreken over "Jater als ikgrootben, za) ik...,,,,
zegt Elizabeth Gilbertnog.'In een cultuur die zaken
als passie, zekerheid en jezeJf waarmaken cultiveert,
kunncn deze mensen zich heel onzeker voclen. Als
je u,anhopig op zoek bent naarje passie zonder die te
vinden, kan ik naar éen ding aanraden: bewijsjezelf
een dienst en Iaat dat woord 'passie' Ios. Het geeft te
vecldruk, haal dic druk er-van al En probeerinplaats
daarvan gewoonje nieuwsgierigheid te volgen. Wat
trekt ic aandacht, waar ben je nieuwsgierig naar?
Nieuwsgierigheid is een veel zachter, vriendelijker,
ontvankelijker en humaner instinct dan passie., En als
je nergens rieutvsflierig naar bent, ookgoed,waarom
zou je jezelf dan ergens in forceren? Voel je,ie overigens
ged reven om iets tc doen wat niet zo bUster origineel
lijkt en wat vcle anderen alr.oorjou gedaan hebben?
'Het is eenillusie dat er zoveel originelenieuwe ideeën
uitgevoltden zoudcn worden', relativeert Cilbert. ,In
fèite ontstaat zowat alles wat we doen, rloordatwe rea
geren op icts wal anderen al voorons hebben gedaan.
Laatje dus niet tegclhoudenomje dingte doen,want
nog [ooit heeft iemand het opjouw manier gedaan.,

o is relatief ongelukkiger (37% vercus 30%
gemiddeld)

o vindt het veel leuker om stil te staan bï
levensvragen (65% versus 42% gemiddeld)

. is relatief geloviqer

. toont meer sociaal engagement
o heeft al vaker een liÍe event meegemaakt

Er blijkt uit het onderzoek geen verschil op
vlak van sociaal-demografische kenmerken.

Uil: Het onderzoek De Grote Levensvragen,
door WHY5Research
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Om meer te weten over je levensmis-
sie kan je werken met het ijsbergmodel
van McClelland (waar veel variaties op
bestaan): een manier om gedragsveran-

dering te realiseren. De ijsberg staat onder
wateí enkel het topje van de ijsberg komt

eruit. Dat topje staat voorje zichtbare
gedrag en je kennis. Maar onder water

liggen nog heelwat aspecten vanjou die
je handelingen sturen: meer onbewuste

en onzichtbare overtuiginqen, normen en
waarden, en eigenschappen en motieven.
Soms ligt wat we doen niet in li.jn met die
aspecten van onszelf, en dan kunnen we

innerlijke spanning voelen als signaal dat er
voor ons iets niet helemaal klopt.

Die minder bewuste aspecten bewust
maken, is dan aan de orde.

Waaromdoeje
watje doet?
Pos olsje op díe
vraug eenvoor
joubevredigend
antwoordltan
geven,weetje dat
íetsechtbírtjepast'

' De Grote Levensvragen, Friedl'Lesage,
Johan Van der Vloet, llse Cornu
(Lannoo, 2Oi7), www.degrotelevensvragen.be

' Big Magic. De kunst van creatief leven,
Elizabeth Gilbert (Carqo, 2015)

. Boek van de Leuensmissie. Een weq naar
vervul/rng, Willem Glaudemans 

-

(Ankh-Hermes, 2014)

' www thaketheleap.6e: lsabel Elst is life -
en loopbaancoach die (jonq)volwassenen
begeleidt naar meer inzicht en helpt hun
doelen te bereiken.

Overtuigingen

Normen en waarden

Eigenschappen

Motieven

8O psycHoLoctEs MAGAz NE oECEMBER2otT


