GELUKKIGE KEUZES
Vanallebelangrijkekeuzesdiewegedurendeonsbestaanmoetenmakenstaaner
twee centraal: keuze van levenspartner(s) en keuzes van werk en opleiding. Want

aandietweezakenbestedenwedomwegdemeestetijd in onsleven.Aangezien
ik vrees dat ik ons huis niet meer in kom als ik over partnerkeuze gapraten, richt
ik me liever op onze beroepskeuze. Ofbeter gezegd, op datgene dat eraan

voorafgaat:desmdiekeuze.
Weet u nog waarom u bij psychologie uitkwam? Was het algemene interesse

inDeMens?Wildeu mensendoorgronden,of- nogerger- betermaken?Ofwas
het voor u, net als voor mij, een tweede keuze, omdat de eerste keuze om wat voor
reden dan ook op het laatste moment afviel?

Volgensdetheoriewaarvanikgeloofdatdiedehelepsychologiegaatveranderen, maken we deze keuzes op grand van voorspellingen. Deze theorie van

predictivecodingstelt datonzehersenendrie soortenvoorspellingenmaken,en
dat gaat grotendeels onbewust. We voorspellen hoe dewereld erperceptueel uit
gaat zien;je zietjezelfbijvoorbeeld in een doktersjas rondlopen en met een grote

autonaarjeprachtigehuisrijden.Wevoorspellenwatwemetonslichaamgaan
doen in deze wereld;je brengt een stethoscoop naar het hart van de patient, en als

derdevoorspellenwehoehetvoeltombijvoorbeeldrechterofdoktertezijn.We
voorspellen de blijdschap, droefenis, angst enboosheid die we gaan ervaren als
we te maken gaan krijgen met bijvoorbeeld het overlijden van een patient. De
keuze waarwe het meest zeker over zijn, gaatwinnen.
Ik durf te beweren dat het enige wat echt telt in her leven is hoe het voelt om

eenbepaaldberoepuitte oefenen.Hetironischeis datonzehersenenjuistdit
aspect bij her maken van belangrijke keuzes proberen te minimaliseren. Gevoelens spelen zich in het hier en nu afen daarkunnen onze hersenen weinig mee
als voorspellingsmachine. Jezietvoorje hoe het zal zijn aan de operadetafel, niet
hoe hetvoelt.

Niet gehinderd door al te veel kennis vraag ik me afof deze lichamelijke
belevingen wel voldoende aanbod komen in de smdiekeuzetesten van dit
moment. Schoolpsychologen, studiekeuzebegeleiders, A&'O-psychologen, vertel
het me: vragen we de toekomstige generarie studenten wel duidelijk genoeg hoe
het gaatvoelen om in een ziekenhuis te werken en een mens te opereren die

komtteoverlijden? Ditaspect- wezijnzogelukkigalsweonsvoelen- is zwaar
onderbelicht bij alle belangrijke keuzes die we maken. We willen met ons

versranddetoekomstbepalen,terwijlonslichaamietsheelanderskanaangeven.
Ditis detragiekvanhetdagelijksebestaan.Wevoelendegeheledagdoorvan
allesvooronzepartner,onzebaasenanderen,maarhetzijndebewustevoorspellingen over hoe ons leven emit zal zien die ons leven bepalen.

Nouja,misschienmaarbeterook,ikzouallangbaanlooszijngeweestalsik
mijnbeslissingenopbasisvanmijn gevoelhadgenomen.Dakloostrouwensook,
maar daar ging ik het niet over hebben.

