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Bijeenkomsten van de 
Community zijn op de 
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Mezelf 
 
Ik ben gewoon mezelf!! 
 
Het gaat er niet om wat een 
ander over mij zou kunnen 
denken, het gaat erom hoe ik 
over mezelf denk. Andere 
mensen kunnen denken wat ze 
willen, maar ik ben gewoon 
mezelf. 
 
Ik ben niet zoals de meesten, ik 
ben een geval apart. Ik ben niet 
één van de schapen die de 
kudde volgt. Ik ben het zwarte 
schaap, ik ga mijn eigen weg. 
 
Als de één links gaat en de 
andere rechts dan ben ik 
degene die bezig is met het 
creëren van zijn eigen weg. 
 
Het kan mij niks schelen wat 
anderen over mij denken. Ik 
ben eerlijk en oprecht. Het 
belangrijkste in mijn leven is 
hoe ik over mezelf denk. 
 
Rudy 
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Van ontkenning naar herstel 
 
Zelf heb ik heel lang in ontkenning gezeten. Ik woonde op straat en ik dacht: iemand die verslaafd is, dat is 
iemand die op straat leeft, en onder een brug slaapt. En zelf sliep ik in een bootje dus zwierf ik ook over straat, 
maar … ik was niet verslaafd! Ik had wel problemen, maar ik was niet verslaafd! Het doorbreken van die 
ontkenning is een heel proces geweest voor mij. 
 
Een van de kenmerken van verslaving is dat mijn leven onhanteerbaar is geworden en dat ik machteloos ben over 
de dingen die om me heen gebeuren. Dat mijn leven stuurloos is. Dat is eigenlijk één van de kenmerken. En zo 
ben ik erachter gekomen dat ik wel verslaafd ben. In het begin kon ik mijn verslaving (zeg maar mijn middelen) 
betalen en later niet meer. Later was ik failliet, was het geld op en moest ik dingen gaan doen om toch aan het 
geld te komen om te gebruiken. En dat zijn dingen die gewoon niet prettig zijn: ik heb mensen bestolen, ik heb 
mensen opgelicht etc. Voor mij was dat heel groot, want van nature ben ik niet zo. En toch heb ik dat soort 
dingen gedaan om aan mijn middel te komen. 
 
Die obsessie, het allesoverweldigend verlangen, dat is zo groot. Die ene high krijgen die ik de eerste keer 
misschien heb gehad en die later nooit terug zal komen. Maar ik houd mezelf ongelooflijk voor de gek. Ik ben 
heel oneerlijk naar mezelf, kan de realiteit niet onder ogen zien en ik wil me beter voelen dan dat ik me voel. Dat 
is het mechanisme van verslaving: ook al voel ik me goed, voel ik me niet goed genoeg en pak ik iets van buitenaf 
dat mij fikst. Verslaving heeft voor mij ook te maken met een behoefte aan geborgenheid en veiligheid. Maar 
door mijn de acties in actieve verslaving kwam ik in een totaal isolement en die veiligheid en geborgenheid waren 
ver weg. En dat is heel tegenstrijdig. Maar die behoefte is er wel. Maar als ik in staat ben om die behoefte op een 
gezonde manier te vervullen, dan wordt mijn leven gewoon beter. 
 
Dat vind ik ook wel een mooi uitgangspunt: bereidwilligheid. Ben ik bereid om dat te doen? Vroeger was ik bereid 
om anderhalf uur op een kinderstepje naar de dealer te gaan omdat mijn auto kapot was en ik de reparaties niet 
kon betalen. Ben ik dan vandaag de dag bereid om diezelfde tijd en moeite in mijn herstel te steken? Dat is 
ontzettend belangrijk maar dat vergeet ik weleens. Als ik gezond en clean wil blijven dan moet ik diezelfde tijd en 
moeite daarin steken.  
 
Ik heb mijn opname ontzettend lang uitgesteld. Want ik had iedere keer een excuus om niet opgenomen te 
worden. Mijn angst, mijn onzekerheid en mijn negatieve zelfbeeld weerhielden mij ervan om in contact te komen 
met andere mensen. Want dat is waar het over gaat. Actieve verslaving gaat over isolement, herstel gaat over 
verbondenheid. Laat ik zeggen: de gevoelens die ik vroeger als negatief wenste te bestempelen (zoals wrok, haat, 
boosheid en irritatie) hebben alles met grenzen te maken. Ze komen bijna allemaal voort uit angst. En zolang ik in 
staat ben om die grenzen te zien hebben ze een hele duidelijke functie. En dat is wat ik geleerd heb: omgaan met 
gevoel. En dat levert voor mij ook een stukje persoonlijke groei op. En daarmee leer ik mezelf ook kennen. En 
daarmee kan ik van mezelf leren houden. Dat is ook voor mij waar herstel over gaat. 
 
Wat ik meegekregen heb in mijn opnames is overgave: ‘Shoot me, I don’t know’. Ik weet het niet. Vertel het me 
maar. En vandaar uit, dat is ook weer die verbondenheid met mensen, het aanvaarden van hulp, in contact 
komen met anderen, vertel mij maar hoe ik iets kan doen. Vertel mij maar hoe ik een gezond leven kan leiden. 
En waar ik het vroeger meegekregen heb van anderen, kan ik het vandaag de dag meegeven aan anderen. En dat 
is ook het mooie. Het is ook een wisselwerking: we kunnen alleen behouden wat we hebben door het weg te 
geven. Gevangenis, inrichting en de dood. Ik ken er twee. De derde gelukkig nog niet, dus … Ja, bijzonder hoe het 
kan lopen in het leven.  
 
Chris 



 

Redactie: Bert, Leo   

Telefoon: 06-50400533 

Email: communityjm@gmail.com  

 

Bezoek ook onze website: 

www.samenherstellen.nl  

 

 

 

 

Twaalf vragen aan … Marcel  

 
 
1. Wil je je voorstellen met je voornaam en de bevestiging dat je verslaafd bent? 
  Mijn naam is Marcel en ik ben verslaafd. 
2. Welke behandeling heb je gedaan en in welke periode? 

Veel detox behandelingen: Vlaardingenlaan, Skuul, Obrecht, Jellinek Minnesota in 2010 en Castle 
Craig in 2013. 

 
 
3. Hoe lang ben je nu clean en kalm? 
  Twee jaar. 
4. Kun je je de dag herinneren dat je binnenkwam bij de Jellinek Minnesota? 

Nou en of! Ik kan me herinneren dat ik het meteen al een verademing vond in vergelijking met 
voorgaande opnames. Ik zou nu echt met mezelf aan de slag gaan!  

 
 
5. Wat komt eerst bij je op bij het woord ‘verbondenheid’? 

Het woord ‘Wij’ en ik ben niet meer alleen. 
6. Wat heeft Jellinek Minnesota jou gegeven? 

De kennismaking met de twaalf stappen, meetings en Hogere Macht, maar ook dat verslaving een 
ziekte is. Dit inzicht had ik zelf nooit gehad. 

 
 
7. Heb je nog een tip voor de nieuwkomers? 

Stoppen met vechten en volg de suggesties op. Laat alles gewoon over je heenkomen. 
8. Wat is je favoriete 12 stappen oneliner? 

Het werkt als je eraan werkt, maar vooral ‘Stick with the Winners’. 
 
 
9. Hoe of waarin zie jij je Hogere Macht? 

Mijn Hogere Macht is een soort Heilige Geest, maar niet in religieuze zin. 
10. Wat is de grootste verandering die je tot nu hebt meegemaakt? 

Alles! Mijn leven is 180 graden gedraaid. 
 
 
11. Waar ben je dankbaar voor? 

Voor het gevoel van vrijheid. 
12. Heb je nog een brandend verlangen? 

Ja, ik wil de helende kracht van ‘delen’ nog even benadrukken. 
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De Community Jellinek 
Minnesota 2.0 

 
Verandering is goed voor de 
Community.  
 
De Community wordt ‘gerund’ 
door een werkgroep: Bert, 
Ingrid, Janet, Paulien, Peter en 
Leo. Het overgrote deel van de 
werkgroep wil ‘het stokje’ 
graag overdragen aan … jullie! 
 
Service is goed voor je herstel 
Het houdt je verbonden met 
de Community en daarmee 
natuurlijk met jezelf.  
 
Wij zoeken fellows die zich 
willen inzetten voor de 
Community. Heb je altijd al een 
discussie willen leiden, een 
lezing willen verzorgen?  
 
Ben je geïnteresseerd meldt je 
dan aan! Stuur je reactie naar 
communityjm@gmail.com  
 
Ben je literair begaafd, ben je 
een woordkunstenaars of ben 
je iemand die graag leuke 
plaatjes schiet? Ook dan … 
stuur je bijdrage naar  
communityjm@gmail.com  
 
Dank je wel. 

Vernieuwde 
Nieuwsbrief  
 

En daar is ie dan!!! De  nieuwe 

versie van de community  

JellinekMinnesota nieuwsbrief. 

3x nieuwer als voorheen. 

 

1. Een nieuwe redactie, Fris 

uit de kliniek. Service hoort bij 

herstel en dit is onze manier 

om de kliniek te bedanken 

voor de fantastische 

behandeling.  

2. Bij een nieuwe redactie 

hoort ook een fris, nieuw jasje.  

Omdat de Community steeds 

verder groeit, willen wij een lay 

out neerzetten die met de tijd 

mee kan groeien.  

3. Verder hebben wij voor  een 

nieuwe inhoud gekozen. Er 

zijn nieuwe rubrieken bedacht 

die twee maandelijks terug-

keren. Rubrieken die 

aansluiten bij het Community 

gevoel en volledig in het teken 

staan van herstel. 

 

Kortom: 3x nieuwer, 3x meer 

leesplezier, 3x meer herstel. 

Check it out yourself…     

 

CJM reünie in de Keizersgrachtkerk 
. In de zomer van 2011 zijn we begonnen met 
denken en praten over het organiseren van een 
reünie voor de Community JellinekMinnesota. De 
Community bestaat immers 1 jaar en dat mag 
gevierd worden. 
 
Hoe gaan we dit doen? We hadden al twee keer 
geprobeerd om een grote activiteit te organiseren 
en dat was niet gelukt. De ene keer waren er te 
weinig mensen die zich wilden inzetten om mee te 
organiseren, de andere keer zijn we te laat gestart 
en konden we de nodige vergunningen niet  
rondkrijgen. 
 
Dus… hoe zou dit gaan. Op de e-mail met het 
verzoek om mensen te activeren voor de reünie 
kwamen weinig aanmeldingen, maar op een van de 
maandelijkse bijeenkomsten op zaterdagmiddag 
sloeg blijkbaar de vlam over. Er waren een aantal 
mensen, die mee wilden helpen. 
 
We belegden op een vrijdagmiddag een bij-
eenkomst met een man of 6 en bespraken een 
aantal ideeën. We maakten werkgroepjes, die ieder 
hun eigen verantwoordelijkheid moesten nemen. 
Dat betekende, eigen mensen erbij zoeken, ideeën 
uitwerken en een plan van aanpak maken. Een 
week later kwamen we bij elkaar om de locatie te 
bezoeken en daar werden ter plekke zaken verder 
besproken 

 
Ieder werkgroepje kreeg zijn eigen budget (Jellinek 
Minnesota had ons een budget gegeven) en kon de 
nodige boodschappen doen. Het werkte… Het is 
fantastisch om te zien hoe deze mensen hun ver-
antwoordelijkheid namen en ook weer met geld (en 
niet met kleine bedragen) durfden om te gaan. 
 
Op de dag zelf werd er al in alle vroegte gewerkt 
om er van alles aan te doen om de dag te laten 
slagen. Ook het opruimen hoorde erbij en niemand 
heeft zich er met een Jantje- van- Leiden 
afgemaakt. 
 
SUPER, was het om te zien dat de wens, om ons 
nieuwe leven in herstel te vieren en elkaar gewoon 
op een ontspannen manier te ontmoeten, uit kan 

komen. Dit lukt als mensen zich samen willen en 
durven inzetten.  
 
Het was voor ons vooral mooi om te zien hoeveel 
stralende gezichten er binnenkwamen.  Dat heldere 
sprankelende ogen elkaar ont-moeten en er een 
bijzondere middag ontstond waar Verbondenheid in 
Herstel zichtbaar werd. 
 
We willen nogmaals iedereen bedanken, de 
aanwezigen, de medeorganisatoren en de mensen 
van het behandelcentrum JellinekMinnesota. 

                                                     

Familiedag JellinekMinnesota 
 
Voor de tweede keer dit kalenderjaar een 
familiedag van JellinekMinnesota. 
De familie en naasten waren nu eens het middel-
punt en niet de cliënten, want verslaving is niet 
alleen een ziekte voor de verslaafden, maar ook 
een familieziekte. 
Om dit duidelijk te maken gaven counselors en 
medische staf informatie over het 12-stappen 
programma en de fysieke mechanismen en gevol-
gen van verslaving. 
 
In twee rondes werden de familieleden verdeeld 
over drie kleine groepen, waarin zij hun ervaringen 
en gevoelens met elkaar konden delen. In iedere 
groep zaten twee leden van de Community 
JellinekMinnesota om hun eigen ervaringen/ ge-
voelens te delen en antwoord te geven op vragen 
die leefden. 
Al met al een goede en fijne manier om angsten, 
twijfels en hoop met lotgenoten te delen.  
 
Een lid van Nar-anon vertelde over zijn ervaringen 
met deze zelfhulpgroep en tot slot was er nog kort 
gelegenheid om vragen te stellen aan de 
aanwezige leden van het behandelteam. 
 
Wij zijn blij, dat wij als leden van de Community 
ons steentje hebben mogen bijdragen om deze dag  
tot een succes te maken.  
Op naar de volgende familiedag!!! 
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CleanTime,  
Oktober 2016    

 

 
 
 
 
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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Zelfonderzoek: Niet eenvoudig maar wel noodzakelijk 
 
We gaan ervan uit dat iedereen de beste bedoelingen heeft. Maar het is 
ook zo dat we allemaal onze eigen boekhouding hebben, onze 
inkomsten en uitgaven, onze goede en minder fraaie kanten. 
 
Kritiek 
 
We vinden het bijna vanzelfsprekend om kritiek te hebben, maar hoe 
staan we tegenover kritiek krijgen? Is de reden dat we zo gevoelig, zo 
lichtgeraakt zijn, niet bij onszelf te vinden? 
 
Onze eigen manier van omgaan met een situatie of in een relatie is juist 
van grote invloed op onze gevoelens en gedrag. Het hangt mede af van 
onze eigen interpretatie of iets of iemand verkeerd overkomt, ons 
gespannen, angstig, somber of kwaad maakt. Al deze gevoelens worden 
niet zomaar van buitenaf veroorzaakt, maar eigenlijk van binnenuit door 
onszelf opgeroepen! Het is goed onze mening te hebben en dit te 
vertolken, maar hoeft dit iemand te kwetsen? 
 
En zijn wij nu echt zélf zo fantastisch? 
 
Hoe vaak hebben we een ander en ook onszelf niet bedrogen? Iemand 
naar de mond praten is gemakkelijk, maar waar halen we het recht 
vandaan om onze eigen verantwoordelijkheid steeds te blijven ontlopen? 
Kenmerkend voor ons is dat we heel impulsief, soms zelfs wat naïef 
reageren. Soms krijgen we terecht kritiek, en dat weten we diep van 
binnen heel goed. 
 
We zoeken echter maar al te gauw en al te vaak een alibi om onszelf goed 
te praten, de gemakkelijkste weg dus. Als we onszelf eens aanpakken, 
zelfkritiek dus, hoeft een ander dit toch niet te weten? Dus waarom niet? 
Veel inspanning vergt dit niet, wel wat realiteitszin en dit is nieuw voor 
ons. Dus waarom niet? 
 
De oneerlijkheid  
 
Aanvankelijk was onze afhankelijkheid géén probleem, maar eigenlijk de 
oplossing voor het opvullen van tekorten en leemtes die wij hadden. De 
spanning en onvrede waarmee we te kampen hadden, losten we verkeerd 
op. Door anderen de ‘schuld’ te geven van onze negatieve gevoelens 
versterken we juist deze gevoelens.  
 
Dit is niet alleen onredelijk maar ook niet eerlijk. Eerlijk zijn is een woord 
dat ondubbelzinnig voor ons vele ladingen dekt. We dachten dat we met 
de drugs het leven beter aankonden. We beseffen nu dat niets minder 
waar is. We creëerden er nog een probleem bij: onze afhankelijkheid. 

 
We deden ook alles om deze toestand krampachtig te behouden. We 
zijn meesters in uitvluchten, leugens en schone schijn. Als we echt er 
voor willen gaan, zullen we deze gewoonte moeten laten varen. 
 
Is het eerlijk dat we ons probleem ontkennen, dat we het 
minimaliseren? Of steeds met een uitvoerige verklaring toch maar 
proberen ons gedrag logisch te maken? Of de oorzaak verleggen? Dat 
is toch niet redelijk? Werden deze leugens geen gewoonte? We 
hebben niet alleen anderen teleurgesteld, maar ook en vooral onszelf! 
 
We willen wat meer ‘ruggengraat’ krijgen. Daarom is eerlijkheid veel 
lichter om te dragen. We kunnen pas écht tevreden worden over 
onszelf, als we EERLIJK zijn, tegenover onszelf én onze omgeving. En dit 
is geen ijdelheid, daar mag je gerust fier over zijn! Daarom stellen we 
ons nogmaals de vraag: doen we dit echt voor onszelf of willen we 
iemand tevreden stellen? 
 
De angst 
 
Angst is veelal de aanleiding tot ons huidig gedrag. Dikwijls zijn we 
bang om afgewezen te worden. Vandaar dat we dan ook op onze 
tenen lopen, bang om fouten te maken, bang om verkeerd over te 
komen of om een verkeerde indruk achter te laten. Bang wat anderen 
van ons zouden kunnen denken. Maar zijn dit redelijke gevoelens? 
Anderzijds hebben we allemaal ook de angst om te veranderen. Wat 
kunnen we verwachten? Waaraan zijn we begonnen?  
 
We zijn onzeker en vol vragen. Iedereen heeft dat dubbele gevoel: je 
vraagt om hulp en hoopt dat je  DE oplossing zult vinden, en wat blijkt: 
‘je moet het ZELF doen’. 
 
Je zou voor minder vertwijfeld, onrustig, ja zelfs soms wat ontgoocheld 
zijn. Maar niemand vraagt je om perfect te zijn. Je mag fouten maken. 
Niemand zal beweren dat dit gemakkelijk is.  
 
Maar je beperktheden aanvaarden, wat relativeren, brengt een zekere 
berusting. En gemoedsrust is toch wat wij zoeken? Hier vind je steun in 
de getuigenissen en ervaringen van mensen die je als je vrienden mag 
beschouwen. Zij weten uit ondervinding wat er achter deze woorden 
steekt. Waar kan je over die gevoelens op déze manier praten? Ons 
denkpatroon doorprikken is veelal de aanzet om ook onze angsten wat 
draaglijker te maken. Ons zelfvertrouwen zal langzaam terugkomen en 
dit is een zalige gewaarwording. 
 
Nog een opmerking 
 
Voel je niet gekwetst of persoonlijk geraakt door dit zelfonderzoek. Dit 
is absoluut niet nodig maar begrijpelijk. We respecteren jou en je 
gevoelens en maken dit allemaal door. Denk vooral niet te vlug : ‘Dit is 
voor mij een te zware opdracht’. Het is de bedoeling dat wij ons hier 
op ons ‘gemak’ voelen, dat je zegt wat je voelt en HOE het voelt. 
 
Het is niet de bedoeling elkaar te betuttelen maar anderzijds zou het 
verkeerd zijn, de zaken mooier voor te stellen dan ze zijn. SUCCES 
 

 

De 12 stappen volgens Jos 
Een persoonlijke vertaling van het stappenprogramma.  
DE VIERDE STAP, deel 2 
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Oproep 

 
Jullie, voormalige cliënten,  
kunnen het behandelteam 
Jellinek Minnesota steunen. 
Lees daarom onderstaande 
oproep die door de redactie 
van deze nieuwsbrief van 
harte wordt ondersteund. Je 
kunt  ‘onze’ kliniek op de 
zorgkaart zetten!    
  
Voor veel mensen is het lastig 
om een passende behandeling 
te vinden. Het helpt als ze van 
anderen te horen krijgen over 
hun persoonlijke ervaringen. 
Zouden jullie je waardering 
voor de behandeling die je bij 
Jellinek Minnesota hebt 
gekregen onder woorden 
kunnen brengen op deze site: 
www.zorgkaartnederland.nl  
 
Dank alvast  
 
Het team Jellinek Minnesota 
 
 

xxx 
 

 

Guess what 
 

From my way-back-twisted-
teen-ages-ago, I always tought 
that, there must be more!  
 
I had to reach the highest, 
seek the thrill, play the game, 
chase the dragon, fill the void! 
 
Guess what, years of 
selfdestructive behaviour and 
a bit of wisdom later, I know 
there is more! 
 
I reach the highest!  
 
I seek his toys from under the 
couch! I chase his tiny wee 
ass, when he grabs my I-
phone! I play the game of hide 
and seek!  
 
I fill my heart with 
unconditional love. 
 
Because that's it, that's all that 

matters. ❤️ 
 
Daniëlle 

 
 

De bereidheid om te 
veranderen 
 

… Ik hoef maar één ding te veranderen en dat is alles … 
 
Deze ‘oneliner’ uit het Twaalf Stappen Programma is mijn 
motto geworden. Ooit aanhoorde ik het met argwaan en 
wantrouwen. Het is zo waar gebleken.  
 
Ik heb zo vaak beloofd te stoppen en ik meende dat nog 
ook. Ik geloofde in mijn eigen waanzin. De wrok, de 
boosheid, de angst om te falen vormden mijn driehoek 
van zelf-obsessie … wat kostte mij dat een hoop energie. 
Zelf-obsessie vormde de kern van mijn waanzin. Alcohol 
helpt zo fijn. Hoe kom ik aan drank? Waar kan ik drinken? 
Wat waren ook alweer mijn ‘verstop plekken’? Alcohol 
was mijn ontbijt, lunch en diner geworden. Ik was op, ik 
kon niet staan, laat staan lopen. Ik was moe. Ik had geen 
respect voor mezelf. Ik was mijn identiteit kwijt. Ik was 
mezelf kwijt. 
 
Hulp vragen was het ergste wat mij kon overkomen ... 
dacht ik. Die eerste stap over de drempel naar hulp …. 
brrrrrrr. Ik heb geen seconde spijt. Ik werd niet ’s-
ochtends wakker om opeens te merken dat ik alcoholist 
ben. Ik werd ook niet ‘s-ochtends wakker en was opeens 
clean. Clean zijn en vooral clean blijven is hard werken. 
Fysiek clean worden gaat verbazingwekkend snel. Het is 
wonderlijk hoeveel en hoe lang ik gif in mijn lijf kon 
tanken en na een paar dagen ‘niets’ voelde ik me weer 
OK. Mentaal clean worden is een stuk lastiger. Het kent 
meerdere lagen. ‘Alleen voor vandaag’ en ‘het Gebed om 
Kalmte’ helpen. Het vergt tijd en moed. Moed is mijn 
angst benoemen en onderkennen en het dan toch doen. 
Mijn wrok, boosheid en angst zijn mijn rijkdom geworden. 
Het cadeautje is ‘rust in mijn hoofd’.  

 
Ik heb opnieuw leren leven. Kleine stapjes vooruit en af 
en toe een stapje terug. Mag niet meer drinken verandert 
in wil niet meer drinken. ‘Moeten’ in het Programma 
verandert in ‘Mogen‘. ‘Wat werkt niet’ wordt ‘wat werkt 
wel’. De oude vertrouwde keuzes veranderen in buiten 
mijn comfort zone durven komen. Faalangst verandert in 
zelfvertrouwen. ‘Peoples pleasen’ verandert in compassie 
met anderen maar wel met grenzen stellen en gezonde 
keuzes voor mezelf maken. Isolatie verandert in 
verbondenheid. Liegen, bedriegen en manipuleren 
verandert in eerlijkheid, openheid en de bereidheid om te 
veranderen.  
 
Verbonden met mijn lief, mijn kinderen, mijn vrienden, 
mijn collega’s. Verbonden met mijn Hogere Macht, mijn 
sponsor en mijn fellows. Ik weet niet eens waar de 
meesten wonen, maar het zijn ‘vrienden voor het leven’ 
die ik onvoorwaardelijk zal helpen. Ik leef!! 
 
Leo 
 

          ‘Ik lees mezelf weer ’ 

 
Er zijn maar twee dagen die er niet toe 

doen …  
gisteren en morgen 

 
 

 
 
 

Vertrouwen 
 
Uiteindelijk valt alles op zijn plaats. 
 
Soms moet je je geen zorgen maken, niets afvragen 
en twijfelen, maar gewoon vertrouwen hebben, dat 
dingen goed zullen komen. Het leven verloopt nu 
eenmaal niet zoals we zouden willen.  
 
Iedereen ervaart tegenslagen, iedereen heeft 
problemen. Maar problemen zullen altijd komen en 
gaan, het is vallen en opstaan, en weer door gaan ... 
 
Je kunt je wel zorgen maken over van alles en nog 
wat, maar wat heb je er aan? Helemaal niks ... Je 
moet gewoon voor de oplossing gaan! 
 
Vaak vragen we ons veel te veel af, ons hoofd draait 
overuren. Vragen, ideeën en gedachtes spoken door 
ons heen, daardoor hebben we slapeloze nachten, 
en stress teveel ...  
 
Soms kun je het beter los laten en jezelf niet te veel 
afvragen, anders draai je door. Vaak twijfelen we te 
veel over de stappen die we moeten nemen, de 
keuzes die we maken, gevoelens die we hebben, het 
leven wat we beleven. 
 
We moeten er vertrouwen in hebben, dat alles goed 
zal komen. Alles heeft zijn tijd, doe niks overhaast, 
uiteindelijk valt alles op zijn plaats. 
 
Rudy 
 

 

De grootste ruimte ter wereld is de 
ruimte voor verandering 

 

http://www.zorgkaartnederland.nl/

