
 
Hoe tel je de dingen op? 
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Waar begin je als je een optelsom wilt maken over je leven en de context waar binnen dat 

plaats heeft…? De meest logische plek is de meest eenvoudige maar tevens een 

veelomvattende plek. Dat is het menselijk lichaam en al de systemen waarin je leeft, waar je, 

gedurende je leven hier, de huurder van bent.  

 

Al je organen als hart en nieren, je cellen, ziel, bewustzijn, geest, je genen, gedachten, ideeën, 

emoties, angsten, je hoop… zo veel verschillende levens in één leven. Dat alles zou je stijl 

achterover kunnen doen slaan. Want terwijl we als mensen veelal gewend zijn om gewoontjes 

te doen over een mensenleven, is niets minder waar.  

 

Ieder mens is een wandelend mirakel, daar hoef je dus niet ver voor te kijken. Je leeft in dat 

wandelende mirakel. Dat was zo bij je geboorte en zal je hele leven zo zijn. Ieder is, 

weliswaar binnen de limieten van je menselijk lichaam, vrij om te zijn wie je wilt zijn, om te 

zijn hoe je wilt zijn. 

 

Binnen dat alles ben je bedoeld de ‘bestuursvoorzitter’ te zijn. Alle besluiten zouden, als het 

allemaal goed is, via jou moeten verlopen. We weten dat dat niet vanzelfsprekend is, want 

soms neemt een gewoonte of verslaving het voortouw, soms neemt een emotie of een angst 

het voortouw, soms neemt een gedachte een loopje met je… 

 

Maar dat neemt niet weg dat jij bedoeld bent de ‘bestuursvoorzitter’ en eerste 

verantwoordelijke te zijn voor het lichaam en de processen waar je in leeft. Want ook als je 

emoties of je gedachten een loopje met je nemen, zal jij als ‘bestuursvoorzitter’ van het geheel 

daar op worden aangekeken… 

 

Dan, hoe evalueer je jezelf? Doe je dat in termen van goed of fout dan is dat vrij beperkt en 

ongenuanceerd. Bovendien wie bepaalt er in deze wereld wat goed en fout is? Vind je jezelf 

een interessant persoon? Vind je jezelf een waardevol persoon? Vind je jezelf een persoon om 

dicht bij te willen zijn? Dat zijn belangrijke vragen om jezelf te stellen. Kun je dat evalueren 

zonder voortdurend de stemmen van anderen te horen…? 

 

Het is moeilijker geworden, door de complexe wereld, dan misschien had gehoeven. Maar we 

leven nu eenmaal in de 21e eeuw, en dus is de taak om leiding te geven aan het geheel dat je 

bent een enorme klus geworden. Het is niet vanzelfsprekend en eenvoudig om de helderheid 

te vinden die je wel hard nodig hebt… 

 

Een mens is bedoeld om open te blijven, om al doende te leren op de manier die het beste bij 

je unieke genetische codering past. Een vol-wassen mens is van nature een 

ontdekkingsreiziger, net als een kind, maar met intrinsiek de mogelijkheid om dat te doen met 

veel meer inzicht en verstand... Hoe tel jij de dingen op...?  
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