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Gezondheid en balans

Hoor de wind waait ...
Ik hoop dat u een heerlijke zomer achter de rug heeft en weer met frisse moed 
van start bent gegaan. In die zomer zijn mijn gezin en ik verhuisd. Een volledig zelf 
gekozen, weloverwogen besluit deze verhuizing. Geen wereldschokkende verande-
ring, we zijn alleen maar van de ene kant van het Lammetjeswiel naar de andere 
kant van het park gegaan, maar weliswaar een verandering. Dag knus, klein huisje. 
Dag woonerf waar de kinderen zo heerlijk veilig kunnen spelen. Dag buren. We 
liepen de deur bepaald niet plat bij elkaar, maar we wisten wel wat we aan elkaar 
hadden. En bovenal: dag lieve overburen. Kinders even oud, samen opgegroeid, 
liepen wel de deur bij elkaar plat. Hele middagen buiten spelen, uitbundig naar 
elkaar zwaaien vanuit het raam, elkaar knuffelen bij het uit elkaar gaan. Dat is dus 
niet meer. Maar hoort dat niet bij iedere verandering, groot of klein, zelf gekozen 
of niet? Afscheid nemen, loslaten, u kent het wel! Ik heb het voordeel dat ik van 
veranderingen, van nieuwe beginnetjes hou. Ik ben dan ook van mening dat als er 
ergens een raam dichtgaat, zich ook een deur vol nieuwe mogelijkheden opent. 

Daarentegen zijn er genoeg mensen die helemaal niet van veranderingen houden. 
Die misschien al te veel veranderingen hebben meegemaakt. Die ervoor zorgen dat 
er zo min mogelijk verandert. Of die wel willen veranderen maar moeite hebben om 
het oude los te laten. En er zijn mensen die iedere keer weer verandering van spijs 
opzoeken, uit rusteloosheid, angst om zich te binden of anderszins. En natuurlijk 
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zijn er verschillende soorten veranderingen. Sommige 
veranderingen kiezen we zelf, maar soms worden ver-
anderingen ons opgelegd. Maar is het hele leven niet 
onderhevig aan verandering? We hoeven het niet eens 
altijd op te zoeken. 

Kijk naar de natuur, naar het weer. Geen dag is hetzelf-
de. Wij zijn geen dag hetzelfde. Zo hoort het ook te zijn. 
De kunst is om mee te bewegen, buigzaam en flexibel te 
zijn zonder om te knakken en zonder je eigen koers uit 
het oog te verliezen. We zijn geen dun twijgje aan een 
boom dat bij een zuchtje wind valt en breekt. We zijn 
ook geen eeuwenoude, noestige eik die geen seconde 
mee beweegt. We zijn. Soms dreigen we om te vallen, 
maar we zijn zo stevig geworteld in de aarde dat we al-
tijd weer omhoog komen. We nemen de veranderingen 
zoals ze komen, hoe leuk, hoe pijnlijk of vervelend ook. 
Steeds weer zoeken we naar balans. We vechten niet te-
gen alle gevoelens die zo’n verandering bij ons oproept. 
We treuren waar het nodig is. We lachen waar dat kan. 
En in heel veel gevallen gaat dit – gelukkig – 
gewoon samen. Ik kan natuurlijk stil bijven staan bij wat 
is geweest en als ik mijn best doe kan ik daar heel wee-
moedig van worden, maar liever geniet ik gewoon van 
ons nieuwe huis met die fijne tuin. Ik probeer een sterke, 
flexibele boom te zijn die meebeweegt op de wind. Met 
welke wind waait u mee dit najaar?


