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Een (logische) gedachte 
 
Ik kan alleen krijgen wat ik echt 
nodig heb door te weten wat ik 
echt nodig heb. Ik kan alleen 
weten wat ik echt nodig heb 
door mezelf te leren kennen. 
 
Ik kan mezelf alleen maar leren 
kennen door mezelf te zijn. Ik 
kan alleen mezelf zijn door naar 
mijn hart te luisteren. 
 
Ik kan alleen naar mijn hart 
luisteren door mezelf te 
accepteren. Ik kan mezelf alleen 
maar accepteren door 
compassie te hebben met 
mezelf. 

 
Ik kan alleen compassie hebben 
met mezelf als ik besef dat ik 
onvoorwaardelijke liefde waard 
ben. Ik kan alleen beseffen dat ik 
onvoorwaardelijke liefde waard 
ben als ik besef dat liefde geen 
voorwaarden kent. 
 
Ik kan alleen beseffen dat liefde 
geen voorwaarden kent 
wanneer ik besef dat iedereen 
onvoorwaardelijke liefde waard 
is. Ik kan alleen krijgen wat ik 
echt nodig heb wanneer ik besef 
dat iedereen onvoorwaardelijke 
liefde waard is. 
 
Anoniem 
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Ik ben je ziekte 
 
Je weet wel wie ik ben, je hebt me wel je vriend genoemd, 
ik heb je veel verdriet en pijn bezorgd, ik wil alleen maar 
zien hoe ik je klein kan krijgen, ik ben de duivel in je, ik ben 
je ziekte. 
 
Ik besmet al jouw gedachten, gijzel je ziel, ik word je 
nieuwe meester, die jou in bezit neemt, ik neem je emoties 
over, bepaal hoe het spelletje loopt, totdat je hele bestaan 
kreupel gaat van schaamte. 
 
Je hoeft maar te roepen en ik ben bij je, soms vermomd, 
maar vaak neem ik je bij verrassing te pakken, krijgen zal ik 
je, en waar je al bang voor was, ik zal je ziel meedogenloos 
pijn doen. 
 
Heb je nog familie? Ik zorg ervoor dat alles vernield wordt, 
ik roof al het plezier dat je in je leven hebt gehad, ik ga je 
niet alleen pijn doen, ik zal je zelfs doden als me dat zo 
uitkomt, ik ben je vreselijkste nachtmerrie, ik ben je ziekte. 
 
Ik breng zelfvernietiging, maar jij wilt het nog niet weten, ik 
voer je naar de hemel, maar laat je vallen in de hel, ik zal 
jacht op je blijven maken, waar je ook gaat en als ik je te 
pakken neem heb jij dat niet eens door. 
 
Soms houd ik me rustig, dan wacht ik mijn kans af, wat van 
jouw is wordt van mij, ik neem wat ik wil, ik neem zelfs jou 
zélf en het maakt me niet uit wie het ziet, ik ben altijd bij 
je, ik ben je ziekte. 
 
Heb je nog iets om trots op te zijn? Ik neem het je af, je 
verliest al je hoop en vergeet hoe je moet bidden, ik laat je 
achter in duisternis, waar je blind staart in leegte, ik breng 
je terug tot niets en jij vindt dat best. 
 
Ik doe alles onvoorwaardelijk, ik heb grootse krachten, ik 
zal je buigen, ik zal je breken, steeds weer opnieuw, ik 
verkruimel jouw wereld met het grootste gemak, want ik 
ben de dwaas in je, ik ben je ziekte. 
 
Maar vandaag ben ik nijdig! Wil je weten waarom? Ik zag je 
in een kamer vol ex-verslaafden en ben totaal verstomd, 
hoe kon ik je nu zomaar verliezen, waar begon ineens mijn 
pech? Zo was je bij me, zo ben je weg. 

 
  

Je kunt nu toch niet doen alsof onze liefde is opgegaan in 
rook? Als jij alleen was, was ik het toch telkens die 
euforisch bij je opdook? Als jij afstand deed van een 
waardig, nuchter, daadkrachtig leven, was ik er toch 
telkens om je meedogenloos gelijk te geven? 
 
En kijk nu toch, jullie vuile verraders, jullie denken zeker 
allemaal dat jullie aan me zijn ontsnapt, met je tragische 
leventjes en je loze kabaal, maar alleen gekken denken 
dat ze winnen, geef je verlies maar liever toe als je echt 
voor deze weg gekozen hebt, want ik ben nog lang niet 
moe. 
 
Oké, goed, ga je gang, geef je er fijn aan over, maak maar 
trammelant, ga lekker in een kringetje zitten, bid voor 
mijn part hand in hand, dat God je zal komen redden, 
terwijl ik hier zit te kniezen, maar ik geef het nog niet op, 
want ik haat het te verliezen. 
 
Ik vervloek jullie bijeenkomsten elk moment van de dag, 
en ook jullie hogere machten, hoe bijzonder het ook 
wezen mag, en jullie godgeklaagde wijsheden, jullie 
eeuwige banaliteiten, elke nieuwe verslaving die je me 
ontzegt, maar het zal je nog gaan spijten. 
 
Want ik heb het al zó dikwijls gezien en voor je ’t weet 
gebeurt het weer, mensen die zich wentelden in misère, 
kruipen vaak terug voor meer, dus wees gerust en weet, 
dat ik geduldig op je wacht en toe zal slaan, onverhoeds, 
als in je donkerste nacht. 
 
Jij denkt nu wel dat je sterker bent en slimmer deze keer, 
dat er geen heuvel of berg te hoog is, dit gebeurt jou nooit 
meer, maar als dat echt is wat jij denkt, dan heb je niets 
geleerd, dan sla ik je alsnog verrot en zorg dat je crepeert. 
 
Dus, pas op, ontken mij niet, ik zal jou nooit vergeten, 
ik sta aan je zij, heel dichtbij, dat moet je nu toch weten, 
ik ben er klaar voor, je hoef maar te wenken, ik wacht, 
weet dat ik naar je uitkijk en dorstig naar je smacht. 
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Twaalf vragen aan … Jacqueline  

 
1.   Wil je je voorstellen met je voornaam en de bevestiging dat je verslaafd bent. 

Hallo lieve mensen, ik ben Jacqueline en ik ben verslaafd. 
2.   Welke behandeling heb je gedaan en in welke periode? 

Ik heb bij Jellinek de 12 stappen Minnesota behandeling gevolgd in de lente van 2014. 
3.   Hoe lang ben je nu clean en kalm? 

Op dit moment ben ik 2 jaar en drie weken clean en een heel stuk kalmer. 
4.   Kun je je de dag herinneren dat je binnenkwam bij de Jellinek Minnesota? 
 Die vergeet ik nooit meer, ik was en ben zo blij en ook gemotiveerd dat ik er eindelijk mee kon gaan 
 beginnen. Geen dag spijt van gehad. 
5.   Wat komt eerst bij je op bij het woord ‘verbondenheid’? 

Dat ik niet meer alleen ben en hoef te zijn (dat gevoel had ik namelijk altijd gehad tot aan de 
behandeling bij Jellinek), dat was voor mij een complete openbaring. 

6.   Wat heeft Jellinek Minnesota jou gegeven? 
Mijn vrijheid, meer zelfvertrouwen, het gevoel dat ik er toe doe. Ik kan  een obsessievrij leven leiden. 

7.   Heb je nog een tip voor de nieuwkomers? 
Doe elke dag iets aan lezen, service of wat dan ook. Sta elke dag even stil bij waar je vandaan gekomen 
bent.  

8.   Wat is je favoriete 12 stappen oneliner? 
‘No Mud No Lotus’. Hoe meer modder, hoe beter de lotus gedijt. Vanuit de modder groeit de lotus 
langzaam maar heel zeker naar boven, naar het licht toe. Het water wordt steeds helderder naarmate de 
bloemknop bij het wateroppervlak komt. Dit staat voor het proces waar ik nog steeds in zit. 

9.   Hoe of waarin zie jij je Hogere Macht? 
Mijn Hogere Macht voel ik om mij heen. Ik kan het niet goed benoemen. Ik zie het meer als een energie 
waar iedereen en alles deel van uit maakt en waarin je verder kunt groeien en ontwikkelen. 

10. Wat is de grootste verandering die je tot nu hebt meegemaakt? 
Door mijn jeugd en verleden heb ik altijd een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen gehad. Vorige 
week bedacht ik mij dat ik dank zij mijn Hogere Macht besta, hier ben en leef. Hierdoor voel ik mij 
gewenst. Als ik mij niet verbonden,  boos, verdrietig of bang voel, haal ik deze gedachte (wetenschap) 
naar  boven en kan ik vrede ervaren. 

11. Waar ben je dankbaar voor? 
Ik ben dankbaar voor zoveel dingen. Het is goed om stil te staan bij alles waar ik dankbaar voor ben. Ik 
probeer altijd voor het slapen gaan daar bij stil te staan. Sinds ik dat doe word ik zoveel beter wakker ’s 
ochtends. Ik ben dankbaar voor alle behandelaars, coaches, mijn vriendjes en vriendinnetjes die ik heb 
leren kennen tijdens de Jellinek periode. Dank jullie wel, ik ben elke dag blij dat ik jullie ken en dat jullie in 
mijn leven zijn gekomen. 

12. Heb je nog een brandend verlangen? 
Doe vooral kalm aan, net zoals die lotus die ontkiemt in de modder en langzaam maar zeker naar de 
oppervlakte groeit en uiteindelijk echt tot bloei komt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een gedachte 

 
Ik heb gedacht, maar veel te veel 
gezwegen 
Ik heb gepraat, maar zelden iets 
gezegd 
Ik heb gestreden, maar wist vaak 
niet waartegen 
Ik ken mijn grenzen, maar ik heb 
ze nooit verlegd 
 
Voor het publiek was ik een 
vlotte prater, ik vond precies het 
juiste woord 
Maar meestal was dat 
grotendeels theater en zei ik dat 
wat men het liefste hoort 
 
Maar om mijn hart tot jou te 
laten spreken, tot hen waar ik zo 
vreselijk veel van houd 
Moest ik helaas mijn mond echt 
open breken want ik zei nooit 
zomaar ik houd van jou 
 
Ik hoop dat ik jou toch heb laten 
voelen dat soms mijn blik 
voldoende was voor jou 
Dat ondanks mijn simpele 
gebreken jij hebt geweten 
hoeveel ik van je houd 
 
Jij hebt geweten, niet vergeten, 
nooit vergeten hoeveel ik van je 
houd 
 
Marc 
 

 

CleanTime,  
juni 2016    

 

Oproep 
 
Service is goed voor je herstel. Het houdt je verbonden met de Community en daarmee natuurlijk met 
jezelf. Wij zoeken nog literair begaafde mensen, woordkunstenaars of mensen die graag een plaatje 
schieten. Kortom: we zoeken mensen die iets kunnen of iets willen leren. Ben je geïnteresseerd meldt 
je dan aan!!! Heb je ook een gedachte, een gedicht of een reactie? Stuur het naar 
communityjm@gmail.com onder vermelding van “gedachte”, “gedicht” of ”reactie”. 
 
CleanTime informeert lezers en leden van de Community Jellinek Minnesota over nieuws, lezingen en evenementen en 
deelt de ervaring, kracht en hoop  van mensen die een leven in Herstel hebben gevonden. De persoonlijke verhalen en 
ervaringen van herstel opgenomen in deze nieuwsbrief worden gepubliceerd en geuit met de toestemming van deze 
individuen. De meningen geuit door de verslaggevers, correspondenten en sprekers zijn die van de personen zelf en 
reflecteren niet noodzakelijk de officiële meningen, positie of het beleid van Community Jellinek Minnesota. 

 

 

Nieuwe leden van de Community 
 
 

Ben jij nieuw of wil jij lid worden van de Community Jellinek Minnesota? Wij zijn er voor iedereen die een klinische- of dagbehandeling heeft gevolgd bij Jellinek 

Minnesota. Heb jij vragen over aanmelding bij de Community, ons doel of inhoudelijke informatie over het bestuur en de werkgroepen? Geen probleem. Openheid, 

eerlijkheid en anonimiteit staan bij ons voorop. Daarom is er voor jou als nieuw of aankomend lid na iedere bijeenkomst de mogelijkheid om een individueel gesprek te 

hebben met één van de bestuursleden of iemand van de werkgroep. Wij staan je graag te woord. 

 
Aanmelden kan per e-mail. Stuur je naam en gegevens naar communityjm@gmail.com 

 

 
Anonimiteit is onze spirituele grondslag. Alle gegevens zullen vertrouwelijk en anoniem behandeld worden. 

 

mailto:communityjm@gmail.com
http://www.samenherstellen.nl/
mailto:communityjm@gmail.com
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De uitspraak: "Zoals je denkt, zo voel je je" is voor iedereen, en zeker voor 
ons, van toepassing. Niets gaat zonder inspanning, daarom ook geven we 
elkaar ons vertrouwen en aanvaarden we hulp. Willen we onszelf echter 
terug op de sporen krijgen, zullen we enkele misverstanden uit de weg 
moeten ruimen. We zoeken dikwijls een verklaring, een oorzaak of een 
reden voor ons probleem in het VERLEDEN. Maar dit is NIET de oorzaak 
van ons huidig probleem: de afhankelijkheid. Dit betekent niet dat de 
vroegere moeilijkheden onbelangrijk zijn of geen rol hebben gespeeld in 
het ontstaan van ons huidig gedrag.  
 
De ECHTE oorzaak voor ons huidig probleem, de verslaving, ligt echter niet 
in het verleden, maar in het HEDEN.  Namelijk bij iedere nieuwe situatie 
die zich aandient. 
 
Willen we de negatieve spiraal doorbreken dan moeten we DIT grondig en 
NU aanpakken anders kunnen we nooit afstand nemen van de 
onderliggende en meebepalende factoren. Het is misschien wel 
gemakkelijk of  een verontschuldiging, maar het is géén oplossing om alles 
af te wimpelen op het verleden. We willen deze reden maar al te vaak en 
al te graag aangrijpen om onszelf goed te praten.  
 
Kunnen we aan gisteren iets veranderen? Neen, want gisteren is voorbij.  
Kunnen we vandaag reeds iets voor morgen oplossen? Iets plannen 
misschien, maar morgen moet nog komen. Wat blijft er dan over? 
VANDAAG. 
 
We kwamen er maar niet toe om onze vele goede voornemens lang vol te 
houden. Waarom was dit eigenlijk zo moeilijk? Omdat we enkel stil 
stonden bij de verslaving op zich en de onderliggende problemen niet 
begrepen, wilden inzien of aanpakken. We wisten het ergens wel, maar 
dit vermoeden schoven we op de lange baan. Zijn we daarom zwak of 
minderwaardig? Helemaal niet. Moeten we ons hierover schuldig voelen? 
Evenmin, maar wat dan?  
 
VERANTWOORDELIJKHEID. Met verantwoordelijkheid kunnen we iets 
veranderen. Schuld is negatief en voorbij, verantwoordelijkheid richt zich 
op nu, het HEDEN. Een ander misverstand is dat een behandeling of een 
opname DE oplossing is. Therapie kan weliswaar helpen, maar tenslotte 
moeten we het toch ZELF doen.  
 
Niemand kan het voor ons doen en laten we ons probleem vooral niet 
alleen afdoen als een "ziekte". Dit is terug verstoppertje spelen. Verwacht 
echter geen kant en klare oplossing. Die bestaat niet. Een hulpverlener 
kan ons er op wijzen, maar hij kan het niet voor ons DOEN. Voor de 
duidelijkheid en om alle misverstanden te vermijden, stellen we de 
beroepsernst en deskundigheid van hulpverleners  helemaal niet ter 
discussie. 
 

 
Maar hier vind je ERVARING. We verwijten niemand iets, maar wij zijn 
zelf het best in staat om hierover te praten. Wij maken het immers 
mee, wij voelen het aan, wat en hoe het is … en dit is niet te 
onderschatten. Emotionele problemen kunnen dus opgelost worden. 
We kunnen heel veel ZELF doen. Hiervoor is inzicht en kennis nodig 
over ons eigen denken, voelen en gedrag. Kortom BEWUST gaan leven. 
Dit is een uitdaging.  
 
Diep in onszelf beseften we al lang dat het bij ONS lag maar de angst 
om te veranderen weerhield ons om daadwerkelijk in te grijpen. 
Wil je dat de dingen in je leven steeds lopen zoals jij het wilt? Was je 
verwonderd of teleurgesteld vast te stellen dat jij de sleutel tot je 
herstel zelf in handen hebt? Maak je het jezelf extra moeilijk als je de 
overtollige ballast steeds meeneemt? Heb je nog steeds een uitvoerige 
verklaring of een reden om je gedrag logisch te maken en goed te 
praten? 
 
ALS WE ECHT HULP WILLEN MOETEN WE ONSZELF ONDER OGEN ZIEN 

ZOALS WE ZIJN ANDERS KOMEN WE NOOIT TOT EEN ANDERE 
LEVENSWIJZE 

 

 
Gevangen of Vrijheid? 
 
 

 
 
 
Ik zag dit plaatje onlangs en ik schrok er van. Het plaatje raakte me vol 
en dreunde na van mijn kruintje op mijn hoofd tot aan mijn kleine 
teen. Waarom eigenlijk? Heel eerlijk: de herkenning. ‘Dit was ik …’ 
moest ik erkennen. De tranen schoten me in de ogen, zo sterk vond ik 
de ‘kracht van het plaatje’. 
 
Ik zag mijn gevangenis, de eenzaamheid, de angst, de gebogen ‘in 
mijzelf gekeerde’ lichaamshouding, het afkeren van andere mensen, 
eigenlijk het afkeren van alles wat om mij heen gebeurde. Maar ook 
die ‘kleine ik’ die ondanks alle shit er altijd wel is geweest. De ‘kleine 
ik’ die met de onbevangenheid en puurheid van een klein kind wel 
contact wil maken en wel wil spelen. Maar zijn stemmetje was te zwak 
om boven mijn ‘verbaal geweld’ uit te komen. 
 
Nu na 18 maanden herstel heb ik weer contact kunnen maken met 
‘mijn kleine ik’ en het jochie mag er zijn. Ik luister naar hem. Zijn 
onbevangenheid leert mij om mijzelf weer te accepteren om wie ik ben 
met alle nukken, rare fratsen én mooie kanten die wij samen in ons 
hebben. Ik leer om te vertrouwen op mijn intuïtie in plaats van alles 
steeds te verklaren met ratio. Eerlijk zijn, open en onbevangen zijn 
voor mensen en situaties zonder vooroordeel. Weg met de maskers en 
welkom aan mijzelf en ‘mijn kleine ik’. Welkom aan vrijheid, 
verbondenheid én verantwoordelijkheid. 
 
Leo 
 

 
 

 

De 12 stappen volgens Jos 
Een persoonlijke vertaling van het stappenprogramma.  
DE DERDE STAP 

en een nieuwe vrijheid 

en een nieuwe vrijheid 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                        

Vandaag 

 
Ik sprak net God nog even. Hij 
vroeg hoe het ging en of ik zijn 
cadeau had ontvangen. Ik zei 
dat het goed ging. Dat wist Hij 
natuurlijk al, maar dat cadeau, 
had ik het wel helemaal 
begrepen, wilde Hij weten. 
 
Ik vertelde dat het wel even had 
geduurd had voordat ik het door 
had en dat het alweer bijna 
teruggestuurd was, maar dat ik 
het na lang twijfelen toch 
geaccepteerd had en dat ik er 
erg dankbaar voor was. 
 
Hij sprak de magische woorden: 
‘Je weet toch dat Ik je geef wat 
je nodig hebt, en dat Ik je niet 
meer geef dan je aan kunt?’ 
Daar kon ik niks tegen in 
brengen. Ik lachte wat en 
bedankte nogmaals hartelijk. 
 
Hij wenste me een prettige 
voortzetting, zei dat Hij een 
andere oproep hoorde 
binnenkomen, en riep nog snel 
‘spreek je later ouwe!’  
 
Voordat ik kon zeggen dat Hij 
toch echt de oudste van ons 
tweeën was, was de verbinding 
al verbroken. Ik schonk nog een 
cassis in en proostte op Hem, 
ouwe levensgenieter … 
 
Richard 
 
 

 
 

 
Ik vroeg … 

 
Ik vroeg om kracht en ontving 
moeilijkheden om me sterker te 
maken.  
Ik vroeg om wijsheid en kreeg 
problemen om op te lossen.  
Ik vroeg om voorspoed en kreeg 
hersenen, het verstand om te 
kunnen werken.  
Ik vroeg om moed en kreeg 
obstakels om te overwinnen.  
Ik vroeg om liefde en kreeg 
mensen op mijn pad met 
problemen die ik kon helpen.  
Ik vroeg om gunsten en ik 
ontving kansen.  
Ik kreeg niets van wat ik wilde 
en ontving alles wat ik nodig had 
 
Anoniem  
 
 

Mijzelf beschermen 
 

Onzekerheid, verwarring, verdriet 

 
Ik ben zo’n pracht persoon 
Die er altijd voor iedereen wil zijn 
Maar de wereld werd te koud en hard 
Ik brak 
 
Ik werd zot van alle gedachten 
Die door mijn hoofd dwaalden 
Rust is wat ik nodig had  
 
Bang om weer gekwetst te worden 
Doe ik zo onaanraakbaar 
Ik weet zelf niet meer wat ik wil 
En laat niemand mij helpen … 
 
 

De grootste ruimte ter wereld is  
de ruimte voor verbetering 

 
 
… Ik sluit iedereen uit mijn hart 
Zelfs de personen waar ik het meest van houd 
Het leven is een spel geworden 
En ik speel het gewoon mee 
 
Ik heb mensen pijn gedaan 
Vooral door te doen 
Alsof het mij niets kan schelen 
Maar zo bescherm ik mezelf 
 
Ik zie in dat ik zo iedereen verlies 
Geef de mensen wat jij van hen verwacht 
Stop met dit spel 
En begin terug te leven 
 
Maria 
 
 

Gisteren is voorbij 
Vergeet het  

Morgen komt nooit 
Maak je geen zorgen 

Vandaag is hier 
Ga aan de slag 

 
 

 

 
 

De ommekeer 
 

Hoop in plaats van wanhoop 
Vertrouwen in plaats van vertwijfeling 

 
Moed in plaats van angst 

Gemoedsrust in plaats van verwarring 
 

Zelfrespect in plaats van zelfverachting 
Zelfvertrouwen in plaats van machteloosheid … 

 
 

Moed is je angst voelen én 
Het dan toch doen 

 
 

… Het respect van anderen in plaats van medelijden 
en verachting 

Een zuiver geweten in plaats van schuldgevoel 
 

Echte vriendschap in plaats van eenzaamheid 
Een regelmatig leven in plaats van een doelloos 

bestaan 
 

De liefde en het begrip van onze naasten in plaats 
van hun twijfels en angsten 

De vrijheid van een gelukkig leven in plaats van de 
slavernij van een obsessie 

 
Anoniem 

 
 

Vertrouwen is onze grootste gift 
Het met andere delen is onze grootste 
verantwoordelijkheid 
 
 
Herstel is een reis, niet een doel 
Moge je reis lang zijn 
 
 
Winners zijn mensen  
die je vertellen  
wat ze gedaan hebben 
Winners zijn niet  mensen  
die je vertellen  
wat zij vinden dat jij moet doen 


