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Voor Sybe,
die mij leerde over leven met de zon in je hart
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PROLOOG

Ik wil niet meer terug.
Ik ben er klaar voor om mijn ziel volledig in mijn
lichaam te laten wonen en te laten schijnen.
Ik ben klaar en bereid om geaard te blijven, op mijn
plek te blijven staan, ongeacht of het moeilijk is of niet.
Ik ben er klaar voor om te zien, heel bewust, dat het
aardeleven een leven in dualiteit is.
Ik ben er klaar voor om mijn emoties te
durven ontstijgen en te zien dat mijn identificatie
ermee een illusie is.
Ik ben eraan toe om te aanschouwen en te leven met
‘wat er is’.
Ik ben toe aan helderheid. Helderheid, helder zien, is
mijn verlangen.
Een vredevol leven, waarin ik mijn licht
volop kan laten schijnen op dat wat er is.
Het is die helderheid, dát licht, dat mijn missie is.
Helderheid vraagt om integriteit en overgave:
weerstandsloosheid.
In zijn eenvoud is de visionair in mij de heelheid.
Als je helder ziet, is alles er. In overvloed.

Uit dagboek (februari 2017)
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‘Als een
spiegel in de
zon
verlicht jij
ons hart
en zien en
voelen wij
liefde en
nieuw leven’

Tekst geboortekaartje (18 augustus 2016)
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‘In verbinding
met onszelf
en elkaar
kunnen we
alles aan’
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DE WERELD OP Z’N KOP
23 maart
En dan komt het moment dat er in het leven iets
aan je gebeurt, waar je geen invloed op hebt en
dat het leven voorgoed verandert.
Onze lieve zoon Sybe heeft een zeldzame
kwaadaardige tumor op zijn rug tot aan zijn
longen en twee uitzaaiingen in zijn hals.
Exacte diagnose is nog onbekend. Behandeling
is mogelijk, we hebben vertrouwen en we weten
dat het zwaar wordt.
Dit is dag vier van ons verblijf in het
AMC Emma kinderziekenhuis, afdeling
kinderoncologie. Oncologie, hoewel een beter
woord dan kanker of tumor, het brengt een
onrust in mijn lijf. De associatie is diep gelinkt
aan ernstig ziek en dood. Een collectieve angst
die voelbaar is bij alle blijk van medeleven en
ook in mij huist.
Toch is er al iets gebeurd de afgelopen vier
dagen. Waar ik op dag één kale koppies
voorbij zag komen, zie ik nu kinderen.
Kinderen die soms al spelend de behandelingen
doorstaan en vaders en moeders die achter
ze aan hollen met infuus, monitor en ander
toebehoren.Voorbij de witte gezichten en donker
omlijnde ogen zie ik veel liefde en leven.
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Daarbij heb ik ontdekt dat ‘wonen’ in een
ziekenhuis iets bijzonders is.
Van de ‘diehards’ leer ik dat je aan iedereen, die
iets voor je wil doen, moet vragen voor je te
koken en dat lasagne en pastaschotels het meest
geschikt zijn voor de magnetron.
Via deze weg wil ik jullie meenemen in mijn
beleving van de reis die wij met Sybe en ons
gezin maken.
Een levensbepalende reis, een reis met als basis
een diepgegronde liefde en vertrouwen.
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VERBINDING
25 maart
Genieten van de kleine dingen
het kindergeschater
de lentezon
een bries door het haar
Spelen en verwonderen
heel welbewust
nu
niet straks
niet later
Helemaal hier
van het hoofd naar het hart
gezakt
In verbinding met onszelf
en elkaar
kunnen wij alles
aan.
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“Ik ben klaar en bereid om geaard te blijven, op mijn plek te blijven staan,
ongeacht of het moeilijk is of niet. De woorden lieten mij niet los. Alsof ik
wist dat ons een levensgrote verandering stond te wachten en ik mijzelf een
bemoediging had geschreven. Binnen een maand veranderde onze wereld.
Voorgoed. Jij bleek ernstig ziek.”
In dit boek neem ik je mee langs een mooi en soms onherbergzaam landschap
van gevoelens en ervaringen. Een jaar waarin ik opnieuw in het leven ben
gezet. Korte verhalen en gedichten, een geïllustreerd dagboekverslag.

Foekje van der Heide (1981) leidt een druk leven als
ambitieuze vrouw en moeder van twee jonge kinderen.
Tot het moment dat bij haar zoon Sybe een uitgezaaide
tumor wordt geconstateerd. Er volgt een intense reis
van hoop, grootse liefde en rauwe rouw om het verlies
van haar zoon die uiteindelijk leidt naar vertrouwen,
innerlijke kracht en bewust-zijn.

