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FLUISTERGANG – Nell Berger (kunstenaar en yogadocent)
In het boek Fluistergang neemt Nell Berger de lezer op
een originele en inspirerende manier mee in haar
persoonlijke ervaringen met kanker. Ze maakt de lezer met
teksten en tekeningen deelgenoot van haar zoektocht die tot
nieuwe inzichten en mentale veranderingen bij haar heeft
geleid. Vanaf de eerste diagnose -een kwaadaardige tumor
in de keel,- tot en met de terugblik op het hele
behandelingsproces. Nell Berger laat zien dat juist moeilijke
perioden van onschatbare waarde kunnen zijn om nieuw
perspectief te vinden.
Nell is tussen alle onderzoeken en behandelingen door gaan tekenen,
kleien en aantekeningen gaan maken. Na haar behandelingen nam ze
de draad weer op en begon ze er ook over te schrijven. Dat resulteerde uiteindelijk in het
boek Fluistergang.
Nell: Het was belangrijk alles wat ik had meegemaakt, nogmaals door te maken en in
woord en beeld te vangen. Door het op te schrijven en te blijven tekenen kon ik mijn
angst en twijfel verder oplossen. Ik kreeg ook steeds meer ruimte om in het hier en
nu te komen” .
Daarbij vindt Nell antwoorden op de vragen die ze zichzelf stelt : Wat komt een tumor
doen?
Waarom in de keel? Waar komt mijn angst vandaan? Wat maakt mij zo verdrietig?
Nell: Door er midden in te gaan zitten, werd het op bepaalde momenten heel
confronterend, maar kreeg ik ook antwoorden en kon ik los gaan laten.
Koppeling met creativiteit, voeding, meditatie en natuur,
Nell laat in Fluistergang zien dat je niet 100% overgeleverd hoeft te zijn aan de
beslissingen van een medische staf. Degene die de beslissingen neemt, ben je zelf.
Zij verbindt de behandelingen uit de reguliere gezondheidszorg met het creatieve, met
voeding en de Ayurveda. Tekenen, kleien, zingen en heel veel mediteren helpen haar om
de confrontatie van leven en dood aan te kunnen. Ze ontdekt dat ze eigenlijk alleen maar
buiten wil zijn. In de natuur hoeft ze niets meer en leert ze te zien dat
alles met elkaar samenhangt en in verbinding staat.

Avontuurlijke vorm
Beschrijvende teksten worden afgewisseld met korte bespiegelingen,
klanknabootsingen, emailwisselingen, dialogen en tekeningen. Het zijn
losse teksten die steeds vanuit een ander perspectief zicht geven. De
gezette tekst is niet uniform. Soms dansen de letters over de pagina’s,
staan de regels scheef of worden ze afgewisseld met handgeschreven
fragmenten, De vormgeving van grafisch vormgeefster Esther van de Weij geeft het boek

een open en speels karakter. Dat maakt het lezen van het boek tot een avontuurlijke
ervaring: Iedere bladzijde kan weer een nieuwe verrassing brengen. De ongebruikelijke
opbouw en vormgeving weerspiegelen daarmee de ervaring dat kanker het leven helemaal
op zijn kop zet en tot onvoorziene gevoelens en inzichten leidt.

Voor wie Fluistergang interessant is
Door deze creatieve en originele invalshoek is Fluistergang een bron van inspiratie voor
mensen die in een veranderingsproces verkeren. (al dan niet ten gevolge van kanker).
Voor mensen die werken in de gezondheidszorg of daarvoor opgeleid worden :
verpleegkundigen, artsen, psychologen. Voor maatschappelijk werkers, creatief
therapeuten etc.

Informatie over het boek:
Titel: Fluistergang.
128 pagina’s – harde kaft.
Auteur en tekeningen: Nell Berger
Vormgeving, lay-out en omslagontwerp: Esther van der Weij
Drukkerij: De Bij, Amsterdam.
Uitgave in eigen beheer.
Prijs: € 22,50 (exclusief eventuele verzendkosten)
Bestellingen: www.nellberger.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------NIET VOOR PUBLICATIE:
Meer informatie en interviews: Nell Berger: N_e_l_l @dds.nl
Recensie-exemplaren en digitale afbeeldingen voor illustratie zijn -na overlegbeschikbaar

Reacties op FLUISTERGANG:
Lenneke Post, onderzoeker ziekte, spiritualiteit en zingeving – Amsterdam UMC:
Een kankerdiagnose kan mensen diepgaand confronteren met de grenzen van het
bestaan. De confrontatie met kanker maakt duidelijk dat het leven niet zo maakbaar is als
we zouden willen en dat we als mensen kwetsbaar zijn en op elkaar aangewezen zijn. …
Fluistergang is het resultaat van een persoonlijk zelfonderzoek met een boodschap voor
ons allemaal: juist moeilijke perioden kunnen van onschatbare waarde zijn om nieuw
perspectief te vinden.

---Jouw boek is voor mij een reis geworden door mijn eigen lichaam. …
De fasen die jij beschrijft heb ik ook aan de lijve ervaren. De onzekerheid, het vertrouwen in je lijf,
het ongeloof, een tollende wereld, je onbevangenheid enz.
Dat maakt jouw boek voor mij nog specialer. Jouw manier om er mee om te gaan heeft me
houvast gegeven, ik ben de enige die hier een weg in moet vinden.
L.B.

--Dit boek verdiend het om door iedereen gelezen te worden. Het zal velen troosten en helen. Het is
werkelijk heel integer geschreven…..
Het heeft mij ontzettend veel gegeven, op het moment waar ik nu ben aangeland in mijn leven.
Verdriet, woede teleurstelling en loslaten zijn hierbij de thema’ s.
L.

----Mooi, gevoelig en informatief. Soms ook grappig. En fijn, je tekeningen in het boek!
J.

--Helder, Rauw, Alleen, Samen, Mooi, Duidelijk, Gevecht, Krachtig, Intens, Meeslepend, Pijnlijk,
Verdrietig, Leerzaam, Bruisend, Zacht, Fel
Ook de hele praktisch informatie over lijnolie voor je keel, ook dat maakt het boek compleet!
Ik kan hier nog veel van leren, hoe in het leven te staan.
R.

