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Soort boek/ Stijl: Ervaringsverhaal van Kris Carr over hoe te overleven met kanker,

waarbij de nadruk ligt op advies en spirituele oefeningen. Het is een ‘blader’ boek met

een lay out die doet denken aan een moderne schoolagenda/werkboek: Er staan veel

illustraties en foto’s in, korte stukjes over verschillende onderwerpen en opdrachten

met ruimte om ze uit te werken. Het boek is opgedeeld in 4 delen: Diagnoses voor

dummies, geest, lichaam of houden van je tempel en Jezus, Boeddha, Elvis, etc. Het

toont het leven van een moderne Amerikaanse dertiger en zal dan ook het meest bij

een wat jonger publiek passen.

Over de schrijfster: Kris Carr is een Amerikaanse actrice, fotografe en

documentairemaakster, bij wie op 31-jarige leeftijd kanker in de vorm van een

langzaam groeiend sarcoma (epitheloïde hemangioendothelioma) werd ontdekt. Ze

besloot niet de ziekte een ‘make-over’ te geven: ze maakt een film over haar leven met

kanker en schrijft een boek met tips hoe om te gaan met deze ziekte. Ze kwam met

haar verhaal bij o.a. Oprah Winfrey en wint er diverse prijzen mee. Kris Carr geeft

lezingen en workshops over gezond eten en leven en heeft een veelgelezen blog op

www.crazysexylife.com. Ze woont met partner en kinderen in New York.

Korte beschrijving: Dit boek is het vervolg op Crazy Sexy dat alleen in het Engels

is verschenen. In dat eerste boek lag meer de nadruk op hoe Kris Carr haar ziekte

beleefd heeft. Dat ze niet wilde stilzitten en gaan wachten op wat komen gaat, maar

intenser en bewuster wilde gaan leven. Dat deed ze met een levensstijl die past bij

vele moderne vrouwen, als een ’Crazy Sexy Cow Girl. In dit nieuwe boek gaat Kris

Carr daarop door en beschrijft o.a. hoe ze het leven heeft opgepakt nadat haar ziekte

zich gestabiliseerd heeft. Daarbij legt ze de nadruk op oefeningen en tips voor andere

overlevers om hetzelfde te bereiken. Ze laat steeds aan de hand van voorbeelden uit

haar leven zien wat het betekent om een overlever te zijn. Daarnaast geeft ze de

adviezen, tips, voorvallen, wijsheden en oefeningen die zij wil doorgeven, waar zij op

haar ‘spirituele overlevingstocht’ wat aan heeft gehad. Met deze boeken wil Kris Carr

laten zien dat het mogelijk is een gek, sexy en waarachtig leven te leiden met kanker,

en dat ware heling is gelegen in oprecht leven.

Wat viel op: Ik denk dat dit boek vooral een jonger publiek aanspreekt. En zoals in

de onderstaande recensie ook wordt gezegd: het doet erg Amerikaans aan. Opvallend

is ook dat Kris op bijna elke foto (glim)lachend staat. Een op religie leunende

spiritualiteit is sterk vertegenwoordigd. Daarnaast bevat het boek een erg positieve

toon die ook niet iedereen hoeft te liggen. Als deze stijl je wel ligt staan er weer

waardevolle tips in en zul je haar humor ook weten te waarderen.



Citaten: Pag.95: ‘Ja het is vervelend dat je kanker hebt, maar is je hele leven dan

ook verziekt? Ik vind van niet schatje. Zeg nee tegen emotionele uitzaaiing! Juist ja,

laat kanker niet je hele wereld vergiftigen.’

Pag.108: ‘Mijn negenjarige zoon en een vriend speelden eens buiten voor de deur. Ik

hoorde het kleine jongetje zeggen tegen mijn zoon: ‘Je moeder ziet er niet zo mooi uit,

zonder haar.’ Ik kromp ineen. Wat kunnen kinderen toch gemeen zijn (zelfs als ze het

niet zo bedoelen). Ik had geen idee wat ik van mijn zoon moest verwachten, tot ik zijn

antwoord hoorde. .. ‘Mijn moeder is de mooiste persoon in de wereld, je kijkt gewoon

niet op de juiste plek. Je moet gewoon in haar hart kunnen kijken, en niemand is

mooiiger als je daar kijkt.’ Dat moment heeft me door diepe dalen gesleept…’

Pag.223: ’Elke keer dat je DIT WOORD OF DEZE ZIN hoort of ziet (op een bord, in

een lied, op tv of waar dan ook), besef dan dat het een kleine goddelijke knipoog van

mij is, een goedkeurende glimlach van je innerlijke universum, een klein liefdevol

kneepje in je spirituele kont. ‘

Recensie: http://www.lifestylelog.nl/viewSingleItem/4339 ‘(…) Haar eerste boek,

Crazy Sexy Cancer Tips viel op, en Kris werd een veelgevraagd spreekster en

inspirator. In Crazy Sexy: passievol (over)leven met kanker zet ze deze revolutie

door en geeft zij tips die ook mensen die geen kanker hebben kunnen helpen het

maximale uit hun leven te halen. Inspirerend en eerlijk, maar vooral ook met een

mooi uitgangspunt: het gaat niet om de kanker, maar om het leven! Haal er alles uit,

leer jezelf goed kennen, lééf! Al doet het boek (voor ons nuchtere Hollanders) soms

wel erg Amerikaans aan, met de insteek kunnen we het alleen maar eens zijn. Je leven

stopt niet bij de diagnose kanker. Je wordt niet alleen patiënt, maar hebt altijd nog

jezelf, en je eigen kracht.’’

Naast de recensie: Delen uit een interview ( 2009) zie:

http://www.womenshealth.gov/spotlight/2009/4.cfm

Kris Carr: Interview with a Woman Living with Cancer (…)

How old were you when you were diagnosed with cancer and what was your

prognosis?

I was 31 years old when I was diagnosed with stage four epithelioid
hemangioendothelioma, an extremely rare sarcoma. A sarcoma is a cancer of the
bone, cartilage, fat, muscle, blood vessels, or other connective or supportive tissue.
There is currently no cure or treatment, so I was told to watch and wait. But I've
never been able to take no for an answer, so I got busy making my own game plan.

(..) I also have a strong sense of pride that I'm helping others feel better by teaching
them to take control and participate in their well-being. There is a lot of health
information out there, and a lot of it is inaccurate. It puts the burden on the patient to
find the answers. Plus, very few doctors have any experience with nutrition. Many
great doctors do not value the power of food as medicine. I've spent the past 6 years
learning about nutrition and finding sound solutions. (…)



Where did you come up with the idea for Crazy Sexy Cancer? Do you feel like

people respond to your books differently than they respond to other books on cancer

because of this title?

The title came from mass emails I'd write to friends and family. It was my way of
disarming the situation and making people realize that even though I was going
through something serious, it wasn't the end of the world. It made them laugh and
lighten up. To me, "crazy" means out of the box, forward thinking. "Sexy" means
empowered and whole. Most people love the title. It takes the bite out of the stigma. I
get lots of support from people. I'm grateful for that.

What unique issues do young women with cancer face?

So many! (…) The stigma of cancer is more painful when you're young. At the
beginning of your life it's harder to deal with a disease that generally happens when a
person is much older. Relationships change. Body image can be affected. It's not an
easy road, but that's one of the reasons why I did it my own way. I never let it define
me, I define it. By setting the tone for how I was going to deal with the disease, I
found that it really helped people learn how to talk to me. I stop people in their tracks
when they feel sorry for me, or when they get overly dramatic and morose. No way do
I open myself up to that kind of energy. It's ok to be sad, cry, scream, spit, or yell. But,
it's not ok to wallow in that state. Do it and then move on. If you don't, no one else
will and your issues will sink deeper into your tissues. Don't play the victim and don't
let anyone else victimize you. It took a while, but I realized that cancer made me
stronger.


