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Voorwoord

Dit boek vertolkt aspecten van herstel, empowerment en
ervaringsdeskundigheid. Ik deel dit met je omdat ik graag
wil laten zien dat er door het erkennen, herkennen en ac-
cepteren van je verleden, je beperking(en) en je levensom-
standigheden veel mogelijk is. Ook al zit je nog zo diep in
de put en ook al zit je al jaren gevangen in je gevoel of in
een situatie, het is mogelijk om eruit te komen.

Door erkenning van je pijn, beperkingen, verdriet en boos-
heid, maar ook door liefde, vreugde, vergeving, acceptatie
en loslaten kun je leren de stap te maken naar je eigen
herstel. Naar een leven dat jou zo gelukkig mogelijk maakt,
met (of zonder) je beperking.

Ik schenk je kracht, energie en liefde via mijn woorden en
schilderijen en ik  hoop dat  je  net  als  ik  je  eigen  geluk
vindt,  je eigen beste  vriend of  vriendin.  Ik  wens dat  je
wensen mogen uitkomen, net zoals de mijne zijn uitgeko-
men.  Je  kunt  het  alleen  zelf  doen  ...  je  mág  het  zelf
doen ...  maar niet alleen. Ik hoop dat mijn woorden en
kunst een bijdrage zullen leveren aan jouw zoektocht naar
jezelf, naar jouw liefde voor jou.

Ik wens je sterkte met jouw zoektocht naar jezelf.

Lana B.





Opgedragen aan...

Dit boek draag ik op aan iedereen die mij een kans heeft
gegeven en die ik ben tegen gekomen op mijn levenspad.
Sommigen hebben even naast mij gewandeld en sommigen
doen dit nog steeds. Dank jullie wel.

Verder dank ik:
Mijn man en ons wonderkindje. Alle hulpverleensters van
Riagg,  Overwaal,  Hera  (Blijf-van-mijn-lijf-huis)  en  Yulius
(GGZ) en alle  medewerkers van Vivenz cliëntenbelangen.
Mijn beste vrienden en mijn lieve familie.

Ik hou van jullie!



 



Inspiratie

Ik krijg ineens zoveel inspiratie om te gaan schrijven, om te
vertellen over de gebeurtenissen in mijn leven: Er is een weg
om je eigen wil te vinden zodat je het leven kunt leiden dat
bij je past! Een leven dat maakt dat je je veilig voelt, ook al
ben je opgegroeid zonder enige vorm van veiligheid.

Als ik nu terugkijk, kan ik zeggen: 'Wow, wat heb ik veel over-
winningen behaald in mijn leven'. Ik heb vele heuvels en ber-
gen beklommen en vele dalen bezichtigd, zelfs dat ene hele
diepe dal, waarvan je denkt dat er geen weg uit omhoog is. Op
het moment dat je denkt: 'Ik zink alleen maar dieper in dit
zwarte gat' en je de bodem voelt, dan is de enige weg nog die
omhoog. 

Het lichtje dat mij de weg omhoog wees, zat in mijzelf. Dat
zwarte gat daar diep beneden, dat zat in mij en opeens zag ik
het. Ik wil dit niet meer, ik wil omhoog! Ik wil die berg beklim-
men en hoeveel obstakels ik ook tegenkom, ik wil omhoog. Ik
wilde op de berg staan die mij mooie uitzichten kon geven. Ik
wilde de leiding over mijn eigen leven nemen. Maar hoe? Dat is
een heel proces geweest...

Nu leef ik met mijn man en zoontje in een veilige, gezellige
omgeving en ik zie elke dag als een nieuwe kans, vol met nieu-
we lessen, die me nog rijker maken dan ik nu al ben. Als ons
zoontje uit zijn bed komt en zegt: 'Mama, ik hou van je', dan
maakt mijn hart een sprongetje. Als mijn man thuiskomt, vind
ik het fijn hem weer te zien. Als de zon me tegemoet schijnt,
dan bloeit mijn hart op en voel ik het leven in mij. Ik wil er
vandaag wat van maken en elk obstakel zie ik als een les waar-
van ik iets kan leren.

Ik kan nu zeggen: 'Ik voel me gelukkig'. Ik ben blij dat ik er ben
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en ik ben blij met mijn gezinnetje en mijn leven. Blij met de
persoon die ik geworden ben. Ik voel de rijkdom in mezelf. Dat
alles maakt het verleden positiever en draaglijk; ondanks al
het verdriet en alle trauma’s leid ik nu een leven dat me vaak
gelukkig maakt. Ik kan nu zeggen: 'Ik hou van mezelf', maar
dat is niet vanzelf gegaan. Dit is mijn eigen overwinning, maar
gelukkig heb ik het niet alleen hoeven doen. Dat wat ik heb
meegemaakt, is veelal door anderen aangericht, maar ik heb
ook anderen nodig gehad om erdoor heen te komen en uit het
dal te klimmen.

Achteraf is alles de moeite waard geweest. Ik ben zo blij dat
er altijd iets in mij was dat zei: 'Ze hebben me lang genoeg
pijn gedaan en lastig gevallen, ik ben het zat!' Ik ken nu ook de
verdrietige kant van het leven. Er is dag en er is nacht. Mijn
verleden was merendeels donker en zwart; in het heden wil ik
het licht laten schijnen. Ik ben op zoek gegaan naar de schake-
laar waarmee ik het licht aan kon doen en nu zijn er zelfs da-
gen waarop alleen de zon schijnt. Heel soms doemen er nog
wel eens donkere wolken op, maar ik heb geleerd dat na regen
altijd zonneschijn komt. Zelfs na een donkere nacht komt er
altijd weer een eerste lichtstraaltje door de gordijnen heen.

Waar een begin is, is een eind en waar een eind is, is ook al-
tijd weer een nieuw begin. Het einde van mijn donkere dagen
kwam in zicht door één enkele vraag: 'Wat wil jij?' Mijn zoek-
tocht begon in diezelfde seconde. 
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