
Waar een wil is, is een weg… Hoe mooi is het wanneer je weet wat je écht 
wilt. Dat je weet wat je verlangen is en dat je op weg gaat om dat verlan-

gen te bereiken. Hoe mooi is het dat we kracht, wilskracht bezitten om dat te 
realiseren. Maar wat gebeurt er wanneer jouw wilskracht belangrijker wordt 
dan je verlangen? Dat niet verliezen en niet willen falen belangrijker worden 
dan wat je écht wilt…

Herken je dat je ’s ochtends wel eens opstaat en je voorneemt om er een fijne dag van 
te maken? En dat je gaandeweg de dag merkt dat je het kwijtraakt? Omdat het anders 
gaat dan dat je wilt? Een gebeurtenis, een gesprek, een reactie… En dat je dan je wils-
kracht inzet om jouw doel tóch te bereiken? Je wilskracht inzet om te overtuigen? Op die 
momenten wordt wilskracht gelijk aan starheid, niet willen verliezen, niet willen falen. 
Wilskracht wordt dan verward met weerstand. Weerstand tegen wat er op dat moment 
is. En daarmee wordt jouw weerstand en je wilskracht belangrijker dan je voornemen 
om er een fijne dag van te maken…

Herken je dat in je relatie? Uiteindelijk wil iedereen die in een relatie zit, dat deze fijn is. 
Dat deze soepel verloopt. Met liefde en respect. Alleen zodra er iets gebeurt wat je niet 
wilt of wat je lastig vindt, dan wordt je wilskracht vaak belangrijker dan je voornemen. 
Op dat moment ga je je verlangen onbewust vervangen door wilskracht.
Of herken je het in je werk? Je wilt je gelukkig voelen in je werk. Met een balans tussen 
werk en vrije tijd. Een balans tussen inspanningen en uitdagingen. En ondertussen wer-
ken velen van ons (veel) meer dan ze zouden willen. Of blijven in een baan waar ze liever 
niet meer zouden willen zijn. Waarom? Omdat je niet wil falen? Je wilt succesvol zijn, 
je wilt niet verliezen, je wilt behouden wat er is, je wilt zekerheid… Je wilskracht wordt 
belangrijker dan je oorspronkelijke verlangen. Je verlangen om het leven te leven wat je 
echt wilt. 

We kiezen uit angst. Houden onze rug recht, zetten wilskracht in. Star, onbuigzaam en 
daarmee wordt ons image belangrijker dan onze authentieke wil.

De prijs is hoog. Ruzie binnen de relatie, slapeloze nachten, verbreken van verbindingen, 
eindeloos werken, werk wat we eigenlijk niet fijn vinden, spanningen, fysieke klachten … 

Hoe doe je dat dan? Hoe kun je jouw wil, jouw verlangen, realiseren zonder de verbinding 
te verbreken. “Willen” heeft nog wel eens iets negatiefs: “Ik wíl …” Dit wordt echter pas 
negatief op het moment dat de ander het lastig vindt wat jij wilt. Oordeelt of veroordeelt. 
Het kan helpen door te beseffen dat je de ander niet hoeft te overtuigen, je hebt geen 
goedkeuring nodig. Het gaat hier niet over “goed” of “fout”. Het gaat hier over loyaliteit. 
Loyaliteit aan jezelf. Wat vind je belangrijker? Laten zien hoe sterk je bent? Hoe krachtig, 
weerbarstig, star. Of blijf je trouw aan jezelf? Stel jezelf de vraag wat daadwerkelijk het 
beste voor jou is. Wat het meest kloppend is met je daadwerkelijke verlangen. 

Dus wat is hier op dit moment belangrijker? Mijn verlangen of mijn image? Kies ik vanuit 
wat ik echt wil of vanuit mijn wilskracht?

Juriaan Galavazi, huisarts en coach 
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GOOISCHE KOETSENTOCHT

Wat mogen we trots en dankbaar zijn met z’n allen dat we met deze 
eerste editie van de Gooische koetsentocht “op de Gooische tour” 

- Do-Good en Netwerk-event al € 5.000,-aan opbrengst voor het 
goede doel elephant family hebben opgehaald!

en dan ook nog de pers die ons zo prominent in het licht zet!

We zijn trots op je, eva Müller & team, wat een geweldig initiatief!

...meer over de koetsentocht in ons volgende blad...

schetsen van karlien hamel - kuperus
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