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“Iedereen is onmisbaar” is een titel die uiteen valt in twee deelaspecten:  

1) je gewone alledaagse leven 2) je speciale bijzondere leven 

 

Je hebt je dagelijkse leven als werk, uitgaan, boodschappen doen, auto rijden etc. In veel 

gevallen is iemand vervangbaar, er is een ander om het over te nemen of om het te doen. 

Eigenlijk ben je dan helemaal niet zo onmisbaar en is wat je doet vaak niet zo uniek. Dit is 

relatief eenvoudig te zien. 

 

Het wordt al minder eenduidig als je de vraag dichter bij jezelf brengt: “Ben je onmisbaar als 

familielid of als partner?, Ben of was je onmisbaar als vader of moeder?, Ben je vandaag de 

dag als mens onmisbaar?” Als je hier meer op inzoomt kom je bij de vraag hoe je over jezelf 

denkt en de omgeving waar je in leeft.  

 

Je leven is het meest waardevolle dat je hebt. Zonder dat zou je hier niet zijn. Je kunt er voor 

kiezen om er anders over te denken, dat is ieders vrije keuze, maar het maakt het niet minder 

waar(devol). 

 

Eén van de grootste problemen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling is dat je gaat 

denken dat je minder goed bent dan een ander, terwijl je jezelf en jouw speciale leven met 

niemand kunt vergelijken. Uiteraard wel hoe hard je kunt rennen of hoeveel kilo je kunt tillen, 

dat kun je afmeten aan een ander. Niet wie je van binnen bent!  

 

Hoe je bent geworden is niet in één dag gebouwd. Het is de accumulatie van verschillende 

factoren in al je levensjaren tot nu toe. Het is vitaal om te weten dat alle invloeden van alle 

mensen, nu en vroeger, nooit hebben kunnen verhinderen dat jij je speciaal kunt voelen over 

jezelf. 

 

Je hebt altijd en heel je leven dat speciale leven van binnen. Waar niemand anders dan jij 

zeggenschap over heeft en toegang toe hebt. Je kunt er van delen als je wilt, als het past en als 

de situatie veilig genoeg voor je is, maar altijd uit vrije wil. 

 

In dat speciale leven blijf je je hele leven uniek, zelfs als je daar niets unieks meer mee doet! 

Dat speciale leven is het leven waar je jezelf en anderen mee kunt verrassen. Dat is het leven 

dat elke dag bijzonder kan maken.  

 

Iedereen is onmisbaar, omdat de wereld ieder speciaal mens hard nodig heeft. Niet iedereen in 

de wereld gedraagt zich wellicht onmisbaar, maar iedereen draagt die belofte in zich. Dat is de 

grote hoop. Je speciale en unieke leven maakt dat je onmisbaar bent en daardoor kun je zien 

dat iedereen onmisbaar is. Je hebt en je bent wat niemand anders kan zijn … 
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