Dagmar heelde zichzelf door anderen te helen

‘Ik heb geleerd dat ik
kon kiezen en kon vragen
om heling en kracht’
Als Dagmar (33) op een intens dieptepunt in haar
leven is beland, beseft ze dat er iets moet gebeuren
Uiteindelijk durft ze te kiezen voor wat goed voelt
voor haar: ze besluit een praktijk te starten in
energiebehandelingen en aura-cleaning. En hoewel
dat spannend was, bleek het nog het meest helend
voor haarzelf te zijn. ‘Er is heling op iedere straathoek
te vinden en onheil in ieder hoekje. Het gaat er niet
zozeer om dát er afschuwelijke dingen gebeuren, het
komt altijd neer op hóe je ermee omgaat.’
Tekst: Dagmar van Doorn - Foto: privébezit

“H

et is nog niet eens
zo lang geleden
dat ik voelde dat
ik er niet meer wilde zijn.
Met al mijn ellende, met
al die zware gedachten en
emoties, die intense, dodelijke
vermoeidheid, dat in de verte
staren waar alleen maar
uitzichtloosheid opdoemde.
Het is bijna twee jaar terug.
Te midden van deze heftige,
depressieve fase waarin
onder andere een burn-out en
PTSS ook zo hun vinger in de
‘zwarte pap’ hadden, wist ik
intuïtief dat ík zo niet ben.
Ik bedoel dat ik wel voelde

38

dat er heel veel zwaars ‘om
mij heen’ was, maar dat ik
in de kern vrolijk, liefdevol
en positief ben en mij zo
voel. Met dat inzicht stelde ik
mezelf voor twee keuzes: als
het morgen nog zo zwaar is,
dan wil ik niet verder. En
ik wil hulp. Want ik wil me
eigenlijk nooit meer zo voelen.
Dat specifieke moment zal ik
nooit vergeten, want ik heb
hardop in bed de letterlijke
woorden gezegd: ‘Kan iemand
mij alsjeblieft helpen?!’
Juist door hardop die woorden
uit te spreken, veranderde
er iets. Alsof alles in mij

van wanhopig naar hoopvol
veranderde. Iets in mij zei
dat ik op mijn telefoon
moest kijken. Dat ding wat
ik al tijden verafschuwde. En
die social media met al die
intens gelukkige mensen,
voelde al helemaal als een
kwelling. Juist op Instagram,
kwam een oplossing. Een
jonge vrouw bood een gratis
energiereading en healing
aan. Ik las het en dacht: what
the heck… Al legt iemand
bananenschillen op mijn
hoofd. Als het maar helpt! En
besloot haar te mailen.”

Hoogsensitief

“De reden dat ik daartoe
kwam, was omdat ik
andere ‘reguliere’ hulp als
ontoereikend voelde. Een heel
fijne psychologe wist mijn
vertrouwen te winnen en
behandelde me met EMDRsessies. Ondanks dat ik er
soms bijliep als een goudvis,
hielp het enorm. Alleen dit
was vooral ‘goed’ voor mijn
hoofd, merkte ik. Mijn gevoel
bleef intens zwaar.
En dat was ook een essentieel
inzicht. Want ik had mijn

Persoonlijk

niks en ik was vreselijk
moe. En verder? Laat een
ander het me maar vertellen,
dacht ik.”

Bevestiging

“En dat gebeurde dus ook.
De Instagramvrouw reageerde snel en lief
en gaf me een healing. Als
het maar hielp. En dat deed
het. Na haar healing kon ze
mij exact vertellen wat zich
in mijn leven had afgespeeld
en dat ik echt heel veel
zwaarte om mij heen droeg
en ook van anderen! Bizar en
zo fijn om die bevestiging te
ontvangen.
Ik bleek zelfs zo sensitief
dat ik onbewust altijd voor
twee (of zelfs meer) heb
gevoeld. Na gesprekken met
vrienden of onbekenden
waren zij altijd vreselijk
opgelucht en ik… ik kón
niet meer. Vaak kreeg ik
fysiek last van de zwaarte
van anderen. Ik werd soms
zelfs echt ziek. Sterker
nog, meerdere malen
heeft de huisarts mij naar

leven lang al een haatliefdeverhouding met mijn
gevoel. Ik voelde alles
duizend keer zo erg, kreeg
ook heel snel kwaaltjes en
had vooral al-tijd last van
mijn buik. Van een minder
fijne hulpverlener kreeg ik
het stempel hoogsensitief en
het advies: ‘Deal er maar mee
en verschuil jezelf hier niet
achter! Want dan ga je alles uit
de weg.’ Dat was op z’n zachtst
gezegd een nogal tegenstrijdig
advies voor iemand die haar
leven lang gruwelijk over haar
grenzen ging en met een burnout thuis zat.

‘Ik moest met mijn trauma’s aan
de slag. Ik wilde me nooit meer
zo slecht voelen. En ik wilde mijn
levenslust terug’
Wat was míjn grens eigenlijk?
En hoe voelde ik die dan?
Of, wat voelde ik überhaupt?
Ik voelde me vooral een
verlamde of verdoofde zombie,
ik dacht duizend dingen of

huis gestuurd met een
‘prikkelbaar darmsyndroom’,
een ‘lekke darm’ of Pfeiffer.
Tot dan doe probeerde ik er
maar mee om te gaan. Ik
was dolblij dat haar healings E
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‘Het was het besluit dat ik nam.
Ik kon zélf kiezen om mij anders
te willen voelen. Daar kon ik dus
iets aan doen’
mij dit soort nieuwe inzichten
opleverden. Daarnaast ging
ik mij beter voelen en werd
ik steeds meer bewust van
mijn gevoel. Alleen, waarom
voelde ik toch altijd anderen
aan? En wat moest ik doen
aan dat ‘overnemen van die
gevoelens’? En dat voornemen
om mij nooit meer zo intens
afschuwelijk te voelen als
op die februari-ochtend,
sluimerde ook nog steeds in
mij voort.”

een gesprek en het aanbieden
van hulp, was eigenlijk wat
ik zelf zo hard nodig had. Dat
realiseerde ik mij steeds meer
en weer.
Ik vond ook troost in mezelf.
Door veel gedichtjes voor
mezelf op te schrijven over
wat ik voelde en dacht, vloeide
het zware er als het ware ook
uit. Ik probeerde woorden te
geven aan wat in mij omging.
Zo schreef ik letterlijk de
narigheid van me af en ik

dat ik wel uitzonderlijk
gevoelig ben. Goh… zou mijn
gevoeligheidskwaal dan toch
nog ergens goed voor zijn,
vroeg ik me af”

Chakra cleaning

“En inderdaad. Het bleek dat
mijn sensitiviteit wel degelijk
een doel diende. Omdat de
energiebehandelingen zo
goed hielpen, besloot ik zelf
opleidingen te gaan volgen.
Zodat ik mezelf kon helpen.
Dat was de eerste en de
beste raad die ik mijzelf heb
gegeven.
Een nieuwe wereld ging voor
mij open die enorm vertrouwd
aanvoelde. Alles ging heel
natuurlijk en ja hoor… ook
tijdens de opleiding bleek
dat ik veel en snel oppikte.
Omdat het zo vanzelf ging,
kreeg ik er lol in. Los van
dat familie en vrienden mij

De keuze

“In korte tijd veranderde
werkelijk alles in mijn leven.
Een turbulente en toxische
relatie sloot ik af, ik verhuisde
terug naar mijn ouders, mijn
baan zegde ik op en vrienden
en familie stonden on hold.
Want ik moest en wilde met
mijn trauma’s aan de slag.
Ik ging aan de bak, want ik
wilde nooit meer voelen dat
ik dood wilde. Ik wilde mijn
levenslust terug.
Juist tijdens het grootste
dieptepunt kwam mijn
oplossing. Die februariochtend was de start. Het
was het besluit dat ik nam.
Ik kon zélf kiezen om mij
anders te willen voelen. Daar
kon ik dus iets aan doen.
Maar ook de ingeving dat ik
hulp kon vragen. Dat wat ik
altijd aan een ander gaf, dat
luisterend oor, die tijd voor
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‘Familie en vrienden keken
mij af en toe wat verwonderd
aan als ik ze vroeg of ik hun
chakra’s schoon kon maken’
maakte er nog wat moois van
ook. En dat niet alleen. Ik gaf
woorden aan mijn waarheid
en zag de werkelijkheid ook
steeds lichter worden. Want
dat bleef mijn drijfveer. Op
zoek naar lichtere tijden.
Daarnaast bleek mijn
sensitiviteit toch nog ergens
goed voor. Want de healings
gaven mij keer op keer terug

af en toe ietwat verward of
verwonderd aankeken als ik
ze vroeg of ik hun chakra’s
schoon kon maken, kreeg ik
meestal positieve reacties.
Het klopte voor mij en hoe
meer ik dit deel van mijzelf
accepteerde en omarmde, hoe
meer anderen dat ook gingen
doen. Ik ging me tenslotte
beter voelen, gedragen en er
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ook beter uitzien, en dat zijn
heel tastbare zaken.
In eerste instantie had ik
niet de ambitie om hier een
professie van te maken. Het
was vooral leuk en fijn dat
ik mezelf en anderen ermee
kon helpen. Bovendien was ik
van plan mijn ‘gewone’ leven
as soon as possible weer op te
pakken en door te gaan waar
ik gebleven was, onder meer
door werk te zoeken.
Dat liep toch anders, en dat
was maar goed ook.”

Bezinning

“Het grootste geluk lag
verscholen in afwijzingen.
Terwijl ik me inmiddels een
slag in de rondte aan het
solliciteren was en telkens
nèt niet de uitverkoren
kandidaat werd, bleef er een
zinnetje alsmaar door mijn
hoofd gaan: see rejection as
redirection. Zie afwijzing als
een nieuwe weg. Waarom
dat zo was, bleek uiteraard
pas achteraf. Natuurlijk was
ik soms verdrietig als ik
die leuke baan niet kreeg,
maar ook weer niet. Dat
vond ik een bijzondere
gewaarwording, want waarom
was ik stiekem opgelucht?
Ik wilde het liefst m’n leven
weer oppakken en ‘meedoen’,
net zoals mijn vrienden en
familie. En toch was ergens
een stemmetje dat zei dat
er wat anders voor mij in
het verschiet lag. Dat bleek
inderdaad zo.
Opnieuw op zo’n vergelijkbaar
bijzonder moment als ‘die
februari-ochtend’ ging ik
in gesprek met mijzelf. In
dit moment van bezinning,
waarin ik afschuwelijk eerlijk
met mezelf en van mezelf
moest zijn, kwam ik met twee
keuzes: ga ik hetzelfde doen

als wat ik deed en krijg ik dan
weer wat ik kreeg? Of… durf ik
het hetgeen te doen wat ik het
aller-engste vind en zie ik wel
wat het me oplevert?
Ik deed het laatste. Ik besloot
voor mezelf te beginnen en
een praktijk te starten voor
energiebehandelingen. Dat
voelde mega eng en ook
ontzettend juist.”

Heilzaamheid

“Sinds die keuze en gigantische
stap is alles in mijn leven
veranderd. In positieve zin.
Mijn praktijk bloeit en ik heb
mijn levenslust terug. Wellicht
is het een succesverhaal zoals
je er vele leest, dat kan ik
alleen maar beamen. Want
dat is juist de bedoeling. Weet
dat iedereen kan kiezen en
vragen om heling en kracht.

velen vormen, een glimlach
van de kassajuffrouw, jouw
zus die uit het niets even belt,
of een zonnestraal die precies
in je gezicht schijnt. Weet
dat je kunt kiezen. Iedereen
wil helpen, zolang jij maar
vraagt. En jij kunt iedereen
hulp bieden. Ook als je niet
weet wát je voor een ander
kunt doen, vraag de ander hóe
jij kunt helpen en niet óf.
Uiteindelijk ervaarde ik dat
ik mij dankbaar kon voelen
voor alles wat gebeurd was.
Daarmee verdween ook alle
zwaarte. Want dankbaarheid
zorgt voor behoud van
hetgeen verloren is gegaan,
of meer van hetgeen je mag
ontvangen. Het heeft er voor
mij toe geleid dat ik weet wat
ik in mijn leven mag doen.
Daarom of daardoor ben ik

‘Ook als je niet precies weet wát je
voor een ander kunt doen,
vraag die ander dan hóe jij kunt
helpen en niet óf’
Dat is wat ik inmiddels geleerd
heb, en zoveel lieve mensen
heb zien doen sinds ik hen
mag helpen. Er is heling op
iedere straathoek te vinden,
en onheil in ieder hoekje.
Het gaat er niet zozeer om
dát er afschuwelijke dingen
gebeuren, het komt altijd neer
op hóe je ermee omgaat. We
vergeten zo vaak om hulp te
vragen wanneer het leven
ons zwaar valt. Hulp komt in

werkelijk dankbaar voor alle
gebeurtenissen en de mensen
in mijn leven. Ja, ook voor
de zwaarste en minst leuke
gebeurtenissen. Want ook deze
hebben mij stuk voor stuk
geholpen meer over mezelf te
leren en daardoor er meer te
zijn. En daar had ik niets van
willen missen. L
Meer weten?
www.dagmarvandoorn.com
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