"Nederland kan...."
Nederland kan.....
He heerlijk, we hebben weer iets om over te praten, te discussiëren. Ja, ja, ze staat supergroot op de
voorpagina van de krant! Ieder heeft zo zijn/haar eigen gedachten erover. Normen en waarden,
ethisch of onethisch enz.
Ze is 63 jaar en gisterenochtend is zij moeder geworden van een dochter. Zij vliegt vanzelfsprekend
regelrecht het Guinness World Records book in.
Nederland heeft bepaald, tot 45 jaar en dan STOP!!!
Mensen bepalen zo graag, wat anderen wel en niet mogen.
Toch, een ieder heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, zijn/haar eigen mogelijkheden, zijn/haar
eigen inzicht. Daarom zijn we hier op aarde, om het beste ervan te maken, om te kiezen of om het te
laten.
Dromen, ja, mensen dromen over allerlei dingen. En in dit geval had deze vrouw een kinderwens en
haar droom is uitgekomen. Zij is ervan overtuigd dat ze meer tijd voor haar kind zal hebben dan
werkende moeders.
Een alleenstaande 63 jarige moeder, tja.....
Er wordt gesuggereerd dat als zij 80 wordt, dan is haar dochter 17 jaar. Hoe zal het voor de dochter
zijn, zal ze gepest worden, zal ze dan al wees zijn?
Ik wil even een andere kant benaderen. Stel dat het zo moet zijn, dat het een soort wonder is, want
eerlijk gezegd vind ik het wonderbaarlijk, dat dit kan.
Tijdens het uitwerken van mijn verleden ben ik wel eens wel eens bij een hypnotherapeut geweest. En
ik weet hoe ik in mijn vorig leven gestorven ben, maar ook werd het duidelijk dat ik ZELF mijn ouders
uitgekozen heb. Tjeeeeeeeeeeeeeeeeeee, als ik dat geweten had, maar anderzijds, ik ben nu wel
degene die ik nu ben, een sterk persoon met een enorm doorzettingsvermogen.
Het heeft mij altijd verwonderd dat idee van het zelf kiezen van ouders.
Maar ik dwaal af.
Een moeder van 63 met een klein hulpeloos meisje, haar dochter.
Waar het om draait is LIEFDE en ik twijfel er geen seconde aan dat dit meisje boft, zeer goed terecht
is gekomen. Want zij heeft een moeder die zo haar zo graag wilde en zelf denk ik dat het daar om
draait.
Het is denk ik wel zaak dat moeder en kind uit de publiciteit verdwijnen en dat het meisje rustig op
kan groeien en de moeder kan genieten van haar.
Met verwondering wil ik deze column afsluiten met de woorden. Twijfel niet om wat anderen doen,
wat anderen willen. Voor mij is het kant en klaar, alles is voorbestemd in het leven.
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