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€en geheime mÈsie te volbr.ngen had, maar mocht

erabsoluutnietoverprateD. Buitendebus veBcheen

een pààre licht dat ikzag als een alternatievebrandstof

vóor ons voertuiq. Ik raakte alle erip op de werkelljk

heid kwijt. De georcàniseerdedroomreis waaropwe

ons ontzettend hadden v.rheuqd. verande.de in een
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D"r rk g+oel'g ben 'oor her l_irsel v"n e.1p.). ho.,

weet ik al eenpaarjaar. Toen ikbegintsinrigwas,
had iI veel stress. M,jnmoederleed aàneeno.ge'
neeslijleziekteen ik wistooknietwàtikmet mijn

levenwilde Door alle spanning raakte miin ziÀtuig.

lilke waarn€miíe verstoord. Ik zag dinseí die er in
werkelijkheid niet war€n. Miin oudere konden ne
geiulkig opvange., daardoo. hoefde il( niet te worden

opgenomen in eeD psychiatrischziekenhuis I[ lreeg

medicijnen en hèt duurde een aantàl iàar voordat ik

ermee Lon stoppen. Ik ontmoette Tom en mede door

hemsiighetbeterh€tme Hï wasookeenenorme

steuntoennijnmoedereind2006overleed

In 2010 werkteikopeen kinderdagverbLjt Daarnaast

giígik geieseld sportendverdiepte ikme inallerlei

sp;ituelecuBusen. i[ barstte vandeeDergie, wilde

ied€r kind€venveei aandacht geven.n was razend-

enthousiast over de dirg.n dE ik tijdens de cu6use!
leerde. 

^chteraízie 
ik dat ik veel te veel hooi op mijn

Ee!paarwel€nvóordài*€opvakantie gingenwasil

zo hyper dat ik 's nàchts niet konslapen. Zonderdat

ik het voelde, putte ik mezelf helemaal uit. Tom vond

het niet zo'n goed id€e dàt ik me zo veel bezighield met

spnitualiteii, omdat hij bangwas dat il m,jngripop

'Tijd€ns d. reis door Eeypte die mijn
vriend Tom en ik onseveereenjaar

geleden maakten, werd il bezocht door

entiteiteD die met me communiceerden

Ik zàt in.enbusen kre€sdoordàtik
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dewerkelijkheidkwijtzoo raken H ij vond dat ik.r
te fanaliek meebezigwas, màarikvonddathij over

dreei Hiibeereep qewoon niet hoe belangrijk die

cureus€n voo. me waren. En ik bèdà.ht dat hij het

danoolwaarschiinliikniet zou beeriipenals iklrem

zou vertellen dat ik conuct had mer entiteiten van

buitenal lkhadeenpaar keer een ontmoetins gehad

met wezens van een andere wereld en dat varen

fàntastische ervaringen. We communiceerden via

onze gedà.hten en ze vertelden me dàt ik ietsbelang.

rijksnoestdoenopaàrde, alwist i[ nog niet wàt dat

was lbor mij was dit allenaàl heel leven,echt.

ÈÀllt-Kl.í\rtÀi
'In he!vliegtuie naar Egyprehadik ste.l< het gevoel

dat il indàtlandookbelang.ijkehoodschàppen

zou krijgen. Deeerstetweedagen bezochten wè



Aiexandriè en Caio en iI k€el nijn ogen uit in het
Egyptish Nationàal Museum. 's Nachrs lag Tom
naastme in eeÀ diepe slaap, terwijl ilklaaNakler
was Ik luisterde nàar de oproepen tót gebed buiten
en in de hotelkaner zag ik eo prachtig paars licht.
De ddde dag zouden we met de hele groep een nachr
onder de sterr€nhemel saan slapen ir de woestijn. Bij
de gedachte an de enorne uitgestrekte leegte van de
woestrjtr voelde iI ed lichte paniek. Ik wilde eigenlijk
niet. Maai iedereen ging en ikwild.ooknietall€en
achte.blijven in het hotel.

De rolsende ochtend in de v@stijn leek het alsofwe
over een ,eebodem reden. De anderen stapten uit de

bus en haakten {oto:. maar ik durfde niet Ik ua"
bang dat de gigantische le€gte van de woestijn tue

,ou opslokten. Toen ii< die nachr in mijn slaapzak
lag, lreeg ik een aanval var hypcventilatie, qevolqd

door €en pani.laanval. Ik deèd sed oog dicht en
's ochtends kon ik nier opstaan. Mijn lichaam was
letterlijh ve.stij{d van angst. Heel lanszaam kwam
er w€e. gevoel in mijn lijfeÍ uiteindetijk kon iI weer

b*egen en in de bus stàppen.

Ton en il besloten voor alle zekerheid làngs het zie-
kenhuiste gaan. Daarkreegikeenvitamile-injectie
en die leek te h.lpen. Mad méer energie en Tom en

il( hadden een relaxte middag bij het zwembad va. het
hotel. Het lidst was ik daar em paar dagen gebleven

oh re .usren, maar w. zatd vast aan de buueis. Ik
besloot niet teg€n Toh te zeggen hoe hoe ik was, want
ik wild€ geen àanstellu zijn. Dus hees i[ mezelfde
volsend€ morgen weer io de bus. Weg van de grote

steden en verde. de w@strjn in.
De volgende na.ht sliepen we in een hotel in een dorp
€nwe€rraakte il in pàniel. IL was elvan overtuigd dat
ik mijn moeders spierziekte had. Tom probeerde me te
kalmeren, maar il hoorde mezelfschreeuwen dat ik
naar een ,iekenhuis wilde. Ik had geeD conkole meer
over miln gedachte!. Tom lreeg toen echt door dat
het psychisch niet goed het me gilg €n de volgend€

dag gingen we n.ar.en klein ziekenhuis in her dorp.
Daar lekd ze niet te §lllen inzien dàr mijn kiachren
psychisch waren. Weer kreeg ik een pàar zinlo,e
injecties en er werd bloed afgoomen.
Die lacht heb iI Toh weer wakler gehóuden.

Gebroken reisden we de volgende dag v&dd met de
groep. Ondanks ntn tro€bele geesi besefte il zelfook
dathetni€t goed ging Ik gaf Tommijnverzekerings
pas en ,o dat hij moest probe.en te regelen dàr se
eerder terug konden naar Nederland. Terwijl ik ml
àn$ten spmning achter indebusrar, deed Tom zijn
bestalles teregelen. Maardatbleeknogeenheel
gedoe. Er was een doktersvdklaring rcdig en door
mijn onvoo.spelbare sedrag moesten er menso
vanuit Nederland komen om me re b€gel€iden in het
vliegtuig. Doordat we zo ver van d. bew@nde yereld

zaten, duurde het heel lang om alles in orde te naken.
Van die dagen in de bus kan ik me niet veel me6
herinneren Itwastotàalinmezelf gekeerd. Ope€n
gegeven moment d&ht ik dat we dmr een oorlogs-
gebied reden en dàt de mensen in d€ bus tenoristen
wareo. Dat was heelheaogstigend. Een Nederlands
stel ontíermde zich over Tom d mij. Hun do.hter
hàd ook een psychos€ g€had, dus ze wisten een bèdje
hoe ze nij londen kàlmèrd. Hoewel ik bijna niet te
bereile was, vond iI het heel fÍn dat ,ij d wde!.'

TANGIÀAI/ 

'E'IE['Na vier slapeloze nachten kwam eindelijk de hrlp
ve.l.ning op gang. Tom en ik werden àfgezet in de

stàd Luxo., vanwaar we de volgende dàg het een

binnenlandse vlucht nààr Cairc zouden vliegen. Ik
b.greep toen totaal .ier wat er allemàal om me hm
gebeurde en waar we heen gingen Ton heeft me weer
een h€le neht probe.en te l€lher€", maa. de paniel
hadvolledigbezitvanmege.omen Ikwàs€.vàn
ov.rtuigd dat we in een mo.tuarium waro en dat ik
dood zou gaan De lolgende das op het vliegveld deed

iI er alles aan niet in het vliegruig te hoeven. lk l@ep



agent€n, ging op de grond liggen en p.obeerde weg

te lopen Toch ishet Tom gelult mein hetvliegtuig
tekrijgen. VàndevluchtLan ik meniets meer her

inneren. In Càlro we.den we opgevàng€n door een

hulpverlenere. werd iknàareen psychiatrische

inrichting sebracht. Daar kreeg ik eindel,jI medicatie.

Wanneer ik st.bi€l genoeg was, konden we terug
vliegen naàr Nederland. Maar ik begreep nlet waar

ikwas, het leek een gevangenis. Ik werd n€egeDonen
door een groep vrouwen met hootddoelen naa. ee!
vrouwenafdeling. Ze vroegen vàn alLes aan me, mar
hun Enpel.wd,.le(hr en,I \ond Lrer he, bedreicend

Tom mocht loseren in een hotel vlakbii Hiiwas lit
geput doo. alles en Lon zo wee. even op aden konen.
Maar ik dacht dat ze mlj erpres van hen weghielden

Ho€wel de m€dicljnen ne sufmaalten, gingen er
allerlei geda.hten door mijn hoofd. Op een geseven

tuomeíi da.It ik dat i[ .aar huis zou mogen àls ik een

goedemoslimazouz,j.. Dus gingikblddenopnijn
kamer en deed ikeencapuchon over mijn hoofd. Ik
washeel achterdochtig en durfde niet te gaan slapen,

terwijl ikjuistmoestuihusten. Celuktigwas il na

twe€ daq€n goed senoeq om te mosen vliecen. Twèe
rp,pleeglurd'een uÍ \ederldnd wden bijme rijd"n'
dereis, mardaarweet ikniets meer van.

In Nederlandben iktweenaànd€nopgenomenineen
psychiatrisch ziekenhuis. H€t is nu ongeveer vijf
maanden geleden dàt ik in een psychose belandde en

het gaatnuheel langzàamsteedsiets beter. II( noet
v@.al goed naàrhijnlichaam luisteren enrustnemen
alsikteveelprikkels krijg. EeD paar keer heb ik e€n

terugval gehad indevormvaneenangstaànval. Nà
zo'nterueval moetmijn lichàamheBtellen Soms

voel ik me zo mo€deloos en ongeduldig. Ik wil ne
gryoon wee. fit en sterk voeLn, van het leve.

Of i[ ooit met de med]cijnen kan stoppen, w€et ik
.iet. Ee! psychose vedóopt voor iedereen anders en

€r wordt nog altijd onddzoet naar q€daan. De àrtsen
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hebben in nijn geval goede hoop dat ik volledig zal

heBtelLen. Ik moet accepteren dat het tijd nodig
heeft enlerendatik, ookalsikbeterben, niet te veel

dingen teg€lijk kàn dóen Mijn dagen vul ik nu met
zwemmen, tekenen en begeleidingvan artsenen
psychologo Daarnaast plobeer ik ueer tijd te naken
vóor sociale conracten. Voo. Tom ; het heel zwaar
geweest, marhí doet zijn bèst on d v@r mij te,ijn.
Het is voor hem aftàsten ho€ h,j nij kan steuoen en

tegeli.ik aan zichzelflan blijven denken. .


