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1. Kies een berg die je wilt beklimmen en laat je bij je keuze niet leiden door opmerkingen 

van anderen die zeggen: "die is mooier" of "die is makkelijker". Het doel dat je je stelt te 

bereiken zal veel van je vergen, veel energie en enthousiasme. Voor je keuzes ben je zelf 

verantwoordelijk, niemand anders. Dus zorg dat je zeker bent van wat je doet. 

 

2. Weet hoe je er komt: vaak zie je een berg van een afstand… en dan is hij mooi, 

interessant, een en al uitdaging. Maar wat blijkt als je dichterbij probeert te komen? Er 

slingeren zich verharde wegen omheen, er liggen bossen tussen jou en je doel. Wat op de 

kaart eenvoudig lijkt, is in het echte leven gecompliceerd. Probeer daarom alle paden en 

klimpaadjes uit. Dan arriveer je op een dag op de top. 

 

3. Steek je licht op bij iemand die de tocht eerder heeft gemaakt: hoe uniek je jezelf ook 

vindt, er is altijd wel iemand die dezelfde droom had, je voor is gegaan. En sporen heeft 

achtergelaten die de tocht makkelijker kunnen maken, zoals plekken waar je je touw kunt 

bevestigen, uitgehakte doorgangen, afgebroken takken. Het is jouw tocht, ook jouw eigen 

verantwoordelijkheid, maar vergeet niet dat andermans ervaring van groot nut kan zijn. 

 

4. Gevaren zijn, wanneer je ze van dichtbij ziet, beheersbaar: als je de berg van je 

dromen gaat beklimmen, vergeet dan niet om goed om je heen te kijken. Er zijn 

afgronden, natuurlijk. Er zijn nauwelijks zichtbare spleten. Er zijn stenen die zo gepolijst 

zijn door de wind, dat ze spekglad zijn. Maar als je oplet waar je telkens je voeten zet, 

zul je de gevaarlijke plekken zien en weten hoe ze te omzeilen. 

 

5. Het landschap verandert, geniet daar dus van: natuurlijk, je doel is en blijft de top. 

Maar op de weg omhoog zijn er meer dingen te zien. Af en toe even stoppen en genieten 

van het panorama kost je niets. Met iedere gewonnen meter kun je een beetje verder 

kijken. Neem deze kans waar en zie dingen die je eerder niet zag. 

 

6. Heb respect voor je lichaam: je kunt een berg alleen beklimmen als je je lichaam de 

aandacht geeft die het verdient. Je krijgt de tijd die het leven je geeft, verlang op je 

tocht daarom niet wat je niet gegeven kan worden. Als je te snel loopt, zul je moe worden 

en halverwege opgeven. Als je te langzaam loopt, word je ingehaald door het duister en 

dan ben je verloren. Geniet van het landschap, van het frisse water uit de bergbeekjes en 

van de vruchten die de natuur in overvloed schenkt, maar hou de pas er in. 

 

7. Heb respect voor je ziel: blijf niet de hele tijd herhalen "ik kan het". Je ziel weet dat al. 

Zij wil de lange tocht gebruiken om te groeien, om zich aan de horizon neer te kunnen 

vlijen, de hemel te bereiken. Een al te grote gerichtheid op het doel werkt averechts, dat 

ontneemt je op den duur alle plezier in het klimmen. Maar opgelet: zeg evenmin 

voortdurend: "dit valt tegen", want daardoor verlies je aan innerlijke kracht. 
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8. Houd er rekening mee dat je misschien een kilometer extra te lopen hebt: de weg naar 

de top is altijd langer dan je had gedacht. Houd jezelf niet voor de gek, er komt steeds 

weer een moment waarop iets wat dichtbij leek, nog heel ver blijkt te zijn. Maar omdat je 

daar op bent voorbereid, wordt het geen probleem. 

 

9. Wees blij als je op de top aankomt: huil, geef jezelf applaus, gil, schreeuw dat het je 

gelukt is, laat de wind daarboven (want daarboven waait het altijd) door je hoofd waaien 

zodat je geest gereinigd wordt, laat hem je vermoeide bezwete voeten verkoelen, je ogen 

openen, het stof van je hart blazen. Geweldig, wat eerst alleen maar een droom was, een 

ver visioen, is nu een deel van je leven, het is je gelukt. 

 

10. Doe een belofte: je hebt een kracht in jezelf ontdekt die je niet kende en daar mag je 

van profiteren. Beloof jezelf dat je die kracht de rest van je leven zult gebruiken en liefst 

ook dat je andere bergen gaat ontdekken en opnieuw op avontuur zult gaan. 

 

11. Vertel je verhaal aan anderen: ja, vertel anderen je verhaal. Stel jezelf als voorbeeld. 

Vertel iedereen dat het kan en ze zullen de moed vatten om de confrontatie met hun 

eigen bergen aan te gaan. 


