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Zelf ben ik de grootste pechvogel die er bestaat, geloof me, het is zo. 
Alles wat er kan misgaan, dat gaat ook mis bij mezelf. Geen kleine zaakjes, neen altijd van die 
serieuze vervelende dingen, waar je zelf niet echt iets aan kan doen. Als je zelf fouten maakt, leer je 
ervan. Moet je het ook weer oplossen. Zelf heb ik liever dat laatste, de zaken zelf kunnen oplossen. 

Neem nu mijn gezondheid: 

Een ramp is het letterlijk! 
Al jaren heb ik allerlei aandoeningen, die niet geneesbaar zijn. Met het meeste leerde ik leven. Je 
kunt niet anders. Het zit dan ook al mee op het centraal zenuwstelsel, wat heel vervelend is. 
Ondanks dat, ben ik altijd een heel gelukkig vrouw geweest. Het leven is gewoon mooi, al heb je 
veel tegenslagen of beperkingen. Ja, ik heb zelfs honger geleden.  Er is niets veel dat ik niet 
meemaakte. 

Door heel ziek te worden,  ben ik uiteindelijk een hele tijd niet  bereikbaar geweest.
Op dit moment ben ik nog steeds iemand die met erge pijn opstaat en enkel als ik slaap, voel ik 
even geen pijn. Daarom slaap ik dan ook heel veel. (geen grapje) Als je slaapt en veel slaapt, dan is 
de dag zo om.

De dagen zijn nu nog te kort voor mij.

Ook al was en is er de pijn om mee door mijn leven te gaan, geef ik niet snel op. 

De tegenslagen, die komen toch, of ik nu lach of huil. Je kunt sommige zaken niet veranderen.  
Mijn ziek zijn, zal niet verdwijnen. Daar maak ik mij ook geen illusies over. 
Een nieuwe dokter gaat hopelijk helpen om een beetje te kunnen stabiliseren,  dan ben ik al super 
gelukkig en kan ik weer de dingen doen, die ik graag doe.

Wandelen gaat niet lang. Momenteel recht zitten ook niet. Staan kan ook niet lang. 
Tja je zou je echt gaan afvragen, wat kun je dan wel lang?  Slapen he ... Dat kan ik heerlijk lang. 
Nog maar de laatste maanden. Want vroeger toen ik nog andere medicatie kreeg, was slapen iets 
wat ik niet meer deed dan 2 uur op de 24 uur. 
Ik was totaal uitgeput. 

Nu prijs ik God, dat ik terug mag en kan slapen.

Elke dag ben ik weer blij als het ochtend is, ook al is er de pijn dan wel weer. 
Geeft niet, want het belangrijkste is, dat ik leef en nog altijd iets kan doen.  
Al gaat het soms niet gemakkelijk, dan gaat het maar moeilijk. 

Ik hou mij nog altijd met het spirituele en met mijn dieren bezig.

Het huisje waar ik in woon, is helemaal niet in orde, het zal ook nog lang duren. 
Op dit moment dat u aan het lezen bent, staat mijn bed beneden in mijn living.  
Omdat ik boven nog geen slaapkamers heb die in orde zijn. Alles staat hier letterlijk op zijn kop. 
Zelfs kleren kunnen al meer dan 2 jaar niet in de kasten, alles staat uit elkaar gehaald. 
Het was de bedoeling in 2008 om de bovenverdieping af te werken op enkele dagen.
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Daar is alles mee misgelopen.  Veel kan ik niet doen, mijn handen en armen kunnen geen zwaar 
spullen tillen. Mischien kan ik zelf wel nooit meer iets doen in mijn huisje. 

Het belangrijkste nu is dat ik opnieuw anderen helpen kan.

Het mijne zal ooit wel eens in orde komen. 

Gelukkig zijn, moet je in de eerste plaats willen zijn.

Het hangt niet alleen af, van wat je meemaakt, geloof me, ik kom van uit een echte hel! 
Af en toe zit ik er zelfs nog midden in.
Gelukkig zijn, is iets dat je diep binnen in jezelf moet vinden. 
Het hangt ook niet van anderen af. 

Bij mij is gelukkig zijn, iets wat door niemand kan weggenomen worden. 

 Mijn gezondheid is ook de reden, dat ik niet altijd bereikbaar ben. 
De reden dat u niet bij mij thuis langskomen kan, is ook simpel: 

Het is hier echt nog niet te doen! Alles staat op zijn kop.
Het huisje hier kan ik momenteel niet afkrijgen. Het was de bedoeling van het zelf te doen. 

Mijn gezondheid denkt daar anders over.
Wie echt er tegen denkt te kunnen tegen stof of zand, een huisje waar je alles nog niet in orde hebt, 
is van harte welkom. Ach ja en je moet een dierenvriend zijn, ik leef letterlijk samen met 5 honden 
en 4 katten. Die het heel leuk vinden om nu nog niet op hun pootjes gewezen te worden, als er eens 
iets vuil wordt. Indien u toch tot bij mij komt na overleg, trek niet je mooie kleren aan, ze worden 
toch vuil. Hou je niet van dieren, ben je allergisch aan katten, dan kun je echt beter via de telefoon 
geholpen worden. Als mijn problemen ooit opgelost geraken, zal ik met plezier u in een daarvoor 
bestemde ruimte ontvangen. 

Tot dan, moet ook ik het hiermee doen.

Nieuwsgierigen dienen zich te onthouden. 

Wie graag door mij wordt begeleid bij levensproblemen. Of inzicht in de toekomst wenst, dat kan.
Wel is het enkel mogelijk via de telefoon. Dan hoeft u enkel even een afspraak te maken, zodat het 
voor u ook uitkomt. Het is niet mogelijk om mij zelf te bellen, er zal niet opgenomen worden. 
Waarom niet vraagt u zich af? Mensen bellen als ze nood hebben, zich droevig voelen al snel op 
allerlei uren, dag en nacht. Het komt ook voor dat mensen niet nuchter zijn. 
Als u een contact serieus neemt, zult u ook begrijpen dat het niet alleen kan wanneer u dat dringend 
wil. Spreek even af, zorg dat u er tijd voor maakt. Of u nu mij wil spreken of wie dan ook.

De toestand waarin ik mij bevind laat niet toe, continu bereikbaar te zijn. 
Daarvoor kunt u beter naar andere diensten gaan. 
Er bestaan heel veel diensten waarheen u kan bellen op alle mogelijke uren van de dag of nacht.
Wenst u nog steeds een afspraak met mij? 
Dan ben ik bereid met u te overleggen wanneer het mogelijk is.



Zend gerust een mailtje.
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Mijn hobby's  :

- Vlierbessensiroop maken, zie mijn blog daarover.
- Schrijven van verhalen, voor jong en oud .
- Dieren
- kweken van muizen
- Schilderen op doek
- TV kijken
- Psychologie
- Spiritualiteit
- Paranormale 
- Heksen en bezemstelen
- Slapen! 

Via deze link komt u op mijn openbaar fotoalbum dat meestal de dieren van hier bevat.
klik hier

Wenst u graag in contact te komen met mij persoonlijk?

U kunt mij op de foto zien, zo ben ik als mijn ziekte mij extra pijnen geeft. 
Niet mooi aan de buitenkant. De binnenkant is een hele grote optimist. 
Lachen ging niet, want ook in je aangezicht heb je spieren, bij een pijnopstoot ben ik dus verplicht 
om zuur te kijken!

Welke soort consult kan er per telefoon: als u problemen heeft waarbij u liever anoniem blijft. 
Alle onderwerpen die u tegenkomt op dit blog.
U kunt eventueel een fictieve naam naar opgeven. 

U krijgt een gratis gesprek van max 30 minuten. (per persoon) 
Dat wil zeggen, indien u als partners wil contact leggen in verband met relatie problemen, u beiden 
30 min gratis geholpen wordt.

U mailt voor het maken van de afspraak. 
Waarna  u op de afgesproken tijd en dag zal gecontacteerd worden.

Tijdens dit gesprek kunt u uw probleem of situatie in het kort vertellen. 
Zodat er indien u wenst samen bekeken wordt waarmee u best verder geholpen kan worden. Indien 
nodig.
Het kan ook zijn, dat u gewoon iets kwijt wilt. U kunt ook korte vragen stellen over de Toekomst.
Het gesprek zal na 30 minuten stoppen, ook al is het gesprek nog niet afgerond. 
Ook al ben ik zelf of u nog niet uitgesproken. U kunt mij niet bellen.

http://www.mijnalbum.nl/Album=VMYVSRXG
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U kunt     gebruik maken van     mijn     mailcontact     op dit blog  

Heeft u ook een Skype acount ? 

Zend dan uw skype naam of mailadres door, om het in mijn contactpersonen te plaatsen.
Heeft u geen skype? Geef dan als u wil gecontacteerd worden een vast telefoonnummer door.
GSM gesprek wordt niet toegestaan.

Belangrijk ! Als u gecontacteerd wordt ziet u nu geen nr verschijnen op uw telefoon ter herkenning. 

U komt niet terecht op een betalende lijn.

Het is al eens mogelijk dat ik niet alle dagen de mails kan nakijken. Dat heeft dan te maken met 
mijn gezondheid.

Er kan al eens iets voorvallen, onverwachts. Dan moet ik wachten tot mijn handen, vingers terug 
ontspannen, zodat ik weer verder kan. Graag uw begrip hiervoor, het is niet iets waar je voor kiest.  
Mocht ik zelf kiezen, zou het er ook voor mij allemaal veel beter uitzien wat gezondheid betreft.

U mag zeker zijn, dat u niet vergeten wordt.

Het positieve hieraan is, dat het steeds weer terug stabiel wordt; daar ben ik heel erg gelukkig om.
Best is gewoon even te wachten tot u een antwoord krijgt. 
Het heeft geen zin om meerdere mailtjes te zenden. 
Als ik uw eerste mail niet kon beantwoorden, kan ik zeker niet de volgende 10 beantwoorden.
Is er een gratis of betalende dienst niet bereikbaar, of werkt een link niet naar behoren, meld dit 
even zodat ik het kan nakijken.

Mijn toestand op dit moment.

Niet goed te noemen, de ontstekingen blijven en worden erger. Al heb ik met pijn leren leven, het is 
nog steeds een strijdt die ik moet leveren. Elke dag opnieuw om de klachten niet de bovenhand te 
laten krijgen. Men wordt echt pijn leiden niet gewoon. Het is wel iets waarmee je als het lang duurt, 
mee moet leren leven. Je kunt niet anders.

Ik vind het leven ondanks de pijn mooi en de moeite waard om te mogen beleven.

Ook al kan het bij mij allemaal niet zo snel gaan dan bij anderen, houd ik mij vast aan doelen die ik 
wens te bereiken.

Het is helemaal niet zo, als je chronisch ziek wordt, je leven voorbij is.

Eigenlijk ga je op een heel andere manier leven. Intenser, je gaat het allemaal minder vluchtig 
bekijken. Kleine dingen worden opnieuw belangrijk.

Je hecht meer waarde aan wat je nog wel kan doen. Dat kun je pas, eens je aanvaard dat je wel 
degelijk iets gewoon niet meer kunt.



Hoop heb je ook nodig. Mijn hoop is nu vrij recent een goede neuroloog te vinden, die de 
problemen met mijn linkerarm en hand kan verbeteren.

Zodat een simpel glas water ook met mijn linkse hand oppakken geen probleem meer geeft. Dat 
mijn kamerjas aandoen, niet meer zo veel pijn doet. Het net als iedereen gemakkelijk is om mij aan 
te kleden.

Ik buiten kan gaan wandelen, zonder tegen 20 km per uur met de auto rond te moeten rijden als 
vervanging.

Dat zijn zaken die belangrijk zijn.

Al een aantal jaren kan ik niet meer mijn was strijken, voor de meesten is dat een heel vervelende 
karwei. Als het voor mij terug mogelijk is om dit te doen, ben ik dolgelukkig. Het is raar dat zelfs 
de lastige dingen van vroeger, nu zelfs leuk beginnen te lijken.

Dat komt gewoon omdat je blij bent, dat je het kan doen.

Zo lang je alles perfect kunt met armen, handen en benen, besef je niet hoe gelukkig je zou moeten 
zijn, dat je aan je strijkplank staat.

Daarom dat ik zelf heel goed weet wat ik wel heb in het leven, wat nog mogelijk is.

Over wat ik niet kan door medische oorzaken, daar ga ik niet om zitten treuren.  

Ik ben dankbaar voor het leven dat mij geschonken is, al zit het niet altijd mee. Het is het 
prachtigste geschenk dat men mij ooit heeft gegeven. 

Hiermee sluit ik het hoofdstuk over mezelf af.

Belangrijker is dat ik iets voor u kan betekenen.

Dank u voor uw interesse, hopelijk tot spoedig weerziens. 


