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Inleiding
Obstakels… Er zijn mensen die obstakels vervloeken
omdat ze hun de pas afsneden op hun weg naar succes,
waardoor ze hun levenslust verloren, maar er zijn ook
mensen die obstakels juist gebruiken als springplank om
vooruit te komen. Ze zeggen dat je om je doel te bereiken uit je comfortzone moet stappen. Maar vaak zijn
perioden van verandering zo moeilijk dat velen van ons
uit pure frustratie uiteindelijk in een conflict verwikkeld
raken, niet alleen met anderen, maar ook met zichzelf.
Toch zijn er ook mensen die, ondanks de beproevingen
en de vijandigheden waarmee ze worden geconfronteerd,
in staat zijn hun goede humeur te behouden en in zowel
economisch als persoonlijk opzicht vooruitgang te blijven
boeken. Hoe is dat verschil te verklaren? Het vermogen
om in harmonie met de buitenwereld en onze eigen
binnenwereld te blijven is cruciaal om een leven te leiden
dat loont. Het gaat er niet om jezelf te dwingen om een
optimist te worden, maar om te leren de orde achter de
chaos te zien, de kansen achter de uitdagingen.
Geluk hangt niet alleen af van wat ons overkomt,
maar komt vooral voort uit de manier waarop we op die
7

21145_Genki.indd 7

9/02/2022 16:04

Inleiding

gebeurtenissen reageren. Hoe we in het leven staan, elke
dag weer, dat bepaalt ons lot. De Franse denker Lacan zei
dat het onbewuste de structuur heeft van een taal. Een
vreemde taal leren stelt ons in staat een andere manier
van in de wereld zijn te begrijpen. Soms zijn een paar
woorden al genoeg om onze kijk op dingen te veranderen. Dit boek is opgebouwd rond tien begrippen uit het
huis-tuin-en-keuken-Japans, waarin een groot deel van
de wijsheid van een duizenden jaren oude cultuur besloten ligt. Die cultuur was, is en blijft een grote bron van
inspiratie zowel voor heel veel zenmonniken, beroemde
kunstenaars, CEO’s van moderne en succesvolle multinationals als voor iedereen die begrepen heeft dat ‘succes’
begint met zelfverwezenlijking.
De tien begrippen die in dit boek aan bod komen,
zijn makkelijk te onthouden en verwijzen naar concrete
acties. Ze zullen je helpen om op een snelle manier je
vaardigheid om met veranderingen om te gaan te vergroten terwijl je in harmonie blijft met jezelf en anderen.
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Gouden regel nr. 1: GENKI

De kunst om in conditie te
blijven en je energie te sparen

‘Toon wilskracht en
doorzettingsvermogen,
en je zal wonderen
verrichten.’
(Benjamin Franklin)

Deze quote zal ons hart waarschijnlijk aanspreken,
maar ons lichaam en onze geest zijn vaak te moe om voor
onze dromen te blijven vechten. Rome is niet in één dag
gebouwd, zegt men. Wil je slagen in wat je onderneemt,
dan moet je het dus niet zoeken in snelheid maar in
doorzettingsvermogen. In plaats van naarstig te proberen
ons energieniveau te verhogen, kunnen we beter eerst
leren om de energie die we hebben bewust te gebruiken.
Er zijn dagen waarop we de indruk hebben dat we
de wereld zouden kunnen veroveren zonder dat ook
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