
 

 

Jezelf verliezen in iets goeds 

 
Maandag 17 januari 2022 

 

 

Wijsheid is een cadeautje van de goden, maar…je moet het wel uitpakken om 

 ervan te kunnen genieten. Zonder wijsheid kan menselijk leven anno 2022 te cru  

zijn. We worden allemaal geconfronteerd met vormen van fysieke achteruitgang 

en wijsheid is misschien wel de beste manier om er mee om te kunnen gaan. 

 

Mensen zijn, op een andere manier dan de planten- en dierenwereld, zeer zelf- 

bewust van de achteruitgang en het onvermijdelijk vertrek. Als je het cadeautje  

van wijsheid kunt uitpakken en kunt toepassen kan er een wereld open gaan… 

 

We zijn allemaal jong begonnen en we weten vaak nog wel hoe dat was, hoe dat voelde. Het 

kan een boeiend schouwspel zijn wanneer je een groepje jonge kinderen vol overgave ziet 

spelen. De omgeving doet er bijna niet toe. Ze gaan als het ware helemaal in hun bezigheid 

op… 

 

Hoe doe je dat als volwassene als je je wilt overgeven aan iets dat veilig voelt, waar je 

helemaal in kunt opgaan zonder over je schouder te moeten kijken? Kan dat in de wereld en 

de tijdgeest waar we nu in leven? Hoe kun je vandaag de dag, op de leeftijd die je nu hebt die 

ruimte creëren en tegelijkertijd je grenzen bewaken?… 

 

Ieder ouder geworden mens heeft een grote dosis ervaring opgebouwd. Tevens heeft ieder 

mens progressie geboekt, de vraag is alleen hoe bewust heb je daaraan gewerkt en wat heb je 

ermee gedaan. Dat is uiteraard een volledig vrije keuze en daarmee ook ieders eigen 

verantwoordelijkheid… 

 

Op volwassen leeftijd gaat overgave, en je kunnen verliezen in iets goeds, hand in hand met 

begrijpen hoe je je verhoudt tot de wereld om je heen… 

 

Overgave op volwassen leeftijd betekent ook het wegnemen van struikelblokken en 

hinderpalen, of anders in ieder geval het ontwijken ervan. Als je alles dat je niet goed voor 

jezelf vindt buitensluit, blijf je vanzelf in iets goeds over. 
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