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Vrij om te dromen.

Mensen hebben op hun sterfbed meer spijt van dingen die ze niet hebben gedaan, dan 
van dingen die ze wel hebben gedaan.

Hoe kunnen we ons vandaag al vrij voelen om te dromen over wat zou kunnen zijn? Om 
te verlangen. Om ons te verbeelden wat we zouden wensen - als we alles konden 
wensen. Ik wil kunnen voelen wat mijn leven werkelijk betekenis zou geven, welke 
richting ik zou willen dat het uitgaat, zonder stervende te zijn.

Want bij leven laten we ons blijkbaar tegenhouden. Door gebrek aan tijd, door gebrek 
aan geld, door onze gezondheid. Omdat we alleen zijn of juist getrouwd, omdat we 
kinderen hebben of juist omdat we er geen hebben. We hebben geen geld, of we 
verdienen juist veel geld en willen dat comfort houden. We hebben geen werk of we 
hebben juist een stabiele job waardoor we onze dromen niet najagen. We zijn nog te 
jong of juist al te oud of nog niet oud genoeg.

En dan denken we op ons zeventigste "Had ik het maar gedurfd. Had ik maar meer lef 
gehad toen ik twintig was."

Wat als? Wat als je dat risico neemt? Wat als je begint te doen waar je altijd al van 
droomde? Wat als je stopt met jezelf bekritiseren en jezelf begint te prijzen voor wat je 
bereikt, hoe klein of groot ook? Wat als je stopt met je zorgen maken over wat anderen 
denken? Wat als je naar je eigen stem gaat luisteren en er naar zou handelen?

Want op ons vijftigste vinden we dat het te laat is om ons eigen pad in te slaan. Zijn we 
dertig, dan hebben we een jong gezin - dat is toch niet het moment om risico’s te nemen. 
Als twintiger hebben we nog te weinig (werk)ervaring. En als veertiger mogen we al van 
geluk spreken dat we het zo goed hebben, in deze tijden van crisis en werkloosheid.

Zo is de tijd nooit rijp.

Er is geen ideaal moment. Er is geen goed tijdstip. Morgen zijn we niet slimmer, morgen 
hebben we niet meer mogelijkheden. Morgen zijn we alleen maar weer een dag ouder.

crafting 



2 

En nee, het gaat er niet om dat iedereen zijn leven moet omgooien. Alles achterlaten en 
emigreren, de wereld rondreizen, een eigen bedrijf starten of een pleegkind in huis 
nemen. Zo drastisch hoeft het niet te zijn.

Als je durft voelen wat jij droomt en verlangt, kan je dat in het klein in je leven 
binnenbrengen. Klein maar echt van belang, om jouw zin aan jouw leven te geven. Als je 
wil reizen maar dat nu niet kan - je hebt te weinig geld, je hebt anderen om voor te 
zorgen, je gezondheid is niet goed, je hebt te weinig vakantie, niemand wil met je mee. 
Hoe kan je dan die ervaring en dat gevoel van reizen in jouw leven van vandaag 
binnenhalen? Dat is de tocht waar we op inschepen.

En geloof me, vertrouw op mij en op dit proces: in week 5 en 6, bij het vormgeven,
vinden we veel wegen om dat te doen. Dan zien we veel mogelijkheden om ons
verlangen, onze droom, ons gewenste gevoel (van vrijheid en avontuur bijvoorbeeld),
in ons leven van vandaag in te passen.

Zonder dat de externe omstandigheden daarvoor moeten veranderen. We maken de
interne omstandigheden anders.

Maar daarvoor moeten we dus eerst durven dromen - onszelf toelaten om het anders
verzinnen dan het vandaag uitgestippeld lijkt. Want als je durft dromen kan je dichter bij 
je dromen komen dan je ooit voor mogelijk hield.

Deze week beginnen we aan stap 2 uit ons Waarderend Onderzoek: Verbeelden. Daar 
gaan we.




