
 

Vliegen….niet omdat het moet, maar omdat het kan! 

Herken je dat gevoel?? Het bruist in je lichaam van je grote teen tot je kruin. Een fijn 

gevoel of er iets spannends aan zit te komen. Het herinnert mij aan oud en nieuw vieren 

toen ik een jaar of 10 was, halsreikend uitkijken naar 00.00 uur. Of pakjesavond…de 

plezierige spanning die de hele avond in de lucht hing en pas tot ontlading kwam 

wanneer er op het raam gebonsd werd…dan ging het écht beginnen! 

Herken je dat gevoel?! 

Nou dat gevoel heb ik dus al een half jaar. Alleen wacht ik niet op 

vuurwerk om 00.00 uur of de cadeautjes op pakjesavond. Maar heb 

ik het gevoel dat het leven nog een cadeau en vuurwerk voor me in 

petto heeft. 

Niet omdat het moet, maar omdat het kan😊!Ik weet het als geen 

ander: Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers 

ophangen!  

Alleen weet ik op dit moment nog niet wat mijn ‘slingers’ zijn. 

Het gevoel is de meeste tijd geweldig, beloftevol, hoopvol, een 

adrenalinekick….en soms slaat het naar binnen en implodeert het. 

Kan ik de energie niet kwijt, die met deze staat verbonden is. 

Gelukkig duurt dit niet lang…en nog gelukkiger (ook voor mijn omgeving) ervaar ik niet 

24/7 dit, nog niet traceerbare verlangen naar wat ik ‘Vliegen’ heb gedoopt. 

‘Ik wil vliegen’ is ook een gevleugelde uitspraak van me geworden, wanneer ik niet kan 

benoemen wat ik nu precies wil. En alhoewel ik nog nooit op eigen kracht gevlogen heb, 

is dat naar mijn idee wel wat het dichtst bij mijn wens in de buurt komt. 

Vliegen als een vogel, maar dan zelf. Vanuit een ander perspectief naar jezelf en de 

wereld om je heen kijken. Tijd en landsgrenzen overschrijdend, onbekende 

opportunity’s….en vrij om te gaan en staan waar je wilt.  

The sky is the limit….dat gevoel! 

Herken jij dat gevoel?? 

 

Het uitbrengen van mijn E-book later dit jaar, is ook op één van mijn ‘vluchten’ ontstaan. Houdt de 

website in de gaten voor meer informatie hierover. www.la-fontaine.net 


