
 

 

 
  Ik heb mezelf opnieuw uitgevonden! 
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Boek 26. Ik heb mezelf opnieuw (uit)gevonden! 
 
Ja, dat is de enige omschrijving die ik er nu aan kan geven, omdat 
het in wezen zo is en er geen mens is die het tegendeel kan 
bewijzen. Ik heb mijn leven rigoreus omgegooid en heb daardoor 
ontdekt dat er veel meer mogelijkheden zijn om in liefde, geluk en 
gezondheid te leven, dan ik ooit maar had kunnen bedenken. Ja, 
bedenken of zal ik zeggen verzinnen, omdat het leven meer is dan 
denken alleen. Woorden, klanken, welke in het leven van de 
mens, ongeacht hoe en op welke wijze deze tot ons komen, in 
mijn persoonlijk verhaal dat heeft gerealiseerd wat geen mens, 
geen dokter of “specialist” voor mij in persoon had kunnen 
betekenen. We zijn als mens allemaal de specialist van ons eigen 
leven, wanneer we daarbij in gebed gaan en daar weer op 
vertrouwen zal de wereld werkelijk de wereld zijn zoals God deze 
voorzag, sterker nog, zoals het ons voorgesteld is, “getoond”. Wij, 
jij, ik maar ook ieder ander, die zelf besluit.  Maar wie doet dat 
nog, wie besluit er nog iets te doen zonder zeker te weten wat het 
vervolg en dus ook de volgende stap zal zijn. In een 
vakantiesituatie, laten we dat wat de dag brengt ons leven 
bepalen. Ons persoonlijk leven, waarin ieder voor zich zelf zal 
kunnen en mogen bepalen wat werkt. Want dat het zo is dat alleen 
wanneer iets werkt er een positieve uitkomst is, je je als mens dan 
ook werkelijk kunt voorstellen wat past en je weer weet welke 
weg de juiste was, is wat iedereen in wezen zelf weer mag 
ontdekken. We mogen alles zelf weer gaan ontdekken, omdat God 
geen enkel mens heeft aangesteld om te heersen over de ander. 
Geen mens, geen land, geen deel van de wereld of iets wat zich op 
enig moment uitlaat om te beslissen over alles wat leeft en in 
leven is, want de mens is heel en al sterker nog elk kind met het 
brandend lampje in zijn of haar hart weet dat.  
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