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‘I will hazard a prediction: when you are eighty years old and, in a quiet 
moment of reflection, narrating for only yourself the most personal version 
of your life story, the telling that will be most compact and meaningful will 
be the series of choices you have made. In the end, we are our choices’      
Jeff Bezos, founder and ceo of Amazon
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Aan het einde van ons leven 
zijn we alleen onze keuzes
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Laat mijn rauwe reis op zoek naar mijn waarheid voor jou een inspiratie 
en aanmoediging zijn om je eigen teugels op te pakken om het leven te 
gaan leven wat jij heimelijk verlangt

Niemand anders dan jijzelf weet wat jij nodig hebt
Dat is een waarheid
Niemand anders dan jij weet waar jij gewond bent geraakt, ooit

In de onschuld van een kind zijn we gewond geraakt
We zijn in het slagveld van het leven hopeloos op zoek naar redding 
gegaan. Wie red wie?

Jij bent je eigen redding.....

Laat dit boek voor jou een klop op de deur zijn van je innerlijke huis

Vind de sleutel voorbij de leugen naar je eigen hart.
De leugen is de sluipmoordenaar van je droomverlangen
Wij hebben zelf de vinger op de trekker liggen

Het enige wat we zoeken is liefde

We dragen allemaal hetzelfde verlangen in ons hart: geliefd zijn
Om wie we zijn, gewoon, dat, niets meer en niets minder

Laat dat nu precies genoeg zijn

Daar stroomt de liefde tomeloos, in vrijheid en ongrijpbaar

Zij is overal

In liefde geschreven, 
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De nederige buiging voor het eigen hart 
is de tegenpool van buigen door lijden.
Inzien van het lijden doet de ware pijn 

ombuigen naar de bevrijding.

Pure schoonheid is ontstaan door rauwe pijn.
Het is de polijsting van de innerlijke diamant geweest. 

Openstaan voor de werkelijke pijn 
maakt je pijn echt vrij, 

zij breekt de spiegeling van de leugens naar je eigen hart. 

Een oprecht hart is de winnaar.
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De illustratie van de Soulsurfer toont ons zieleschip, wat 
tot ons spreekt via ons lichaam, de plek waar onze ziel 
thuis is. 

Het kind is ons innerlijk kind, de liefde voor ons eigen 
kleine kloppende hart. 

De golven zijn de branding van het leven. 

Het zwarte paard draagt de schaduwzijde in zich, wat 
zwarte parels in zich draagt om onze innerlijke schoon-
heid in het licht te brengen, in onze bezielde waarheid: 
het witte paard. Zij staat in contact met de Spirit wereld. 

De adelaar draagt de wijsheid in zich om steeds onze reis 
gewaar te zijn, door hoog te vliegen. Zij draagt de inner-
lijke gevleugelde waarheid in zich. 

Als Soulsurfer beseffen we dat het er niet om gaat WAT 
ons overkomt in de branding van ons leven, maar HOE we 
ermee omgaan, door de zeilen steeds bij te stellen en ons 
innerlijke kompas aan de leiding te laten, om zo trouw te 
blijven aan ons hart.
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1

Ons innerlijk huis 

Ons lichaam is het huis of de tempel waar de ziel in woont, onze diepste 
kern. Ons aura veld erom heen is de (speel)tuin en ontmoetingsplaats. 
Hier heb je interactie met een ander, hier is een energie-uitwisseling 
tussen elkaar. Je fysieke lichaam is je tempel, jouw huis en daar komt 
niemand zonder toestemming binnen als je alle vertrekken bewoont en 
overal het licht hebt branden, van de kelders tot aan de zolderkamers. Je 
bent je dan bewust wat er in elke kamer aanwezig is. In het midden van 
het huis brandt een vuur, je innerlijke vlam, de energie die je verbind met 
je kundalini energie, je eigen creatie vermogen. Op dit vuur staat je eigen 
pan met soep waar jij de heerlijkste gerechten kookt. 
Het hele huis draagt je innerlijke schoonheid, wie je vanuit je energie bent. 
Hoe meer je jezelf gewaar bent, hoe helderder je licht zal stralen. Je laat 
een zuiver hartslied horen, de ramen staan open en je klanken stromen als 
pareltjes de wereld in. Je staat zelf bij de poort van deze tempel en bepaalt 
in hoeverre je aan iemand je gedachten en gevoelens deelt, hoeveel intimi-
teit je op zielsniveau geeft. 
Echte intimiteit ontstaat als je de ander ontmoet vanuit je hart. Je hart gaat 
open als je zowel op je eigen hart als op dat van de ander bent afgestemd. 
Vanuit deze verbinding gaat je hart open en gaat de liefde stromen. Onze 
ogen zijn de poort naar de ziel en je hart. Als je elkaar zacht en oprecht 
in de ogen kijkt geef je toegang tot je hart. Dit zijn de meest voedende en 
liefdevolle ontmoetingen. Zo kun je op zielsniveau een verbinding aangaan 
met heel veel mensen en met je lichaam trouw zijn aan één persoon. Als je 
iemand in dit huis binnenlaat is dit een heilige ervaring, zoals ook seksu-
aliteit, omdat je een ander in je interne lichaam toe laat en daarmee ook 
een energetische uitwisseling aangaat die veel verder gaat dan de fysieke 
seksualiteit. Er vindt een energieoverdracht plaats in de schoot van de 
vrouw. Hierbij is het essentieel voor ieder mens om het eigen territorium 
te bewaken vanuit een heiligheid. 
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Je hele innerlijke huis bewonen
Als je je hele huis bewoond ben je op een authentieke manier onaantast-
baar geworden in de meest positieve zin van het woord. Je bent onafhan-
kelijk van bevestigingen van buitenaf, vrij van goedkeuring omtrent je 
ideeën en het bewandelen van je eigen levenspad. De treed de wereld met 
een open hart tegemoet, omdat je verankerd bent in een dieper weten, 
geworteld in je kernwaarden, wie jij van binnen helemaal bent. Je bent je 
eigen baken en rots in de branding van het leven. Je hebt je eigen vader 
en moeder in je ruggengraat staan en vangt jezelf op wanneer als je valt. 

Je vaart op je innerlijk kompas, je intuïtieve natuur en bent je gewaar van 
wat er op je levenspad wordt aangereikt als lessen in de liefde. Je spreekt 
vanuit je hart en kent de taal van de liefde door en door en beseft dat 
iedereen zijn of haar eigen pad heeft te bewandelen. Zoals jij je eigen soep 
aan het koken bent, zo laat je een ander ook zijn of haar soep koken. Je 
laat de verantwoordelijkheid voor het leven van een ander bij die ander. 
Je kunt aanwezig zijn vanuit een diepe compassie en meeleven, zonder je 
eigen kern te verliezen. Je kunt iemand ontvangen in alles wat deze is en 
niet is los van verwachtingen en verlangens. Je beseft dat de vrijheid van 
jezelf zijn verbonden is met de vrijheid die je een ander gunt.
Als je dit ervaart en zo je leven leeft kun je zeggen: Ik ben thuis in mijn 
innerlijk huis. Hier staat je 'IK' en spreek je 'Ik Ben. Ik ben ik, jij bent jij, ik 
ben een andere ik dan jij.' Je adem draagt de energie van je bezieling.

Ons lichaam is het voertuig voor onze ziel
Het schip staat in de mythologische en spirituele leringen vaak voor het 
vervoermiddel van de ziel, dat het bewustzijn van de ene oever naar de 
andere brengt. In de vertelling van het sprookje Peter Pan krijgt het schip 
een veel bredere dimensie. In het sprookje leert Peter Pan Wendy en 
haar broers niet alleen om te vliegen, maar landen ze ook op een eiland 
(Neverland) en komen daar een groot schip tegen waar Kapitein Hook 
regeert (Jolly Rider). Het vliegen staat voor het bevrijden van de fysieke 
begrenzingen van tijd en ruimte. Kapitein Hook en zijn piratenbende 
symboliseren de chaotische elementen van de onderwereld. Tinkerbell is 
de elementaire geest in ons, de sprookjes-deva. Zij is een licht figuur en 
kan toveren tot goed of tot kwaad, afhankelijk waar ons hart een beroep 
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op doet. Wendy en haar broers vertegenwoordigen de menselijkheid. Zij 
zijn vastgebonden aan de mast, aan de wortels van de incarnatie. Echter 
door te geloven in andere werelden, manifesteren zij de mogelijkheid om 
uit te stijgen boven de grenzen van de tijd. 
De betekenis van het sprookje vond ik in het Inner Child kaartendek van 
Lenner & Lenner. Peter Pan hebben zij als zevende kaart van de Grote 
Arkana en deze is bekend als De Zegekar, welke gezien wordt als symbool 
voor het lichaam, de drager van ziel en geest. De wagenmenner staat voor 
het innerlijk zelf. De paarden voor de Zegekar vertegenwoordigen de 
goddelijke wilskracht die aangevoerd dient te worden.
De symboliek van Peter Pan en het verhaal roept aan tot het vinden van 
balans tussen het aardgerichte leven en het leven van de geest. Als je 
in contact bent met je innerlijke kompas, weet je dat je deze niet onder 
controle dient te houden, maar juist soepel mee laat bewegen met de 
omgeving - open, vrij om te kijken, opgaand in de cyclus van dag en nacht 
en de balans van licht en donker steeds opnieuw opzoekt, de dans met het 
donker maakt. Dit is in mijn tekening 'Soulsurfer' verwerkt. Hier zitten 
alle elementen in van de mythische betekenis van Peter Pan. 
In het verhaal van Peter Pan komen de kinderen in de verleiding om voor 
altijd in het nooit-niet land te blijven (Neverland), waar ze altijd kind 
kunnen blijven, net als Peter Pan. Om nooit de volwassen staat te bereiken 
van de menselijke ziel. De kinderen zijn het symbool voor dat deel van ons 
dat terug dient te keren naar de kern, onze weg terug naar huis dient te 
vinden na alle avonturen van het leven te hebben meegemaakt. Peter Pan 
is in zekere zin net als de twee paarden voor de Zegekar: een symbool voor 
de elementaire wil die ons verder drijft, en ons altijd maar voortstuwt in 
avonturen, ongetemd en ongebreideld. 
Tenslotte is de speurtocht van ons leven gericht op het vinden van ons 
heiligdom (het bewonen van ons hele innerlijke huis) en het is de erfenis 
van onze ziel. 
De Zegekar, Peter Pan, Tinkerbell en het grote schip dragen en belichten 
allemaal facetten van ons kosmische Zelf. In het sprookje komen ze vele 
obstakels tegen en zijn er onverwachte krommingen en bochten op 
hun weg. Hier gaat het erom dat we niet in pan-iek raken (een term die 
waarschijnlijk ooit is uitgeroepen door de grote god van de wilde natuur, 
Pan). De schrijvers van de 'Inner Child Kaarten' geven aan dat ze Peter Pan 
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en de Zegekar betekenis hiervan goed vinden passen bij de pas ontdekte 
planeet Chiron in 1977. Chiron begint met de ch van chariot (Zegekar) 
en child. Peter Pan stelt het kind voor dat altijd jong van hart blijft. De 
planeet Chiron wordt vaak in verband gebracht met de sleutel die deuren 
opent naar hoger bewustzijn, de kwaliteiten van de gewonde genezer en 
de lessen van Tijdloze Wijsheid. De stijgende vreugde van Peter Pan en 
het flikkerende licht van Tinkerbell horen bij de positieve kwaliteiten van 
Chiron. De duistere aanwezigheid van Kapitein Hook is meer in lijn met 
Chiron's wonden in het verleden, die zo moeilijk te genezen zijn. Kapitein 
Hook heeft een haak in plaats van een hand: haak betekent in het grieks 
chiro (hand). 

Als Soulsurfer beweeg je mee in de branding van het leven, waarbij je 
in contact met je innerlijk kompas de middenweg volgt, het pad waar je 
waarheid het meest resoneert. Het zal een weg zijn die uiteindelijk een 
volledige draai zal maken en je weer thuis brengt. 

We wensen graag zekerheid en veiligheid in ons alledaagse leven. Peter 
Pan vraagt je ook om jezelf de vrijheid te geven om te dromen, te fanta-
seren en avontuurlijk te zijn. Zoals Peter Pan zegt: 'Als je gelooft dat het 
kan, dan kan je het'. Verhalen helpen ons het leven meer te begrijpen. Juist 
in de jonge fantasie van het kind is zoveel mogelijk. Wij zijn het misschien 
ooit kwijtgeraakt. Echter zijn we nooit te oud om het kind in ons weer 
nieuwe adem in te laten blazen. Het is het onbevangen kind in ons weer de 
vrije teugels geven. Laten we weer in de modder gaan spelen, vuil worden, 
dansen en springen, vallen en weer opstaan....
We zijn vaak onze eigen belemmering in iets wat kan en niet kan, ook al 
menen we dat onze omgeving ons afremt. Best interessant als je je dat 
gewaar wordt. Dat is ook de onderliggende gevoel bij faalangst: dat je 
jezelf teleurstelt. Het is heel gemakkelijk de buitenwereld als schuldige 
aan te wijzen. Stel dat je beseft dat je zelf verantwoordelijk bent... Wat dan? 
Dan heb je iets te veranderen en in de spiegel van de reflectie te kijken...

Durf de grootste teleurstelling te zijn in de ogen van anderen, 
door trouwheid aan je eigen hart te beloven
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Het geeft een bevrijding om niet langer perfect te willen zijn in de ogen 
van een ander, om zo liefde en erkenning te ontvangen. Daarom voel ik 
mezelf ook zo goed bij 'Perfect in de imperfectie' en  dat 'Doen en iets 
afmaken' is nog altijd beter is dan blijven mijmeren en dromen totdat iets 
perfect is.... Iets gedaan krijgen is nog altijd het meest krachtige. Dan heb 
je meer gedaan dan een ieder om je heen die nog in dromenland is...
Hier wordt uithoudingsvermogen gevraagd, een volharding in een 
visie, waar inspiratie en toewijding samen werken om je hartenwens te 
vervullen. De weg naar succes kent vele omwegen die je meer kunnen 
leren dan je had gedacht. Vertrouwen, aanpassingsvermogen en een 
vaste overtuiging zullen je helpen om je omwegen af te leggen. De weg 
van jezelf manifesteren gaat vaker kronkelend langs ruige plekken en 
diepe ravijnen dan via een een brede weg door een prettig landschap. 
Er zijn vele omstandigheden die je van je pad kunnen brengen en je bij 
en vredig bergmeer laten uitkomen dat door een bron wordt gevoed. 
Als je trouw blijft luisteren naar je innerlijke signalen, je af en toe durft 
te laten verdwalen, kun je geschenken gaan ontvangen die je meer 
helderheid en inzichten gaan brengen om je reis weer voort te zetten.  
Als je vragen blijft stellen wat je onderweg tegen komt, krijg je meer 
gedaan dan gaan klagen en jammeren, zoals vele levenskunstenaars met 
treurnis klaagzangen laten horen over anderen die wel succesvol zijn met 
een, in hun beleving, veel minder briljant idee. De doeners komen verder 
dan de klagers. Kijken naar anderen vanuit tekort en 'zij zijn beter dan ik' 
haalt je uit je eigen koers. 

Wij zijn onze keuzes aan het einde van de streep
Wat is de definitie van succes eigenlijk? Wanneer ben je 'geslaagd' in je 
leven? Als we beseffen dat alleen onze keuzes aan het einde van de streep 
ons leven hebben bepaald, beseffen we ook dat een keuze om gewoon 
iets ook daadwerkelijk te doen het mest spirituele en bewuste pad is wat 
we hebben te bewandelen, daarmee bereiken we meer dan angst houden 
voor wat zal komen. Het remt de levenslust en gaat ons innerlijke licht 
dimmen. Als we onze cirkel van veiligheid niet steeds een beetje oprekken 
door een nieuwe stap te zetten zal de bestaande cirkel krimpen. Levens-
lessen blijven komen, de dualiteit in de realiteit van de dag zal er altijd 
zijn, stormen, hagelbuien, brandende zon en hittegolven met periodes 



15

van droogte ook. Het zijn de cyclussen van het leven. We hebben altijd de 
keuze hoe we ermee omgaan. 
Clarissa Pinkola Estés schrijft in het boek 'De Ontembare vrouw als arche-
type in mythen en sagen': 'We zijn allemaal vervuld met een verlangen naar 
het wilde. Er is niets te koop, er is geen middel, pil of materiële vervulling 
óf persoon die aan dit smachten een eind kan maken. We hebben geleerd 
ons voor een dergelijke hunkering te schamen. We hebben ons haar lang 
laten groeien en het gebruikt om onze gevoelens te verbergen. Echter de 
schaduw van de Ontembare Vrouw sluipt nog altijd onopgemerkt achter ons 
aan tijdens onze dagen en in onze nachten. En waar we ook zijn, de schaduw 
die achter ons aan trippelt heeft onmiskenbaar vier poten.'

Het archetype van de Ontembare Vrouw van Clarissa staat diep verbonden 
met de wilde natuur in ons. Waar we mee in aanraking komen als kind in 
de natuur, het spelen in de modder, kikkers vangen, vlinders bewonderen, 
verdwalen in de weilanden, verstoppertje spelen in het bos, grootse 
avonturen verzinnen in de zelfgemaakte hutten, zingen voor de dieren, 
dansen in de regen, stampen in de waterplassen, met gaten in de broeken 
en grasvlekken in onze kleding weer thuiskomen.....

Waar is het speelse kind in ons gebleven? Hoe is zij gestorven, wegge-
drukt, stil gemaakt? Verlangen we er niet naar om ongegeneerd te spelen 
en te dansen als we dat willen? Zandkastelen te bouwen op het strand? 
Overvloedig lui te zijn als we daar zin aan hebben? Overvloedig en gulzig 
chocola te eten als ons lichaam dit wenst?

We kijken om ons heen, iedereen doet zijn dingetje, niemand doet echt 
wild en gek. Diegenen die het doen worden als slet, overmatig overdreven 
of extreem bestempeld. Wij willen deze stempels en oordelen niet. 
We schikken, we buigen, we dansen in het geheim, we zingen luidkeels 
liederen mee in de auto waar de radio op 10 staat. We huilen in het bos 
als we de hond uitlaten. We laten een traan als we boek aan onze kinderen 
voorlezen, we verbergen de brok in de keel als we romantiek, pijn en 
verlies voelen in films op tv.......

Het Wilde Hart is er wel degelijk... Af en toe welt ze aan, tikt ze ons borst-
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been aan, raakt een diepe messteek in ons hart, ze wil gehoord en gevoeld 
worden... In sprookjes is deze 'klop op de deur' letterlijk het instrument 
om een deur te openen in onze psyche. Het betekent woorden gebruiken 
die het opengaan van een doorgang bieden. Door welke cultuur we ook 
zijn beïnvloed, we kunnen er niet omheen dat de woorden "wild', 'ontem-
baar' en 'vrouw' ons intuïtief raken....

De klop op de deur
Het is de mogelijkheid om wakker te worden en het slaapstof uit onze 
ogen te wrijven. We kijken terug op de landkaart van ons reeds gemaakte 
levensreis en zien kruispunten in ons leven waar we keuzes hebben 
gemaakt waar we trouw waren aan ons hart én welke ons eigen hart niet 
dienden. Hier zien we hoe we onze vrijheid en gelukkige gevoel vaak 
hebben laten afhangen van de goedkeuring en het gedrag van anderen én 
hoe angst ons heeft afgeremd om stappen te zetten. 
Clarissa Pinkola Estés beschrijft in haar boek deze kruispunten als 
momenten in ons leven waar we delen van ons zelf zijn kwijtgeraakt door 
ontrouw te zijn naar ons eigen hart en iets hebben toegelaten wat niet 
in dienst was voor ons eigen hart. We hebben iets binnengelaten in ons 
innerlijk huis, in onze energie. Iemand is de poort doorgegaan. Dit kan 
vanuit onze eigen naïviteit en onwetendheid zijn geweest, of door bruut 
geweld, een opdringen, vanuit een willen hebben en zonder respect voor 
een ander. Dit is ook vaak vanuit een onwetendheid gebeurd, waarbij het 
belang van diegene op een hoger voetstuk werd geplaatst dan het offer 
wat van ons werd gevraagd. Als we niet leren bij te stellen en opnieuw als 
poortwachter bij de deur gaan staan, zal het vaker gebeuren en ontstaan 
er meer kruispunten op onze landkaart waar we verder weg raken van 
ons hart. Het hart zal gaan sluiten, onze ogen zullen een sprankeling van 
licht gaan missen en de huid zal doffer worden. Uiteindelijk zal het licht 
in het huis gaan dimmen en de muren als burchten verdikt worden. Het 
ware hart wordt onzichtbaar. Ver weg van het gevoel. Waar kan het nog 
veilig zijn?

De reis naar binnen
Hier wordt dan de reis naar binnen gevraagd, zoals het verhaal van Peter 
Pan ons meegeeft, dat ons toont hoe we onszelf hebben te bevrijden. 
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Clarissa beschrijft dit als het uitbreken uit bestaande structuren en 
op zoek te gaan naar deze verloren delen, de botten van de wilde wolf 
in ons, symbool voor de ware natuur, onze instinctieve natuur, waar we 
onze innerlijke wijsheid weer gaan vertrouwen en het zuivere hartslied 
opnieuw gaan optrommelen. Waar we rouwen om de kruispunten die ons 
hart hebben laten bloeden en zelf op weg gaan over onbegaanbare wegen 
op zoek naar het innerlijke goud als een alchemist die van lood goud kan 
maken. Daar waar we weer heel mogen zijn met onze littekens, daar zijn 
we werkelijk thuis.

Het begint bij de klop op deur
Elke dag wordt er aan geklopt en het is aan ons of we open doen. Wij 
hebben allemaal onze eigen vrije wil. Soms wil onze ziel echt niet langer 
wachten en gehoord worden, want het hart heeft teveel pijn. Het lichaam 
gaat spreken met kwaaltjes, hartkloppingen, buikkramp en al dat soort 
kwaaltjes. Uitspraken als 'Maak van je hart geen moordkuil' en 'Uitspreken 
wat je op je lever hebt' zijn al eeuwenoude spreuken. 

Gehoor geven aan de klop betekent dat je bereid bent om onzekere en 
nieuwe landschappen te gaan verkennen. Dit is spannend. Mijn klop op 
de deur kwam vanuit een noodzaak. Juist mijn Redster energie en het 
altijd willen zorgen voor een ander zijn geluk deed mij de deur voor dit 
onbekende opendoen. Het boorde mijn doorzettingsvermogen aan. Ik ben 
gaan springen en ontwaakte uiteindelijk in chaos. Het maakte mij een 
Soulsurfer.  

Paarden zijn net als Soulsurfers, geheel geaard en in connectie met hun 
innerlijke wijsheid. Zij bewonen hun innerlijke huis optimaal en met gratie. 
Zij vragen ons om zuiver te zijn als we met ze willen samenwerken, vrij te zijn 
van boodschappenlijstjes en prestatiedrang en vanuit de diepte en nederige 
buiging het leven te betreden. Paarden spiegelen ons in onze authentieke 
kracht. Een goed getraind paard straalt zelfs in stilstand macht uit, omdat 
het in al zijn onbeweeglijkheid de energie van elke beweging bevat, die als 
een kat klaar in voor de sprong. Het is een lichamelijke, mentale en emoti-
onele verzameling. Als we het paard als krachtwezen in onszelf spiegelen 
weten we dat dit een langdurige training vergt, want het vereist doorzet-
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tingsvermogen, nederigheid, veerkracht en bovenal: tijd. Vaak willen we 
snelle resultaten en juist het ongeduld laat ons niet de extra stap zetten, het 
extra smalle pad over een berg bewandelen. Als je met paarden werkt en 
je ego protesteert om een beginner te zijn (een teleurstelling te zijn), krijgt 
het paard slaag als reactie op de ongehoorzaamheid, zal het uiteindelijk 
verkocht worden en ligt er een gemiste kans om te erkennen dat je nog niet 
alles weet, je overgeeft aan de lessen die het paard je toont en bereid bent 
om vanuit meer innerlijke rust en focus je paard te bestijgen. Het is tevens 
een metafoor voor het Paard in jezelf als krachtdier, je eigen zieleschip. 
We geven onszelf vaak al kritiek, geen kans, ook al staan er mensen aan de 
zijlijn om ons te helpen. Toegeven dat we iets nog niet kunnen, gestuurd door 
perfectionisme en gevolgd door faalangst, maakt dat we onze eigen grootste 
belemmering zijn om voluit het leven te beleven als een onbevangen kind die 
bereid is te vallen en weer op te staan.

De kleine Siska
De reis door mijn innerlijke huis bracht mij bij het kleine meisje in mij, de 
kleine Siska, zij die toen ook al zo zocht naar erkenning en bevestiging dat 
wat ze deed goed genoeg was. Ze deed er alles aan om een lief en braaf 
kindje te zijn. Waarom dan toch? Alles om maar geen straf, scheldwoorden, 
neerhalende opmerkingen te krijgen en hopelijk juist wel die aai over 
haar bolletje, die knuffel, die zachte moederschoot mogen bekruipen, die 
sterke rug van haar vader voelen die haar blij door de lucht liet slingeren. 
Ze was het altijd lachende kind die van binnen eenzaam en alleen was. 
Vaak zocht ze de dieren op rond de boerderij, zong ze liedjes voor de 
koeien in onverstaanbare taal, kletste ze tegen haar pony, ravotte ze met 
de geitjes, de katten en de hond, verkende ze de natuur met zijn bomen 
en schuilplekjes waar ze droomde van andere tijden. Als ze iets stouts had 
gedaan kreeg ze straf. Ze moest dan zelf maar uitvinden waarom ze stout 
was geweest. Om zichzelf veilig te stellen van straf ging ze haar voels-
prieten uitzetten, waakzaam en aftastend zijn, want de sneer en uithaal 
kon zomaar komen, net als het klikspanen van haar broer of zussen. Ze 
was nergens veilig. Zelfs niet op de schoot bij haar opa die ze grappig en 
leuk vond. Dan gingen zijn handen over haar lichaam, onder haar oksels 
richting haar borstje, dat voelde dan niet goed en dan ging ze heel erg 
lachen, kronkelen en spelen dat het heel erg kietelde. Ja, misschien had ze 
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daardoor wel leren te lachen, alles weg te lachen. 
Ik voelde mij het lelijke eendje, nooit genoeg, altijd fouten makend, straf 
ontvangend. Ach ja, dan ga je je zo vormen dat je lief gevonden gaat 
worden, want dat is onze basisemotie, ons basisverlangen: geliefd willen 
zijn, erbij willen horen, genoeg zijn, het veilige nestje hebben om er in 
neer te dalen.... We willen niet anders gevonden worden, want er ligt angst 
om verstoten te worden, waardoor we geen recht meer hebben op liefde. 
Het is onze grootste angst om er alleen voor te komen staan. 
De vertelling van Het lelijke eendje draagt een metaforische boodschap 
in zich. Als we als mens verstoten worden uit de groep waar we hoopten 
geliefd en genoeg te zijn, dat we dan juist op zoek dienen te gaan naar 
een nieuw thuis en ons niet blijven aanpassen om weer bij de groep 
terug te komen. Het is de reis in onszelf, over de vele nog niet ontdekte 
landschappen, het laten verdwalen, ons intuïtieve hart gaan vertrouwen, 
luisteren naar een roep in ons, om uiteindelijk onze innerlijke zwaan te 
gaan vinden. Het is een reis waar we onze eigen vader en moeder gaan 
leren zijn, onze eigen back-up worden van het hartsverlangen wat we 
in ons dragen: gewoon onszelf zijn, helemaal, voluit, dansend, huilend, 
slapend.... overal en met iedereen, in veiligheid en vrijheid. Hiervoor 
hebben we onszelf zo dierbaar te gaan vinden, zoveel van onszelf te gaan 
houden dat we gaan buigen in de nederigheid voor ons eigen hart. Het is 
de metafoor van mijn innerlijke reis.

De taal van de liefde gaan ontrafelen
Om thuis te komen in ons innerlijke huis hebben we de taal van de liefde 
te gaan ontrafelen, om zo te gaan begrijpen dat een ander die iets van 
ons wil dit altijd mag vragen, maar dat wij zelf bij de deur staan. Het is 
gaan beseffen dat wij vanuit onze nederigheid naar ons eigen hart onze 
heiligheid veilig mogen bewaken. Het is gaan buigen voor dat wat er door 
ons heen geboren wil worden, vanuit onszelf, vanuit die innerlijke zwaan 
die het diepe verlangen draagt om haar vleugels uit te slaan in het bestaan 
waar ze helemaal geliefd is, waar alle grootsheid en het zuiverste witte 
licht dat zij in zich draagt er mag zijn. 

Mijn zelfgebouwde waanbeeld
Wat de buitenwereld niet zag was mijn verborgen pijn achter mijn 
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schoonheid en open glimlach, omdat mijn zelfgebouwde waanbeeld het 
lange tijd goed verborg, als een schild om mijn hart. Echter zag ik mijn 
eigen verborgen waarheid in mijn ogen, in de foto’s, ging mijn lichaam 
uiteindelijk spreken door me te vertellen hoe vast ik werkelijk zat. Letter-
lijk en figuurlijk ging ik mijn eigen ademnood voelen. Ik kon niet anders 
dan gaan uitbreken en mezelf opnieuw gaan vinden. Ik moest me laten 
verstoten en mij een hele periode minder geliefd laten zijn door mensen 
die ik wel degelijk lief had... Het was nodig om de ruis van de buitenwereld 
stil te zetten om alleen mijn eigen fluisteringen te gaan horen. Om vanuit 
een puurheid terug te komen. De reis om mijn eigen heldin te gaan zijn, 
mijn eigen verantwoordelijkheid op te gaan pakken, vanuit een zachtheid 
en innerlijk buigen voor de fluisteringen vanuit mijn ziel. 

De kus van Quinta
Hiervoor ben ik wakker gekust door Quinta. Zij heeft als pony mijn inner-
lijke kompas aangevuurd waardoor ik de fluisteringen van mijn ziel én 
de leiding vanuit het Universum ben gaan verstaan. Ik mocht eerst deze 
taal gaan verstaan, zodat ik daarna de aardse taal van de mens kon gaan 
ontrafelen: de taal van de liefde die in vele vormen spreekt. 
In dit boek neem ik je mee naar mijn worsteling, mijn diep geslagen wond in 
mijn kindertijd die onbewust mijn koers heeft aangestuurd. Ik was slacht-
offer, maar ben daardoor ook dader geworden en zal ook nieuwe slachtof-
fers hebben gemaakt. Het was de sparteling in het web van de chaos in het 
leven, waar liefde de basis is wat we allemaal ten diepste zoeken. Het is 
de taal van de liefde in al haar vele verschijningen gaan begrijpen, hoe we 
werkelijk naar elkaar spreken, wat we onbewust zoeken en verlangen bij 
een ander, om zo jezelf te gaan bevrijden, waardoor je als een universele 
wetmatigheid de ander ook gaat bevrijden van een last en beschuldiging. 
Hierbij kan ik je nu al meegeven dat dit het grootste geschenk is wat je aan 
jezelf én aan de ander kunt gaan geven! Hier kan de pure liefde naar elkaar 
weer kan stromen! We hebben allemaal één diepe wens: de liefde delen.

In liefde geschreven,   

Siska
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De uiterlijke schoonheid

Mijn carrière is een succesverhaal 
door de ogen van de buitenwereld.

Als Friese meisje vertrok ik naar de stad Amsterdam voor mijn Reclame 
opleiding, waar ik naast mijn studie een modellen carrière startte en 
hiermee zichtbaar werd. Een loopbaan bij prachtige reclamebureaus 
om later succesvol in zijn met mijn eigen bedrijf. De mensen ervaarden 
mij als energiek en vrolijk, altijd ondernemend, creatie van prachtige 
handgemaakte kunstwerken, unieke geschenken gevend aan vrienden, 
altijd superhandig met de naaimachine. Met mijn (ex-)partner heb altijd 
in een supermanifestatie energie geleefd: in totaal hebben we drie huizen 
verbouwd tot paleizen, twee prachtige kinderen geboorte gegeven die in 
hun jeugd ook fotowerk met mij samen hebben gedaan, waarbij we o.a. 
met ons drieën op de cover van een woonmagazine kwamen te staan. 
Met mijn persoonlijke verhaal en kinderkunst creaties kwam ik in een 
tijdschrift en ons landhuis in Amerikaanse Barn stijl in Friesland kwam 
als een binnenkijker in de Leeuwarder Courant en een woonmagazine. De 
buitenwereld zag het uiterlijke 'succesverhaal'.

Daarbij was ik altijd super actief als vrijwilliger voor toneelgroepen, actief 
op school als moeder, decors bouwend, kostuums naaiend, fotograferend 
van evenementen en schooluitjes, vele feestjes en bruiloften, opmaken en 
redactie van clubkranten en schoolkrantjes en actief in bestuursfuncties. 
Ik had zelfs een eigen boekje geschreven en uitgegeven over ponyrijden 
aangezien ik dit zelf mistte voor mijn dochter Myrthe. Het is later 
uitgegeven onder de vlag van een overkoepelende federatie voor veilig 
ponyrijden bij maneges.

Het is een vogelvlucht van mijn uiterlijke carrière, een mooi woord voor 
hoe je leven gezien wordt ‘door de ogen van anderen’. 
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De ogen van anderen sturen
Het zijn de ogen van anderen die onze keuzes kunnen beïnvloeden, want 
we voelen die ogen altijd. Als we iets gaan doen wat in de ogen van anderen 
niet klopt met het beeld wat zij van je uiterlijke acties hebben gevormd, 
het geknede beeld, krijg je het te horen, vaak als een oordeel, soms als een 
vraag. De mensen die het dichtst bij je staan, in liefde, raken je het meest 
met hun blik op jouw getoonde uiterlijke manier van leven. Alsof we elke 
keer onszelf te verantwoorden hebben waarom we andere keuzes in ons 
leven gaan maken, die door hen niet worden begrepen. Het is de vraag 
of ze het antwoord wat je geeft kunnen ontvangen. Niet iedereen houdt 
namelijk van veranderingen, of van de woorden uit een oprecht hart.

Hoe mooi en prachtig het er aan de buitenkant ook uit zag, ik kon er zelf 
niet van genieten of echt trots op zijn! Het was nooit genoeg! Het kon altijd 
beter! Alsof ik niet kon stilstaan bij het succes wat ik op dat moment had 
behaald, alsof ik complimentjes die gegeven werden niet kon ontvangen 
en weg bagatelliseerde. Er was altijd een stip verder op de horizon, het 
was nooit genoeg, er was altijd maar een doorgaan en doorgaan, waardoor 
ik mijn reeds behaalde successen niet eens besefte. Waarom dan toch?  
 
Pas de laatste jaren heb ik mijn dozen met opgeslagen werk, mijn eigen 
creaties en modellenwerk opnieuw ingekeken en voelde ik pas wat ik 
werkelijk had neergezet zonder het destijds voor mezelf ‘te eren’, in 
dankbaarheid wat ik allemaal had aangeraakt in mijn leven. Ik mocht 
opnieuw gaan inzien en doorvoelen wat ik allemaal had gecreëerd! Alsof 
ik bewust de vruchten van mijn leven opnieuw mocht verankeren. Het 
waren (en blijven) cadeautjes. 

Hiervoor had ik eerst ademnood te ervaren, uit te breken door mijn relatie 
te beeindigen, afstand in familie- en vriendschapsrelaties mee te maken, 
als een verstotene nieuwe velden te gaan onderzoeken, in een burn-out te 
kelderen en op zoek naar wat dan de liefde werkelijk is.
 
Mijn keuze om te gaan scheiden werd niet begrepen. Zo vertelde een 
kennis mij eens “Siska, jij was mijn voorbeeld van een succesvol en gelukkig 
leven, ik heb je altijd bewonderd, je was mijn inspiratie om ook zo te leven. 
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Nu heb ik die niet meer...’. Tja. Dat dus. Of wat mijn vader mij vertelde bij 
mijn scheiding in 2012: ‘Ik ben altijd trots op je geweest, maar nu stel je me 
zwaar teleur’. Tja, had hij het mij ooit verteld? Had ik het moeten voelen of 
ruiken? Want in woorden had ik het nooit gemerkt.....

Communicatie, uitspreken, iemand een warm hart toedragen, bedanken 
voor wat deze voor je betekent, nu, in dit moment.... Hebben we het ooit 
geleerd? Complimentjes geven? Iemand toejuichen in succes? Aanmoe-
digen? Zou iemand dan verwaand kunnen worden? We laten meestal 
alleen iets horen als het niet meer positief is, als het ons niet meer past. We 
gaan aan de bel trekken als we ons te kort voelen gedaan door die ander. 
Waar zijn de liefdesbetuigingen in het moment zelf? Waar is de dankbaar-
heid van het fijne samenzijn, de erkenning wat er in dat moment is? Wat 
er al is bereikt? Waarom hebben we een verlangen naar altijd meer, altijd 
beter, grootser, mooier, succesvoller? 

En áls iemand dan eindelijk eens een compliment of een dankbaarheids-
uiting geeft, kunnen we het dan ook echt ontvangen? Kunnen we geloven 
dat het gemeend is? Dat het waar is? Of voelen we al weer een argwanend 
onderbuik gevoel opborrelen.....?

Wat is uiterlijk succes als je je 
van binnen kapot voelt? 

Het is leeg. Wie bepaald de maatstaf van genoeg? Waar meten we ons aan? 
Kijken we alsmaar naar buiten, of kijken we ook eens naar binnen?

Mijn schoonheid aan de buitenkant verborg mijn innerlijke pijn
Wakker worden in de slapende wereld deed me beseffen hoeveel ik zelf 
had toegelaten, hoe ik mijzelf op de pijnbank van de liefde had gelegd. 
Was dit liefde? 
Was ik hier lief voor mezelf? 
Wat zocht ik werkelijk? 
Wat wilde ik werkelijk zijn?
Wat had mijn hart nodig? 
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Noodzaak kuste mij wakker

De noodzaak voor het welzijn van mijn dochter deed mijn 
persoonlijkheid en angst voor de buitenwereld, de ogen van anderen, 
opzij schuiven om haar grote liefde, Quinta, de kans te geven te blijven 

leven toen zij ter dood werd veroordeeld door de dierenarts. 

Quinta is een Welsh/Arabier pony waarmee mijn dochter Myrthe destijds 
actief sprong en dressuur reed. Het was 25 januari 2011. Tijdens een 
dressuurles schrok Quinta van een kat op de rand van de rijbak, waardoor 
ze zich lelijk verstapte. Het bleek mee te vallen volgens de instructeur. De 
volgende ochtend bleek het er helemaal niet goed uit te zien en de dieren-
arts werd erbij gehaald. Ze bleek een behoorlijke peesblessure te hebben 
opgelopen in haar voorbeen en kreeg hiervoor pijnstillers en ontstekings-
remmers toegediend. Nu was het even afwachten. 
Twee dagen later kwam Jan Henk, de eigenaar van de manege waar Quinta 
gestald stond, terug van vakantie en ik vroeg zijn mening. We haalden er 
toch maar een holistisch dierenarts bij. Hij adviseerde me te stoppen met 
de pijnstilling en twee keer per dag een uur te gaan wandelen. Ze kreeg 
een aantal herstellende injecties. Juist het voelen van de pijn zou haar 
beschermen niet over haar grenzen heen te gaan. Het wandelen zou de 
bloedsomloop stimuleren en dit was nodig voor het herstel. De dierenarts 
voelde ook nog even met zijn hand tussen haar voorbenen om de kans op 
haar herstel te checken. Dit was 50%. Ik was verbaasd hoe hij dat voelde 
door een vraag te stellen. Deze arts had al vele wonderen bij paarden 
verricht en ik vertrouwde zijn advies. 

Ik was in deze periode ziek. 
Zes weken ervoor was ik voor een soort van check-up naar Edwin Wiersma 
geweest, die een praktijk voor progressieve geneeskunde heeft. Eigenlijk 
was het consult voor een vriendin bedoeld die al lange tijd met zenuwpijn 
in haar rug kampte. Zij had zelf ontdekt dat ze een tekort aan B12 had wat 
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invloed had op haar zenuwpijn. Mijn vraag ‘Hoe kom je dan aan een B12 
tekort, wat is hier de oorzaak van?’ bracht mij via via bij Edwin. Ik maakte 
een afspraak voor ons allebei, want ik was zelf wel heel erg nieuwsgierig 
over zijn manier van het lichaam doormeten en de wijze van genezen met 
frequenties. Mijn vriendin kon helaas die dag niet komen en ik ging alleen.
 
In de amnese had ik wat vage klachten opgeschreven: spataderen (een 
familiekwaal), lastige stoelgang, knarsetanden, kaakklemmen (had ik een 
bitje voor), zooltjes in mijn schoenen voor instabiele bekkenstand en nog 
wat dingetjes. Mijn heftigste gebeurtenissen in mijn leven: de zelfmoord 
van mijn moeder in 1994 en de zware bevallingen van mijn twee kinderen. 
Bij beide bevallingen had de placenta niet los willen laten en diende deze 
onder narcose verwijderd te worden (mijn oma had dit ook hoorde ik 
later). Beide keren had ik een postnatale depressie gehad, maar die had ik 
(naar mijn eigen zeggen) goed overwonnen. Ik voelde me best goed, had 
een fijn gezin en zat boordevol energie. Ik was ontzettend creatief, zette me 
actief in voor de school en toneel en stond altijd klaar voor anderen. Ons 
huis was altijd open voor anderen. We hadden ons derde huis gebouwd 
en woonden nu negen jaar in Friesland. We waren succesvol in onze eigen 
ondernemingen. Ik had ook net meegedaan met het Life Lines onderzoek 
van de GGD Friesland waarin ik helemaal ‘gescand’ was. Hartfilmpje, 
bloed- en urineonderzoek en hersengymnastiek hadden uitgewezen dat 
ik supergezond was. Tot die dag bij Edwin..... 

Moeders hebben altijd door te gaan
Edwin ging mij energetisch doormeten, deed levend bloedanalyse en 
de uitkomst veranderde mijn leven vanaf dat moment. Mijn bloedcellen 
waren verkleefd, lange slierten zag ik op het scherm, waarop Edwin vroeg: 
‘ Jij moet heel erg moe zijn.’ Moe? Nee hoor! Ik ga door. Ik moet ook wel. 
Ik ben doordeweeks alleenstaande moeder, ik kan mijn teugels niet laten 
vieren, dat is onmogelijk. Ziek zijn kan ook niet als moeder. ‘Maar eigen-
lijk ben je heel erg moe Siska.....’ Ja, toegegeven, als ik diep naar binnen 
keek, ja, eigenlijk wel. Maar daar kon ik toch niet aan toegeven? Ik MOEST 
doorgaan’. 
De parasieten die door mijn bloed schoten onder de telescoop verklaarden 
mijn stoelgang en dat ik zoveel kilo’s was afgevallen. Mijn darmen lagen 
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stil en namen geen voedingstoffen meer op. Bij het doormeten van de 
frequenties van mijn lichaam kwam er nog veel meer omhoog.... ‘Hoe kan 
dit’ vroeg ik me alleen maar af. ‘Ik heb net het onderzoek gedaan bij de 
GGD. Waar hebben die dan naar gekeken? Wat zijn hun meetwaarden?’. 
Het bevestigde opnieuw mijn zienswijze dat ik me fijner voel in de alter-
natieve geneeswijze dan in de reguliere gezondheidszorg. 
Na de geboorte van mijn zoon Jelle in 1997 was ik bij een antroposofisch 
huisarts gekomen. Na een eerste ervaring met de inentingsprik bij de GGD 
ben ik ook naar een antroposofisch consultatiebureau overgestapt, want 
Jelle bleef een kwakkelende gezondheid houden na die eerste prik. De 
zuster stond steeds klaar voor de tweede prik, die ik woest tegen hield en 
koos daardoor voor het Antroposofisch Kinderbureau. Zijn tweede prik 
kreeg hij met 14 maanden, zonder kinkhoest. De behandelingen vanuit 
de antroposofie waren heel anders dan die mijn omgeving vanuit de 
reguliere zorg kreeg. Voor mijn depressies kreeg ik geen anti-depressiva, 
maar korreltjes met ‘iets’, Jelle zijn inentingsprik werd teruggezet na de 
langdurige oorklachten, mijn bekkeninstabiliteit werd behandeld met 
euritmie, ik kreeg arnicaspuiten voor mijn borstontstekingen en ga zo 
maar door. Via het Kinderbureau leerde ik citroensokjes geven bij koorts, 
buikmassages met olie bij kramp, anders eten geven etc. Het was nieuw, 
onbekend, maar het voelde goed. Er waren ook vaak lezingen waar de 
wijsheden van Rodolf Steiner en Jung werden besproken. Ik zie nu dat 
ik nieuwe gewoonten ben gaan ontwikkelen in die periode van het jonge 
moeder zijn. 
‘En nu dit? Hoe is het mogelijk? Ik ben zo goed bezig voor mijn gevoel! Niet 
dus. Dat ik hier bij Edwin op de juiste plek was voelde ik overduidelijk. 
Daar was ik blij mee. In Amsterdam was er zoveel beschikbaar, maar hier 
in Friesland waren de alternatieve geneeswijzen heel moeilijk te vinden. 
Ik had een chronisch tekort aan B12 en kreeg een injectie in mijn bil en 
daarbij een opgeladen magneet met frequenties op mijn buik geplakt die 
ik een week moest dragen. Een week later diende ik weer te komen en 
kreeg ook het advies ‘ga wandelen’.

Het advies: ga wandelen
Wandelen? Ik kwam vanaf dat moment stil te staan! Letterlijk! Mijn 
darmen gingen ‘lopen’ en ik werd moe, zooooo moe! Er kwam niets meer 
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uit mij. Het was december 2010, de drukste maand van het jaar, met zowel 
mijn grafische werk als met school, vakantie en kerstgedoe. Mijn denken 
werd ontregeld en ik kreeg nauwelijks nog iets uit mijn handen. 
Behalve haken. Op school was ik al jaren creamoeder en ze zochten een 
moeder voor haken en breien en ik wilde nog wel een beetje oefenen. 
Een vriendin leerde me stokjes haken, waardoor ik bloemetjes kon gaan 
maken. Haken werd mijn remedie om me te blijven focussen op iets buiten 
mij, om zo mijn hoofd rustig te houden. Mijn creaties breiden zich uit 
naar cup cakes, in vele kleuren, vormen en maten. Ze stroomden vanuit 
mijn fantasie zo uit de haakpen. Verstand op nul, kleurtje kiezen, rondje 
haken, iets omhoog, ander kleurtje, verminderen, vullen en dicht haken. 
Wandelen? Nee, dat kon ik niet meer opbrengen. Geen energie er voor 
kunnen vinden. 

De noodzaak van een ander deed mij wandelen
Daar liep ik dan met Quinta, nu moest ik wel! Er was NOODZAAK! Niet 
mijn eigen noodzaak, noodzaak van een ander: Quinta. Ik liep met haar 
door sneeuwbuien, regen, harde wind en stormen. Haar onregelmatige 
ritme van haar hoeven aanhorend, haar lage hals aanschouwend, de pijn 
in de ogen lezend tijdens deze wandelingen. Ik riep naar boven, naar de 
hemel: 

‘Jullie hebben het voor elkaar, Siska is aan het wandelen! 
Maar waarom moet Quinta daar nu zoveel pijn voor lijden??!!’

Ik kreeg geen antwoord terug... Twee keer per dag reed ik naar haar toe 
en begon er van te genieten, het bepaalde mijn ritme van de dag. Zo samen 
door het vlakke land, door het dorpje Molkwerum, de gebouwen bekij-
kend, de mensen bewonderend in hun huisjes, de verschillen in de dagen. 
Zelfs het weer kon me niet meer deren, we liepen, we hadden een missie 
te gaan. Ik sprak veel met Quinta, ze was een welwillend luisterend oor. 
Het deed me denken aan de tijd in mijn jeugd dat ik met de dieren op 
de boerderij sprak. Hoe ik voor de koeien zong in een niet begrijpelijke 
taal. Het klonk altijd zo mooi als ik die woorden gebruikte. Daar ging 
het om, de klank, de fibratie in mijn lijf, als een mantra, steeds dezelfde 
zin herhalen. De koeien waren elke keer mijn trouwe toehoorders, heel 
tevreden herkauwend. 
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Het doodsvonnis 
is het startschot

Na vier weken wandelen kwam de dierenarts met een dodelijk vonnis 
door de telefoon over het herstel van Quinta. 

De pezen waren goed hersteld, maar ze had er hoefbevangenheid bij 
gekregen en dat betekende voor een pony van 18 jaar de dood. Koel, 
koud, simpele keuze. ‘Je mag best emotioneel zijn Siska, het is de trouwe 
vriend van je dochter, je hebt je gehecht aan het beestje. Maar echt, luister 
naar mijn conclusie: laat haar inslapen en koop een andere pony voor je 
dochter.’

Dat was rauw nieuws... Alles stond stil, immens verdriet welde op, 
radeloosheid, machteloosheid en woede... Zomaar, vanuit het niets deze 
conclusie? Dit kon toch niet waar zijn? Hoe ging ik dit bericht thuis aan 
Myrthe vertellen? Over 3 dagen werd ze 12 jaar.... ‘Je kunt nog wel een 
weekje wachten hoor, zodat het de feestvreugde niet bederft. Doen we het 
dan...’

Het toevallige contact een dag vóór het doodsvonnis
De dag ervoor had ik contact gelegd met een dierentolk, Agnes Jansen. 
Ik was benieuwd geworden wat Quinta zelf vond van haar herstel (na 
dat meten tussen haar benen was ik getriggerd in haar eigen stem). Mijn 
vriendin A attendeerde mij op een dierentolk die zij kende. ‘Probeer dat 
eens’ had ze gezegd. Tja, Quinta hoefde ik nu geen vragen meer te stellen, 
het vonnis was al duidelijk. Ik nam contact op met Agnes om de afspraak 
te annuleren. Huilend vertelde ik haar het vonnis van de dierenarts. Dit 
hoefde helemaal niet de dood voor Quinta te zijn vertelde Agnes me. Ze 
had net een Shetlander beter gemaakt met hoefbevangenheid. Dit kon ze 
ook met Quinta. Zij kon healing op afstand geven, net als het dierentolk 
gesprek. Ze vroeg me Quinta een kans te geven! 
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Nieuwe hoop?
Wat? Nieuwe hoop? Dit is zo f*cking uit mijn comfortzone! Wat is er 
allemaal meer mogelijk? Kan dit? Bestaat dit? Wat gaan anderen ervan 
vinden als ik dit ga doen? Ik reed naar mijn vriendin A toe om met haar te 
overleggen wat wijsheid zou zijn en ik wilde daarna ook nog naar Quinta 
toe. Ik was er deze dag nog niet geweest. Huilend zat ik bij haar aan de 
keukentafel. ‘Je hebt niets te verliezen Siska. Geef het een kans.’ Het was 
beter dat ik nu niet naar Quinta zou gaan. Daar zou ik ook alleen maar 
huilen. De weg naar huis moest ik ook alleen maar huilen. Wat ging ik 
Myrthe vertellen als ze vraagt hoe het bij Quinta was?  Die avond geef 
ik Agnes een ‘ja’ om te gaan starten. Niemand vertelde ik over deze 
spannende nieuwe hoop. Alleen mijn vriendin wist het. Het was donder-
avond 17 februari 2011.

Het is de JA die mijn leven voor altijd zal wijzigen.

De ‘Ja’ die mijn reis doet starten
Quinta wordt gehoord door Agnes en de reis begon. Agnes schakelde 
tevens Monique in, zij kon ook op afstand healing geven en had heel veel 
kennis van voeding en kruiden voor paarden. We dienden haar voeding 
aan te passen, etherische oliën te geven, waar ik het bestaan niet van 
af wist. Echt alles was nieuw. Ik verdiepte me in boeken, websites met 
informatie die zij mij aanreikten. De boodschappen die Quinta doorgaf 
over haar pijn en situatie, de dood die dreigde, het slachthuis waar elk 
paard heen ging, wat alle paarden op stal van elkaar wisten.... Het bleek 
één groot roddel circuit! Over hun pijn en hoe de mensen met de paarden 
omgingen. Wat deze mensen aan emoties verborgen en mee op de rug 
van het paard namen. Ja, ik deed het ook. Mijn dochter ook. Ze weten onze 
werkelijke gevoelens haarfijn op te pikken. Ik begreep nu steeds meer 
waarom paarden wilden dat we in het Nu dienden te zijn, een leeg hoofd 
dat niet gevuld is met boodschappenlijstjes en andere afleidingen. Ze 
willen er helemaal voor je zijn als jij je op hen afstemt in dat moment. 

Nog meer ‘toeval’
Alsof het universum ermee gespeeld heeft, maar een dag later ging 
ik anderhalve dag naar Antwerpen met een collega-styliste van Crisp 
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Stylisten. We waren winnaars van een stylingwedstijd en deze trip was de 
prijs. Zo kon ik via mijn mobiel de mails lezen die Agnes mij stuurde. Zo 
hoefde ik geen geheim te dragen naar Myrthe, die de dag erna jarig was en 
haar 12e verjaardag ging vieren. 
Ze had Quinta op haar 10e verjaardag cadeau gekregen. Vanaf die dag 
gingen we samen op zoek naar een pony. Ze reed al vijf jaar op manege-
pony’s. Ze deed het goed en ik gunde het haar om de liefde voor een eigen 
pony te mogen ervaren. Dit was in mijn jeugd ooit mijn redding geweest. 
Mijn pony Kitty was mijn makkertje, ook al rende ze door de weilanden 
met me, bokte ze meer er af en toe af en sloeg ze op hol.... Daarna kreeg 
ik Rex. Deze werd na twee jaar kreupel in zijn achterbeen. Voor de rust 
ging hij naar een rustplaats ergens werd me verteld. Jaren later kreeg ik te 
horen dat hij direct naar de worst was gegaan. Waarom kunnen volwassen 
mensen niet de waarheid spreken? 
Toen begreep ik opeens waarom we Rex nooit konden bezoeken. Mijn 
ouders hebben mijn vraag vaak dienen te omzeilen met een vage smoes.... 
Zwijgen uit bestwil noemen ze dat. En een leugen om bestwil is zo gemaakt. 
Echter is het verzwijgen van de waarheid een geheim met je meedragen, 
alsof het niet veilig is het uit te spreken...

Een leugen in stand houden is 
zoveel zwaarder dan de waarheid

Het worden geheimen - en geheimen sturen 
uiteindelijk je onderwereld aan. 

De waarheid kan pijn doen, maar het is nog steeds de enige weg, 
deze maakt je vrij. 

  
Een expert in geheimen dragen
Ik was namelijk zelf ook een expert geworden in het dragen van geheimen. 
Ik leidde een soort van dubbelleven in die tijd. Doordeweeks deed ik mijn 
ding helemaal omdat het kon. Mijn partner was er dan niet en ik kreeg dan 
geen commentaar op alles wat ik deed wat geen geld opleverde, dat geen 
‘business’ was. Het waren de dingen die mijn hart blij maakten! Zo had ik 
bijvoorbeeld de hele week de tafel beneden onder de gordijnstoffen liggen. 
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Samen met een vriendin uit het dorp naaiden we daar de gordijnen voor 
het podium voor school. Zij had prachtige glanzende stoffen gekocht. Wij 
kletsten dan over het leven, de dromen van onze kinderen, kookten een 
pan eten, schoven de stof wat aan de kant en aten gezellig met z’n allen. 
Hier stroomde creatie energie. Net als dat ik voor de kinderen veel eigen 
creaties maakte, zoals verkleedkleren, poppenkleren, super originele 
gymtassen, suprises voor Sinterklaas of leuke presentjes. Ik heb zelfs Jelle 
geleerd hutten te timmeren, terwijl zijn vader eigenlijk de timmerman 
was, maar ja, die vond dat Jelle dat uit zichzelf moest leren. Ik stond daar 
anders in en na lang zeuren van Jelle, waarbij zijn vader niet ging helpen 
had ik het hem geleerd. Natuurlijk werd de hut in het weekend afgekeurd, 
maar ik herinnerde mij de blije gezichten van Jelle en zijn vriendje, hoe ze 
mochten zagen, spijkeren, meten, aftekenen en hun hut zagen groeien. Ik 
wist wat ik had gedaan. 
Werk voor klanten deed ik in de avonduren als de kinderen sliepen. Mijn 
atelier en werkkamer lag naast hun slaapkamers op de zolderverdieping. 
Dat was mijn plek, hier mocht alles. Potten verf, bakken met afgedankte 
materialen, stapels stoffen, naaimachine, inspirerende boeken en schilde-
rijtjes die ik had gemaakt. Hier leefde ik, hier voelde ik mijn creatie energie 
en was ik graag met de kinderen. Hier kwam het bezoek ook altijd even 
kijken. De rest van het huis had een hele andere uitstraling. Het was leger. 
De kinderkamers hadden grote muurschilderingen. Myrthe had bloemen 
met rood, roze en goud en Jelle een cowboysilhouet met een pistool in 
okerkleuren en bruin/zwart. Het was prachtig. 

In de weekenden stopte ik me (onbewust) in een andere rol, deed ik weer 
andere dingen. Nu besef ik ook wel dat ik geen weerstand wilde, geen 
negatieve oordelen over wat ik allemaal deed. Ik zag heus wel die scan die 
door mijn werkkamer ging, wat ik nu weer had gedaan, welke kleding ik 
nu weer had gekocht (en geld aan had uitgegeven), wat ik nu weer met de 
kinderen had verzonnen... Het voelde nooit goed. Ik had altijd wel iets niet 
goed gedaan. Vermoeiend eigenlijk. 
Mijn partner zei me wel eens dat hij zich niet welkom voelde als hij thuis 
kwam na vier dagen. Ja, dat heeft hij eigenlijk heel goed aangevoeld, want 
hij kwam thuis met een scanblik, zo voelde dat voor mij althans, en ik 
hoefde maar te wachten om te gaan aanhoren wat er nu weer anders had 
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gemoeten. Ik kon dan ook niet meer mezelf zijn, diende me weer aan te 
passen aan hoe hij het graag wilde hebben om de vrede te bewaren. Het 
voelde als afremmen. Ik had hem soms liever niet om me heen, waar ik 
ook weer vragen bij stelde, want waarom dan niet? Het klopte voor geen 
meter. De dualiteit ten top. Dat mijn lichaam dus ziek was geworden, 
opgebrand, ja, dat kwam van dit hele lange riedeltje. 

Mijn geheim opbiechten
De zondagmiddag kwam ik weer thuis van Antwerpen. Het huis zat al 
vol visite en er was veel gezelligheid. Aan het einde van de avond vroeg 
mijn partner wanneer we Quinta lieten inslapen. Het enige wat ik kon 
zeggen is ‘geef me nog even de tijd’, want dat vroeg Quinta ook: tijd. Op 
de vraag ‘waarom uitstellen?’ antwoordde ik dat als ik de waarom nu zou 
gaan vertellen wij die nacht niet zouden slapen. Tja, toen moest ik het wel 
vertellen. Ik kreeg de waanzin over me heen, dat ik gek geworden was, wat 
ik wel niet dacht, geldverspilling, onzinnige kwakzalverij en al dat meer. 
Ik was volgens hem nu echt van mijn pad aan het raken. We sliepen die 
nacht niet.

De volgende ochtend kreeg ik te horen dat Quinta zo snel mogelijk van de 
manege af moest, zodat de mensen mij daar niet gingen verketteren. Plus, 
ik moest ook om Myrthe denken, zij zou in deze verkettering  meegaan. 
Die dag vertelde ik Myrthe waar ik mee bezig was en las haar de mailtjes 
voor van Agnes, wat Quinta had doorgegeven. Haar hoofdje moest even 
werken, echter bij aankomst op stal werd Quinta net behandeld door 
Agnes, waardoor we haar zagen liggen met de ogen dicht en haar lijf 
trillend. Ze was in een trance. Dit was voor ons beide nieuw en was de 
bevestiging dat er werkelijk iets gebeurde. 
De dagen erop diende alles anders te gaan. De winterdeken moest af, 
stoppen met wandelen, niet omhoog roepen als ze lag, voeding moest 
sober en Quinta wilde graag haar hoefijzers af. Dit had ik te vragen aan 
Jan Henk. Hij wist niet waar we mee bezig waren. Hij gaf aan over twee 
dagen wel tijd te hebben. De volgende ochtend kreeg ik een mailtje van 
Agnes dat Quinta blote voeten gevoel doorgaf. Nee, dat kon nog niet, flitste 
er door me heen. Echter bij haar stal lagen de twee hoefijzers. Met de mail 
liep ik naar Jan Henk en zo kon ik aantonen wat ik deed en dat het klopte. 
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Ja, het verankerde ook mijn eigen geloof in deze manier van heling. Het 
gaf mij kracht en vertrouwen om door te gaan met wat ik was opgestart. 
Twee weken later kon Quinta op de trailer naar een stal bij ons in het dorp. 
Dit was inderdaad veel prettiger. Quinta kwam bij Benton op stal, een 
grote bruine ruin waar ze smoorverliefd op werd. Geweldig om te horen! 
Ze herstelde voorspoedig. Myrthe kon zelfs weer door haar gedragen 
worden en zo maakten we fijne wandelingen in stap door de prachtige 
landerijen en bossen om ons heen. Quinta gaf aan dat ze een oude rugpijn 
had waardoor ze eigenlijk destijds de peesblessure had opgelopen. We 
haalden er een paardenfysio bij, die haar helemaal losmaakte. We lieten 
een zadel op maat maken, kozen een hoofdstel zonder bit en een barepack 
(dekje met singel), want Myrthe zat het allerliefst zonder zadel op Quinta, 
waardoor ze een fijne verbinding met haar voelde. 

Quinta gaf steeds aan ‘ik ga Siska helpen’. 

Hoe dan heb ik mij vaak afgevraagd. 
Hoe kunnen paarden nu mensen helpen? 

‘Ga je mij helpen met mijn gezondheid, mijn diepe onvrede in mijn relatie? 
Hoe ik de ballen hoog kan houden?’ 
Soms dien je iets in een langere tijdslijn te gaan zien, want terug kijkend 
heeft ze haar woord gehouden! Door Agnes leerde ik de helende energie 
van de Engelen kennen, anders te eten en beter voor mezelf te zorgen. Ze 
gaf mij op afstand Jassen Techniek sessies, gemixt met Touch of Matrix 
healing. Ze leerde mij mijn huis te reinigen en mijn energie te zuiveren. 
Monique gaf mij de aanreiking van het boek ‘De Sleutel tot Zelfbevrijding, 
Psychologische Oorsprong en Oplossing voor 1300 ziekten - Encyclopedie 
van de Psychosomatiek’ waar ik las wat de boodschap van mijn lichaams-
klachten waren. De darmen hakten er het meest in: geen begrenzing, de 
Redster energie, de parasieten toelatend. Dóór Quinta heen ontving ik de 
juiste hulp om mezelf te gaan begrijpen, de stem van mijn ziel te leren 
verstaan - juist door de pijn te gaan onderzoeken.
Als ik het over de stem van het Universum gaan verstaan heb, dan is het 
dit. Je krijgt iets op je bord aangereikt als hulp, je kunt het oppakken en je 
ogen ervoor openen of het blijven negeren. Alle tegenslagen hebben maar 
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één doel: je op weg brengen om in liefde naar jezelf te gaan leven.

Een break-point in de relatie
Een paar maanden na de start van Quinta haar healingsproces gaf ik aan de 
relatie te willen beëindigen, omdat ik me helemaal vast voelde zitten. Mijn 
zieke lichaam en de lichaamskwalen hadden mij zoveel inzicht gegeven 
hoe vast ik echt zat en vooral ‘uit de liefde naar mezelf was’. Er werden 
constant grenzen overschreden, ik kon me niet weren, alsof ik er steeds 
opnieuw ‘in tuinde’ en elke keer weer het radeloze vragende gevoel had 
hoe het dit keer nu weer zo ver was gekomen. 
Ik wist toen dat er is maar één oplossing zou zijn om te genezen: de relatie 
stoppen. Quinta negeerde mij in die periode door haar kont naar mij toe 
te keren. ‘Stank voor dank’ voelde dat voor mij, voor alles wat ik voor haar 
had gedaan! Bij ‘toeval’ trof ik de helder wetende groenteboer uit het dorp 
verderop. Hij zag mij huilend bij een vriendin zitten waar ik mijn pijn en 
onmogelijkheid in de relatie aan het braken was en uitsprak dat Quinta 
mij ook nog eens negeerde... Hij gaf mij het advies langs het water te gaan 
lopen en wanneer ik een keuze had gemaakt Quinta weer naar mij toe 
zou komen, onafhankelijk wélke keuze. En inderdaad, na een diepgaand 
gesprek de relatie een tweede kans te geven kwam Quinta weer naar me 
toe. 
Twee weken later boekten we een vakantie naar Marbella in Spanje met een 
appartement aan de zee, waar ik de branding hoorde en een diepe wens in 
vervulling zag gaan om zo dicht mogelijk bij de zee te slapen. Op dit strand 
vond ik een steentje in de vorm van een hart. Dit vond ik zo magisch dat ik 
verder ging zoeken, zelfs de kinderen gingen meezoeken en zagen ze uitein-
delijk ook liggen. Met 8 kilo overgewicht nam ik de steentjes mee naar huis!  
Waar je je aandacht op richt ga je zien is hier wel duidelijk van kracht!

De droom van een eigen paard
Mijn grote droom toen we ooit vanuit Amsterdam hierheen verhuisden: 
mijn eigen paard en pony aan huis. Het huis is er geschikt voor met 1,7 
hectare eigen weiland. Bij de aanvraag van de bouw stonden de stallen 
er al getekend. We waren ondertussen 9 jaar verder en nu kon ik op 
zoek gaan naar een eigen paard. Een paar jaar terug had ik al eens op het 
punt gestaan een eigen paard te kopen. Mijn partner was toen fel tegen, 
waardoor ik er een strijd van maakte om mijn zin door te drijven. Toen 
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hij uiteindelijk van het gezeur af wilde en daarom maar toestemming gaf, 
kon ik opeens voor mezelf gaan nadenken. Wilde ik het echt? Of wilde ik 
gewoon mijn zin doordrijven als een klein kind? Wilde ik op deze wijze 
mijn behoefte bevredigd hebben? Doordat het tegengas was weggevallen 
ging ik pas écht kijken en voelen, waardoor ik besefte wat ik aan het doen 
was! Gehoord willen worden! Erkend worden in mijn behoeftes! De strijd 
winnen! Inzicht en schaamte, schuldgevoel en stommiteit kwamen als een 
cocktail binnen. 
Toegeven dat ik dit aan het doen was door het uit te spreken was zo kwets-
baar voor mij! Toch deed ik het en zo kon ik pas echt met mijn eigen hart 
gaan kijken en werkelijke behoefte voorbij de sluiers gaan erkennen. Hier 
besloot ik dat het nu niet het juiste moment was. Het werkelijke verlangen 
was al beantwoord! Nu ging de energie weer stromen en kreeg ik het 
aanbod om een paard van iemand anders te trainen, omdat zij tijdgebrek 
had. Zo kwam mijn wens in een andere vorm uit: een ‘vast’ paard waarmee 
ik wedstrijden kon gaan rijden.

Het geschenk komt als je de strijd loslaat om te willen winnen
Bovenstaande  is een van de vele items in mijn leven geweest: mijn 
rebelse energie gebruiken om door blokkades heen te rammen. Niet om 
dat ene item waar ik voor streed, maar om de strijd zélf te winnen. Het 
gelijk willen hebben, omdat er een verborgen (en onbewust) gevoel onder 
lag: niet gehoord worden, er niet toe doen. Nu kon ik helder zien wat er 
gebeurd als je geen weerstand biedt aan het verlangen van een ander, wat 
als opeisend, belerend en beter weten wordt ervaren. 

Je geeft mensen juist de ruimte om zelf na te denken als je geen weerstand 
biedt en de energie er juist laat stromen, door open, ruim denkende en 
vriendelijke en verdiepende vragen te stellen, zodat de ander zelf de 
antwoorden kan vinden en vanuit die helderheid zelf een keuze kan 
maken. 
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De kat toont mij de volgende stap

Op een dag had onze kat Sjors hele erge etterogen. 
Als ik Agnes vraag wat er met Sjors aan de hand is, 

kreeg ik een boodschap voor mijzelf.

Sjors had allang gezien dat ik me interesseerde voor Dierentolken en dat 
ik nu de keuze moest maken om het daadwerkelijk te doen Hij had mij 
klaarblijkelijk zien wikken en wegen, want ja, dit lag niet in de planning, 
dan had ik namelijk meer kans om als 'de rare' bestempeld te worden. 
Door zijn etterende ogen wist Sjors dat ik vragen aan Agnes ging stellen 
hoe ik zijn ogen kon genezen en zo kon zij de boodschap van Sjors aan 
mij doorgeven om mij aan te moedigen de stap ook werkelijk te maken, 
voorbij mijn angst. Etterende ogen dragen als boodschap in het boek van 
Christiane: Wat wil je niet zien, de ingehouden en opgekropte energie, waar 
je vol van bent durf je niet te tonen, aarzeling in je droom, alsof je er niet 
bij kunt. Je levenswater roept om een vrije doorgang.? Met als kernoplos-
sing: Doen! Actie! Stel niet uit! Stop met zelftwijfel en geef ruggegraat aan 
je verlangen! 
Ik zette daarop de volgende stap en ging de opleiding tot Dierentolk bij 
Mieke Zomers volgen. Hier leerde ik als eerste de stilte in mijzelf te vinden, 
objecten van elkaar te ‘lezen’, de natuur met andere ogen te gaan beleven. 
Achteraf gezien kan ik zeggen dat ik opnieuw verbonden werd met mijn 
innerlijke wijsheid, mijn muze, mijn gids, mijn innerlijk kompas. Ik mocht 
leren de ruis uit te zetten, om zo zuiver mogelijk de boodschappen te gaan 
verstaan: van de dieren, maar ook van mijn gidsen, het Universum, de 
Engelen, de natuur, de vele dieren op mijn pad. Voor sommigen niet te 
snappen, echter wist ik opeens wat ik al die tijd gemist had en wat ik had 
weggedrukt: de connectie met mijn hart als kompas! Deze stap was een 
geschenk geweest!

Tijdens de visualistaieoefeningen diende ik een gelukkig moment in 
mijn leven op te roepen... Die kon ik gewoon niet meer vinden. Ik ging 
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de geboorte van de kinderen gebruiken, maar die waren ondanks het 
aanraken van overvloedige liefde ook pijnlijk en zwaar beladen. In het 
eerste weekend deden we een opstelling waarbij de honden van Mieke 
ook een rol hadden. Ik werd de jonge herdershond. Als een blije hond 
kroop ik op de schoot van de moeder, lag ik languit op de koude tegelvloer, 
terwijl iedereen om mij heen begon te snotteren en te huilen. Ik voelde 
mijn drang om buiten te gaan spelen! Nadat de sessie voorbij was ben ik 
dat ook daadwerkelijk gaan doen. Sinds dat moment had ik het kinderlijke 
onbevangen blij zijn als ankerpunt in mij, wat ik als een waar geschenk 
heb ervaren. 

De stem van de dieren 'horen'
Vaak heb ik Agnes gevraagd hoe de stem van Quinta klonk. Heeft ze een 
donkere stem? Is het hard of zacht? Dat is nu juist het grappige: je hoort 
helemaal geen stem! Ze spreken via beelden en het gevoel. Alsof het 
opeens in je weten valt, je het je gewaar bent. 
In de tijd dat ik het boekje over ponyrijden en artikelen voor de clubkrant 
schreef, had ik al eens een artikel gemaakt over angstig zijn op een paard, 
waarbij ik deelde hoe een paard jouw angstige gedachten leest als je 
bijvoorbeeld langs de weg loopt en in de angst schiet vanwege een aanko-
mende tractor: je stuurt de beelden waar jij je al hebt voorgesteld hoe het 
paard schrikt, met jou onder de tractor valt, op hol slaat etc. Het gebeurd 
gewoon, net als ‘denk niet aan een roze olifant’ en heus, jij ziet een roze 
olifant in je gedachten (ook als je dit boek leest visualiseer je er zelf een 
beeld bij of als je een gebeurtenis deelt, dan zie je de film weer opnieuw 
in je hoofd). Juist de gewenste situatie sturen is de manier van communi-
ceren naar je paard op dat moment. Je visualiseert heel bewust hoe jij met 
je paard rustig langs de weg loopt, hoe braaf ze blijft. Het paard vangt deze 
plaatjes op. Dat ze ook zo terug spreken had ik echter niet gedacht! 
Het is bizar om een woonkamer te zien die het dier doorgeeft, of de 
wandelroute, de slaapplek, hoe het een vogeltje vangt. Het is alsof je een 
film doorkrijgt. Je stelt een vraag en het beeld komt door. 
Bij dat beeld komen gevoelens op, die je in je eigen lichaam gaat voelen, 
alsof mijn lichaam dan het lichaam van het dier is. De ontvangen gevoe-
lens terug reflecteren door ze in de juiste woorden te benoemen is dan de 
kracht van het gesprek. Hoe meer ik mijn lichaam en gevoel begrijp, de 
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emoties erachter begrijp, hoe meer ik kan opvangen en vertalen. 
Oftewel: hoe meer ik mijzelf heb doorgrond en gewaar ben, hoe meer ik 
'kan verstaan en ontvangen'. Dat is waarom een 'wounded healer' extra 
krachtig is, want het resoneert in het eigen lichaam en daalt af naar een 
deel van de eigen reis. Dit gaat zoveel verder dan aangeleerde kennis in 
het hoofd en 'de theorie'. 
Eerst geloofde ik het niet hoor, het is echt heel apart om op reis te gaan 
in het verhaal wat een dier je wil geven. Door de gesprekken met hen 
ontdekte ik hoeveel pijn ze droegen voor hun baasjes, zoals Quinta eigen-
lijk ook voor mij had gedaan. Deze mensen wilde ik ook gaan helpen, net 
zoals Agnes en Monique mij hadden geholpen. Hiervoor ging ik de Touch 
of Matrix opleidingen volgen, verdeeld over een heel jaar, met daarnaast 
vele oefenavonden en familieopstellingen. 

Eerst jezelf helen
Zoals bij de meeste bewustwordings trainingen heel je eerst jezelf. In 
dit proces voelde ik hoe vast ik zat in mijn leven en in mijn relatie. Hier 
ontdekte ik verbanden met o.a. mijn kundalini energie (mijn vuur), 
chakra’s en meridianen. Met kinetisch testen leerde ik communiceren 
met mijn innerlijke wijsheid, waardoor mijn intuïtie nog meer versterkte. 
Wat ik al lange tijd had benoemd en als loeiende koeien ervaarde en al 
zo lang had weggestopt, plopten als lang onder water gedrukte ballen 
naar de oppervlakte met veel kracht. Vroeger had ik het vaak koud in mijn 
hele lichaam, met koude handen en voeten, maar dat kwam dus door een 
disconnectie met mijn innerlijke vuur. Daar waren helemaal geen pilletjes 
voor, dat kon alleen met een ‘inner job’ weer op gang worden gebracht. 

Als dierentolk ben ik een doorgeefluik van de waarheid
Als ik boodschappen van de dieren doorgaf aan hun baasjes, die vaak 
verder gingen dan het antwoord op ‘Waarom loopt mijn hond steeds weg? 
of ‘Ik wil dat mijn kat stopt met vogeltjes vangen. Kun jij dat doorgeven?’ 
werden deze niet ontvangen. De hond liep niet voor niets steeds weg, die 
toonde het baasje wat deze nu echt bij zichzelf had te onderzoeken. De kat 
die vogeltjes ving toonde mij de ongelukkige dochter in het gezin waar ze 
niet op het bed mocht slapen van de moeder. Katten zijn supertransfor-
mators in het afvoeren van negatieve energie. Daarvoor liggen ze het liefst 
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op het voeteneinde van het bed. In de nacht werken ze op hun best. Deze 
kat kon zijn werk niet goed doen. Dat de dochter heel veel problemen had 
met haar vriendinnen en vast liep in hoofd werd afgewimpeld als 'hoe kan 
de kat dat nu doorgeven?' De baasjes wilden dat ik de dieren liet luisteren 
naar de wens van de baasjes en dat was niet gelukt. Hiermee kreeg ik  de 
mening dat ik niet goed in mijn werk was, terwijl ik zoveel dankbaarheid 
van de dieren hoorde omdat ze nu eindelijk gehoord waren! Het voelde als 
een spagaat, omdat ik ook niet wist wat er voor boodschp uitkwam. 
Mijn onzekerheid in het ‘gaan staan’ voor de waarheid van de dieren won 
het destijds. Hier was ik nog lang niet verankerd in mijn net ontdekte 
nieuwe landschappen. Tegenwoordig sta ik daar heel anders in. Het is 
allemaal onderdeel van mijn levensreis geweest, waardoor ik nu kan 
zeggen: I am just the messenger - don’t shoot the messenger.

De zomer van 2011
Tijdens de zomer van 2011 waren we de bouw van de paardenstallen gaan 
starten. Aangezien we net naar Spanje op vakantie waren geweest bleven 
we de zomervakantie dicht bij huis, zodat we in de buurt waren tijdens 
de bouw. We namen onze caravan mee naar het strand van Makkum en 
hadden de intentie om ook met onze catamaran te zeilen, een geliefde 
sport die we volop deden in de tijd dat we in Amsterdam woonden, maar 
sinds we hier kwamen wonen was gestopt. Heel gek om terug te kijken, 
want daar haalden we juist zoveel energie en plezier uit. Hoe was het 
gekomen dat we dit onszelf hadden ontnomen? 

De bouw had ons veel offers gevraagd: tijd 
Elk vrij moment ging op aan de bouw, we namen nauwelijks tijd voor 
visites bij familie en vrienden. Naar Amsterdam gingen we ook niet meer 
zo vaak, want daar was mijn partner dan al de hele week geweest. Meestal 
ging ik met de kinderen doordeweeks die kant op en combineerden we 
het met een bezoek aan vrienden, het bekijken van een project waar hij 
aan werkte. 
Het weer was in onze vakantie écht Hollands en wij troffen het deze week 
niet. Dus tussendoor maar naar huis, aangezien de caravan dan maar een 
hele kleine kleine ruimte was! Thuis even opwarmen, wat aan de stallen 
werken zodat we het gevoel hadden geen tijd te verliezen. 
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In deze vakantie kreeg ik een zenuwpijn in mijn bil waardoor ik uiteinde-
lijk alleen nog op een zwemband kon zitten. Na de vakantie zakte het maar 
niet af en na twee weken besloot ik naar een fysio te gaan. Zij stuurde mij 
na drie behandelingen door naar een Osteopaat, Tom. Mijn lichaam bleek 
scheef en uit balans te zijn. Een scherpe analyse van je eigen lichaam is 
confronterend. Mijn lijf had veel te verduren gehad en nu toonde het zich 
volop: zo binnen, zo buiten. 
Een hele reeks behandelingen volgden in een tijdsbestek van een half 
jaar, waarbij de klacht uiteindelijk vanuit het bil verschoof door mijn hele 
lijf naar mijn kaak en bovenste wervel in mijn hoofd! In mijn amnese bij 
Edwin schreef ik over mijn steunzooltjes... Deze hoefde ik later niet meer 
te dragen. Het is een holistische kijkwijze naar het lichaam en de symptomen 
die het aangeeft. Wat pak je aan? De klacht, het getoonde uiterlijk? Of duik 
je diep naar de oorsprong?
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De pang
Mijn laatste restje hoop knapt  

Na de zomervakantie richtte ik mij op de indeling van de stallen en 
vooral hoe ik de zadelkamer wenste. Hiervoor maakte ik vele schetsen en 
overdacht mijn looproutes en wensen. Er diende ook een wc in te komen, 
want dat was fijn voor ons en ook voor de gasten voor onze jaarlijkse 
Poelfeest, een ‘Hippie’ feest met legertenten midden in de zomer rondom 
de poel achter in ons land. De huur van een toiletwagen kon nu bespaard 
blijven. Op een dag kwam mijn partner thuis en pakte een vel papier. Hij 
tekende de zadelkamer en zei ‘zo wordt het’. Toen ik vroeg hoe hij hier zo 
bij kwam, zonder nog mijn tekeningen besproken te hebben, gaf hij aan 
dat hij net bij iemand een zadelkamer had gekeken en daardoor nu wist 
hoe het moest worden (als een anti paardenliefhebber!)Ik keek hem aan 
en voelde van binnen een ‘pang’. 

Het laatste draadje naar hoop was geknapt. 

Er was geen rekening gehouden met mijn wensen, ik was genegeerd, niet 
eens gehoord, zoals het de hele bouw al voelde voor mij. In een vogel-
vlucht ging ik door ons huis en zag hoe alles vast getimmerd stond. Mijn 
liefde voor meubels schuiven kon ik hier al niet meer. De hele verbou-
wing had ik me vaak afgevraagd waarom het opeens anders ging dan we 
hadden besproken. Ach, hij had dan tijdens het timmeren een beter inzicht 
gekregen, maar had het niet met mij besproken. Vergeten. Ik stond dan bij 
het eindresultaat, wat ik dan maar diende af te schilderen en later ‘altijd 
schoon te maken’. Vaak heb ik hem gevraagd het hele stappenplan op te 
sommen, hoe we tot iets waren gekomen, omdat ik het gewoon niet meer 
snapte. Ik zag een huis vol minuscule en fijnbesnaarde concessies, waar 
mij steeds was gevraagd iets toe te laten. Alle kleine druppels bij elkaar 
hadden mijn emmer doen overstromen.... Ik kon er niet meer om heen, ik 
moest het in de ogen van de realiteit gaan zien. 
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Ik heb vaak geroepen dat je beter een timmerman kunt inhuren 
in plaats er mee samen te leven, want er wordt niet naar je geluisterd. 

Voor mijn gevoel hadden we dit huis toch echt samen gekozen en wilden 
we het samen creëren, echter kon ik mijn eigen ideeën, wensen en inbreng 
nergens terug vinden. Waar was ik gebleven? Ik hoefde alleen maar naar 
mijn werkkamer te kijken, mij werd ingeprent dat een grote lange tafel 
van 4 bij 1 meter veel stoerder zou zijn dan vier losse blokken. Echter 
bleek na de realisatie dat ik mijzelf de mogelijkheid had laten ontnemen 
om nog te verschuiven! Alles stond vast. Ik stond vast! De laatste lege 
wand in de woonkamer zag dat als dé plek om een vitrinekast te plaatsen 
met mijn verzameling ratjetoe servies. Ik had al een prachtige oude kast 
gevonden bij een kringloopwinkel. Nee hoor, hij ging zelf een hele mooie 
kast timmeren. Het werd echter geen vitrinekast.... maar een strakke kast, 
eentje die hij mooi vond. 
Echt, mijn partner kon prachtige dingen maken, hij is een vakman pur 
sang, maar was het ook mijn huis? Waar was ik? Ik zat in mijn atelier 
en zelfs daar had ik geen ruimte om echt vrij te zijn. Het voelde als een 
opgesloten zolderkamer. Al het bezoek sprak altijd vol lof over ons huis en 
het bleek ook VT Wonen waardig te zijn. Het werd een binnenkijker. Door 
mijn modellenwerk had ik veel connecties en zo sprak ik met interieursty-
listes, toonde foto’s van ons huis en zij werden super enthousiast. Door 
de jaren heen had ik als model in vele locatiehuizen gewerkt en wilde zelf 
ook wel een locatiewaardig huis. Dan vroeg ik aan fotografen en stylisten 
wat er belangrijk was om je huis tot een locatiehuis te maken; makkelijk 
leeg te halen én een goed koffiezetapparaat! Het koffiezetapparaat was 
gelukt, de meubels niet.... 
Mijn verbinding met het huis en de relatie was zwaar beschadigd door de 
pang. De waarheid van alles lag op mijn bord. Wat ging ik doen? 
Uiteindelijk wilde ik me ook gewoon verheugen op het feit dat mijn paard 
op stal kwam, stopte daarom het sudderende ongenoegen weer weg door 
er het beste van te maken. Het is gewoon niet leuk als je bozig bent. Zo 
wilde ik niet zijn. ‘Kop der voor’ mentaliteit! En tja, daar was ik onder-
tussen wel een expert in geworden! Maar onbewust slurpt het energie en 
het maakt alles zwaar.... Er was een gevoel van niet gehoord zijn. Ik mocht 
mezelf gaan horen....
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Mijn furie: Zugatti

In oktober ga ik op zoek naar een eigen paard en vind Zugatti. 

De stallen vorderden voorspoedig. De zadelkamer was best mooi 
geworden in oude blauwe kleuren, een klapdeur, keukentje en geweldig 
schattig toilet. Mijn klaagzangen waren gesust. Het werd tijd dat ik een 
paard ging zoeken als maatje met Quinta, want zij kon nu ook thuis komen! 
Het ultieme resulaat! 
Mijn instructrice had paarden in de verkoop en bij haar vond ik Zugatti. 
Wanneer dan uiteindelijk twee heerlijke paardenhoofden door de halve 
staldeuren stonden te kijken zag ik mijn, en die van mijn dochter, lang 
gekoesterde droom recht in de ogen. Ja, ik was een gelukkig mens. 
Zugatti ging echter de dagen erna constant met mij steigeren als ik op 
haar reed! Tijdens onze eerste bosrit ging ze er met een rengalop vandoor 
en Quinta kwam er achteraan! Myrthe kon haar niet meer inhouden... Dit 
was niet leuk! Hoe kan dit???!! Pure angst overviel mij en ik voelde hoe 
een strakke band zich om mijn borst heen spande. 
Om mijn vertrouwen terug te krijgen zette ik haar op de trailer om bij Jan 
Henk in de bak te gaan rijden. Daar was ze best braaf, kon ze ook geen kant 
op natuurlijk en ik besloot dit vaker te gaan doen. Thuis laadde ik haar uit 
de trailer en door een misstap bij het uitladen stapte ze op mijn rechter-
voet! Ik had een dikke vette kneuzing waardoor ik er een week niet op kon 
staan. Zugatti kwam ook stil te staan, de zorg voor de paarden was een 
extra last. Het was een drama..... Dit ging niet goed komen. Agnes gaf aan 
dat Quinta en Zugatti echte zielsmaatjes waren en ik moest er alles aan 
doen om Zugatti hier te houden. Zugatti ging mij helpen zei Agnes. “Nog 
meer hulp...’ Toch wist ik: Dit is het niet, dit is het niet!! Zugatti spiegelde 
mijn eigen angst! Zij toonde mij wat ik al zo lang voelde..... 

Zugatti toont mij uit te breken! Zij is mijn furie! 
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Mijn droom viel in duigen. Een huis met weilanden en paarden erom heen. 
Ja, ik had die droom, maar deze was niet hier. De spiegeling van Zugatti 
was mijn noodzaak om een beslissing te maken. 

Ik voel ademnood, ik sta op slot, helemaal. Muurvast. Klem. 
Ik zie het huis met alles erop en eraan en zie mezelf klem zitten. 

Soms krijgen we zielen op ons pad die ons de weg wijzen naar een uitgang. 
Zugatti was de boodschapper voor mij... De een blijft wat langer als een 
ander.....

De time-out
Mijn partner en ik namen een time-out en gingen apart slapen. Ik voelde 
me zo gespannen, zo kwetsbaar en teer, dat ik me in elk geval ‘s nachts 
veilig wilde voelen. In deze periode kwam hij ook nog thuis te werken 
en zagen we elkaar elke dag. Er konden nu geen geheimen meer zijn, ik 
kon me niet meer verbergen en opladen in de dagen dat hij er normaal 
gesproken niet was. 

Terugkijken en zie een bouwrelatie
Zodra we klaar waren met een huis verkochten we het en gingen een 
nieuw bouwtraject in. Nu was het huis klaar en gingen we de bouw van 
de stallen starten. Hierna zou het kleine arbeidershuisje omgebouwd 
worden tot mijn atelier waar ik dan eindelijk wel mijn vrijheid kon nemen 
(hoopte ik). Hij was altijd doordeweeks weg. In de tijd van Amsterdam 
in Groningen en vanuit Friesland naar Amsterdam. Ik zag mezelf als een 
doordeweekse alleenstaande moeder die de kar trok. En deze kar trok ik 
met verve. Ik kon dat. Ik stopte ook met vragen. Het was uiteindelijk niet 
meer als logisch toch? De realiteit. Nuchter blijven. Als ik wilde werken 
in de stad moest ik het zelf oplossen qua opvang, want hij had zijn werk. 
Zijn dingen gingen vóór die van mij. Hier had ik wel eens tegen aan 
geschopt hoor, want ik vond het niet in balans. Alles wat ik deed en 
neerzette in mijn werk was van minder belang vanuit zijn beleving. 
Ik ging het geloven. Ik liet mij op de tweederangs positie zetten. Ook al 
wilde ik het anders, het lukte me gewoon niet. Het was altijd mijn eigen 
verantwoordelijkheid om iets te regelen wat ik graag wilde. Ze zeggen 
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wel eens dat succesvolle mensen alleen succesvol kunnen zijn als ze thuis 
een superbasis hebben door een partner die alles opvangt en ontzorgend 
is. Wilde ikzelf succesvol zijn en mijn eigen droom leven, dan had ik het 
allemaal zelf te doen, zonder back-up. Juist door zijn reactie naar mij werd 
zijn eigen thuisbasis uiteindelijk minder veerkrachtig, zacht en warm. De  
oprechte en liefdevolle balans ebte langzaam weg. 

Het besluit om de relatie te beëindigen
De confrontatie met elkaar was  intens, want op alles werd een loep gelegd. 
Na twee maanden gaf ik aan dat ik de relatie wilde stoppen. Daarvoor had 
ik dan maar weg te gaan, want zoals hij het zelf benoemde; hij had hier 
de werkplaats en ik had 'alleen maar' een computer. Daarbij had ik uitge-
sproken dat het niet mijn droomhuis was en het was wél zijn droomhuis. ‘

Jij wilt toch scheiden? Dan heb jij ook maar weg te gaan.... ‘

Die periode kregen vrienden het te horen, zij probeerden mij nog om te 
praten, begrepen me niet, vroegen mij of ik besefte wat ik opgaf, dat ik 
het nog weer een kans moest geven.... Eigenlijk werd ik door niemand 
echt gesteund. Het was helemaal mijn eigen keus - het diende ook alleen 
een keuze vanuit mij te zijn. Er werd zelfs geopperd dat ik geïnspireerd 
was door mijn vrouwen die ik had bijgestaan tijdens hún scheiding de 
afgelopen twee jaar. Een ervan had zelfs 7 weken bij me ingewoond met 
haar zoon. Mijn partner wilde dit eigenlijk niet, echter had ik hem er van 
overtuigd dat ik er diende te zijn voor haar en haar kind. Uiteindelijk gaf 
hij akkoord mits ze in de weekenden niet hier thuis waren. 

Hoe kunnen scheidingen van anderen nu inspirerend zijn?
Een scheiding doe je nooit ‘eventjes’. Daar gaat een heel onzichtbaar 
en innerlijk proces aan vooraf. Niemand doet het jubelend en met een 
glimlach. Er zijn zoveel partijen bij betrokken en vooral kinderen. 
Nadat onze kinderen te horen hadden gekregen dat zij gescheiden ouders 
gingen krijgen was er een immens verdriet. Ze gingen reizigers worden, 
met van die vragen van vrienden ‘waar ben jij, bij je vader of je moeder’ in 
plaats van gewoon thuis. En daarbij, waar zou ik komen te wonen? Hoever 
van hun vriendjes en vriendinnen af? 
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Een week later hadden we echter andere kinderen, alsof er een last van 
hen af was gevallen, ze waren meer open en spontaan geworden. In mijn 
beleving was er iets bevrijd in hen, alsof ze altijd gevoeld hebben dat 
er iets niet klopte, ze meenden dat het aan hen lag en waren onbewust 
voorzichtig gebleven... Volgens mijn partner was het onzin, wij waren 
veranderd. Maar dat is het dus juist! 

Doordat we een keus hebben gemaakt gaat de energie weer stromen, 
doordat wij hebben uitgesproken dat het aan ons ligt en niet aan de 

kinderen hebben we hen energetisch vrij gemaakt. 

Dat voelden ze. Ja, daar is nog steeds verdriet, dat mag, hier mogen we 
rouwen, echter tranen maken ook ruimte....

Het 'verraad' door vriendinnen
Mijn partner stuurde mij daarna weekenden weg, zo kon ik maar vast 
wennen aan de dagen zonder de kinderen. Absurde redenatie natuurlijk. 
Dan ging ik naar mijn zusje of een vriendin. 
Er was een weekend dat een vriendin mij meevroeg naar een concert naar 
Guus Meeuwis in Eindhoven. In dat zelfde weekend ging mijn partner een 
BBQ met vrienden geven. Bij terugkomst pakte hij mij gelijk bij de arm en 
vroeg of ik 'iets had' met een man uit de buurt. ‘Hoe kom je daar bij? Echt, 
ik heb een betere smaak dan de persoon die je noemt’ zei ik. Hij had het 
gehoord van een familielid waarmee een warme vriendschap had en zij 
had het verteld tijdens de BBQ. ’Wat? Was zij hier? Waarom heeft ze me 
dat niet verteld? Waarom moest dat geheim? schiet er door mijn hoofd 
heen. ‘En’, zei hij, ‘Het is bevestigd door persoon X! Dus het is waar. Jij 
bespreekt alles met persoon X, dus als zij zegt dat het waar is, is het zo.’ 
'Wat? Was zij er ook?' 
Het was een hele rare gewaarwording wat er op dat moment allemaal 
door mij heen ging. Twee vrouwen die ik vertrouwde en openlijk mijn hart 
toonde, die ik had gesteund tijdens hun moeilijke relatieperiode, waar 
ik een baken voor was geweest, hadden mij een bedrogen en verraden 
gevoel gegeven. Waarom hadden ze het geheim gehouden? Als ze het 
hadden uitgesproken had ik het prima gevonden. Echter dát was nu juist 
niet gedaan. 
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Dan voel ik dat er iets gaande is achter mijn rug om 
en juist dát had ik te lang in mijn leven ervaren. 

Het is als het sneaky slangachtige brein vanuit narcistische 
trekjes waar iemand helemaal voor het eigen belang gaat, 

zonder enig respect voor een ander, 
die ze zogenaamd een warm hart toedragen. 

Echt, van ontrouw en geheimzinnigheid kon ik ondertussen kotsen, want 
dit zag ik juist in al die jaren die voorbij waren gegaan. Ik stond erbij en ik 
keek ernaar.... machteloos mezelf afvragend wat ik nu weer had gemist. 

Ik was moe om de radertjes te laten draaien, 
om te vissen naar de waarheid. 

Mensen die hun waarheid niet durfden te tonen en uitspreken slurpten 
me leeg. Nu weet ik beter: de angst om de waarheid te spreken, wat 
er werkelijk is.... dat IS de angst....want wat dan? Had ik zelf ook niet 
angst om mijn waarheid te spreken? Voelde ik me wel veilig? Liep ik zelf 
ook niet met geheimen rond? Ja! 

Wie is er nog te vertrouwen
Daar het weekend stond ik met een hoofd vol vragen: Wie kan ik nog 
vertrouwen? Wie vertrouwt welke waarheid? Waarom wordt er tegen mij 
gelogen en gezwegen en waarom gebeuren er dingen achter mijn rug om? 
En dan nog... stel dat ik met die man had gezoend, wat dan nog?? De relatie 
was toch over? Waarom al deze drukte? Poppenkast was het. Ik ben beide 
dames direct gaan bellen en vroeg waarom ze hadden gezwegen naar mij. 
Ach, zij hadden toch recht op contact met mijn partner? Ja, prima, maar 
waarom stil houden? ‘Siska, jij hoeft toch niet alles te weten, jij was er 
niet.... Jij zoekt overal apen en beren achter. Doe normaal. We hoeven ons 
niet te verantwoorden naar jou.’ Dit soort antwoorden van mensen die je 
je hartsvriendin noemt raakten mijn vertrouwen ten diepste. Hier kwam 
ook een stuk fries bloed naar boven: Eenmaal mijn vertrouwen geschaad, 
dan heb je van goede huize te komen om het te herstellen. Mijn trouwe hart 
heeft dan een muurtje opgezet. 
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Mijn gouden paleis

Siska, je geeft een paleis op, 
wat voor jou gebouwd is!

Het was zondag 24 juni 2012. Het huis zat vol visite vanwege de verjaardag 
van Jelle. Hier was de onzekerheid wel voelbaar hoe in de toekomst de 
verjaardagen zullen gaan. Er werd me gevraagd of ik besefte wat ik ging 
opgeven. Er werd alsmaar geopperd dat er een paleis voor mij gebouwd 
was. Voor mij gebouwd? Waar is de erkenning van mijn bijdrage? Had ik 
niet net zo hard gewerkt, ook als onzichtbare stuwende kracht waardoor 
mijn partner kon stralen met het uiteindelijke resultaat? 

‘Al ligt er goud op de vloer, er is geen liefde meer...’ 
was mijn antwoord. 

Het hakblok des oordeels
Mijn vader zei me deze dag 'Ik ben altijd trots op je geweest, maar nu stel je 
me zwaar teleur'. Een bom. Ik knapte van binnen, want had ik ooit gehoord 
dat hij trots op me was geweest? Hij tilde me héél even in het licht om mij 
daarna met een schop de grond in te boren. 
Verbazing, ongeloof, onbegrip, onmacht en boosheid ging als een cocktail 
door me heen, terwijl ik terugblikte op wat hij al die voorgaande jaren 
heeft gezegd. Stemmen gonsden door mijn hoofd, hoe ik vroeger niet naar 
Amsterdam mocht, want die stad was volgens hem té gevaarlijk voor jonge 
vrouwen (en ik dank mijn rebelse energie dat ik wel ben gegaan!), hoe hij 
alles tijdens de bouw van 'dit paleis' had beklaagd al die jaren, te groot, 
de tuin te kaal en saai, niets was kloppend... Alsof ik onze keuzes alsmaar 
moest verdedigen. Het voelde gewoon nooit genoeg. Er werd niet gekeken 
wat er al was gedaan, maar altijd maar weer naar die volgende stappen en 
daar had hij dan wel weer ideeën over. Er was geen ruimte voor ons eigen 
verhaal. Dan onze vakanties, ook altijd verkeerd, hij wist altijd mooiere 
plekjes. Electrische apparaten waren ook altijd een miskoop, want hij las 
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alles in de Consumentengids. Als er iets mis was gegaan in het leven, dan 
had hij het al voorzien en altijd al gedacht. Wat ik dan weer op mijn hals 
had gehaald, hoe ik had moeten luisteren. Er was een allergie ontwikkeld 
op dat luisteren naar een stuk ‘betweterigheid’. Het was toch nooit goed? 
Waarom mijn verhalen en levensavonturen delen aan hen, als elk gedeeld 
avontuur en eigen keuze op het ‘hakblok des oordeels’ kwam te liggen. 

Koetjes en kalfjes praat is dan wel zo veilig. 

Mijn vader was dan ook in mijn beleving dé man die geen weerwoord 
toeliet. Ik kon het niet van hem ‘winnen’ zo gezegd en ging dan maar stil 
zijn. Ik hoorde alleen de negatieve dingen, wat hij in zijn beleving niet goed 
vond en anders moest, vanuit zijn visie. Als ik zorgde dat ik onderwerpen 
ter sprake bracht waar hij goed over kon vertellen, niet al te persoonlijk 
was, dan was het gesprek goed. 
Dus was hij trots geweest? Ik had het niet kunnen horen of merken. Ooit 
had hij gezegd dat hij blij was dat wij in Amsterdam zijn gaan wonen, 
zodat hij de stad opnieuw heeft mogen leren kennen en er nieuwe ogen 
door had gekregen. Was het Utrecht geweest, dan had hij die stad ontdekt. 
Mijn vader ging met opzet verdwalen in de stad, met mijn moeder in de 
auto. Hadden ze afgesproken om 11 uur, kwamen ze een uur later aan, 
vertelde hij wat hij allemaal had gezien en mocht ik benoemen of ik het 
ook kende en wat het precies was. Het was leuk en ook storend, want ik 
zag mijn moeder en voelde wel dat zij het niet als leuk had ervaren.

Stoppen met die onzin
Mensen vertelden me dat ik moest stoppen met Touch of Matrix, de oplei-
ding die ik een paar maanden terug was gestart. Gewoon stoppen met 
die ‘onzin, die healing, dat gedoe met energie werken, dat engelengedoe 
en praten met de dieren’, dan konden mijn partner en ik weer een relatie 
samen hebben en hoefden we niet te scheiden. Hier kon ik alleen maar 
uitspreken dat dat dezelfde vraag was als een deel van mijn lichaam te 
moeten amputeren. 

Aangeraakt bewustzijn kun je niet meer weghalen, het is er - en het blijft. 
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Er waren bij mij teveel kennis en inzichten aangeraakt en ik wist dat ik 
mezelf ergens veilig moest brengen om te genezen, wérkelijk te genezen, 
zoals ik steeds las in het boek van Christiane. Daar bestaan geen pillen 
voor, wel krachtvoer om je lichaam te ondersteunen bij het loslaten en het 
hervinden van je innerlijke kracht. Zowel in letterlijke zin als in geestelijke 
zin. Ik diende mij maar onbegrepen te laten zijn, wat een zware klus voor 
me was, want natuurlijk was dit ook mijn gedroomde droom geweest, 
alleen in een andere uitvoering.... Het liefst had ik me geliefd gevoeld...

De sleutel van mijn nieuwe huis
De dag erna kreeg ik een telefoontje dat ik een huis kon huren in het 
centrum van Balk aan de Luts. Dit oude monumentale huis was al 
helemaal geschilderd, droeg een oude authentieke uitstraling, met prach-
tige vloeren, kleuren, behang en vele kamertjes en trappetjes. Hier kon 
ik mijn tweedehands meubeltjes opeens kwijt, werd mijn verwaarloosde 
creatietalent opnieuw gevoed. Tweedehands meubeltjes kwamen echter 
tot hun recht.

Ik denk terug aan de vijf jaar dat we in het kleine arbeidershuisje hebben 
gewoond tijdens de bouw van de schuur waar we ons grote huis van 
hebben gemaakt. Het aangrenzende klompenhok diende als mijn atelier 
en computerruimte. Bomvol was het! Maar knus dat het was! 

In het oude huisje leefde de tijdelijkheid 
van alles en was alles mogelijk 

Hier kon ik alles ophangen en decoreren. De kleine woonkamer was 
overdag één grote speelruimte voor de kinderen. Alles kon tot hutten 
worden omgebouwd. Het was een zwaar contrast met het nieuwe grote 
huis waar de strak gestucte muren leeg en sober dienden te blijven en de 
meubels te zwaar en groot waren om te verschuiven. Het werd als zonde 
gezien om spijkers in de muren te slaan. Een aderlating in mijn creativi-
teit. In de hal mochten drie canvasdoeken komen te hangen met fotografie. 
Nee, niet mijn foto’s, maar van mijn partner, gemaakt tijdens een vakantie 
in Frankrijk. 
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Uitspreken dat de liefde over is 

Dit staat gelijk aan een 1000 doden-rit: 
het is het moeilijkste wat er is.

‘Ik gun jou een vrouw die helemaal van je kan houden’ zei ik tegen mijn 
partner. ‘Ik kan het niet meer.’ Hij wilde intiem zijn, ik kon het niet. Elke 
aanzet tot verleiding had ik al langere tijd geweigerd. Sauna? Uitgaan? 
Sexy kleding? Dronken worden en controle verliezen? Nee! Dan voelde ik 
mijn grenzen niet meer! Ik had mezelf te bewaken, anders zou ik er weer 
intuinen. Er is meer voor nodig om mij te openen, waar ik was voelde ik 
me onveilig... 

Het is mijn allergie tegen lust en begeerte geweest, 
het triggerde mijn wond in mijn seksualiteit 

en daar werd ik op afgestraft. 

Mijn verborgen wond
De wond die er niet mocht zijn, die onbegrepen en ‘aanstellerig’ werd 
genoemd. Daar zie ik het archetype wellustige man die zich wil laten 
leeglopen in een vrouw die hij ziet als een vette vis, zijn gouden vangst. 
Een soort van jagers-instinct uit de oertijd. Dat er pas ontspanning en een 
moment tot echt spreken met een open hart is ‘na de daad’, waarbij de 
vrouw vaak nog niet eens is opgewarmd, wordt als een maatschappelijk  
standaard ritueel geaccepteerd. Het is als de boektitel “Mannen komen van 
Mars en vrouwen van Venus’. De vrouwen hebben zich maar te schikken 
dat de mannen het niet anders kunnen dan op deze wijze. Een prachtig 
excuus om de lusten te laten botvieren. Dit is iets wat vele vrouwen 
ervaren en velen nog steeds laten gebeuren, vaak zo onbewust. Het is ze 
voorgeleefd. Ik heb er zo vaak met andere vrouwen over gesproken, dan 
gaf ik aan hoe moeilijk ik dit vond, echter kreeg ik dan te horen dat ik 
niet zo ingewikkeld diende te zijn, de knop moest omdraaien, dat het nu 
eenmaal zo gaat en mij maar had over te geven. Tegengas gaf nog meer 
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stress toch? Zij deden het zelf ook, dat bespaarde gedoe in de relatie. 

Het waren de liederen van de vrouwen voor andere vrouwen 
bij kopjes thee en zelfgebakken cake. 

Ik las zelfs een keer een artikel in de Libelle waar vrouwen werden aange-
moedigd zich beschikbaar te stellen voor de lust en behoefte van hun man. 
Sex zou gezond zijn, voor allerlei kwaaltjes helend etc. Maar ik voelde 
alleen maar rillingen over mijn rug en mijn buik samenknijpen. 

Nu besef ik dat deze vrouwen ook alleen maar hun eigen wonden aan het 
beschermen waren, hun verborgen waarheid. Want wat zou er dienen te 
gebeuren als ze mij gelijk gaven? Dat hadden zij toe te geven dat hun relatie 
ook scheef was toch? Dan hadden ze iets te doen om het te veranderen...

Laten we toch de waan hoog houden 
en het wegdrinken in de poel van vergetelheid....

Romantische films waar zoveel genegenheid en liefde voelbaar was, 
bestond dat echt? Of was het alleen film? Het raakte mijn gemis en wat 
deed ik toch steeds mijn best om het te geven aan een ander, altijd weer 
zocht ik het bij mezelf.... Ik voelde me altijd verantwoordelijk voor mijn 
ongelukkige relatie.... Bij dit soort films kon ik emotioneel worden, wat me 
raakte was het zien van warmte, genegenheid, pure aandacht en liefde.. 
‘Ach ja, daar gaat ze weer hoor...’ kreeg ik dan te horen... Ach laat ik deze 
tranen ook maar verbergen en veilig houden van oordeel...
Zo sprak ik af en toe met een vriendin tijdens dieptepunten in mijn relatie, 
dan benoemde ik de chaos in mij, alsof alle boeken uit de kast waren 
gevallen. Zij hielp mij de boekenkast dan weer op te ruimen. Nu besef ik 
dat het oude boeken waren. Er kwamen geen nieuwe bij. Het oude moest 
blijven. Onze relatie moest blijven. Wat zou er gebeuren als de relatie ging 
stoppen? Hoe was dan nog de fijne vriendschap die we hadden? Dan viel 
alles uit elkaar. 

Hoe leef ik mijn kinderen de liefde voor?
De doorslag in de stap was het inzicht dat hoe ik de liefde voorleefde 
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aan mijn kinderen niet klopte. Hoe het wel moest wist ik niet. Ik had een 
beeld in mijn hoofd geprent: de dood van mijn moeder. Zij was in mijn 
beleving afgegleden naar de dood door pijn in de liefde doordat zij niet 
kon begrenzen. Ik zag mij dezelfde kant op gaan met mijn zieke lichaam 
en afkeer voor seksueel contact. 
Het boek van Christiane beschreef haarfijn de psychische pijn achter de 
symptomen in de schaamstreek, de baarmoeder en de onderbuik, de 
plekken waar mijn moeder zoveel pijn had die door artsen niet verholpen 
konden worden. Het zat tussen haar oren werd haar verteld, alsof ze de 
klachten zelf aan het verzinnen was! Zij had heel veel pijn en daar wilde 
ze van af! Ze kon in de laatste periode van haar leven geen broeken meer 
dragen, ze smeerde vaseline om het maar te verzachten. Zij wilde leven! 
Zij wilde genezen! We keken allemaal radeloos toe hoe zij in haar radeloze 
zoektocht zocht naar genezing. 
Ze koos voor zelfdoding. Het was 1994. Ze had de leeftijd van 49 jaar en 
ik was 24 jaar. Tijdens mijn eigen ademnood was ik 42 jaar. Ik naderde 
haar laatste levensjaar en meer en meer kreeg ik inzicht ik haar inner-
lijke worsteling. Ik kreeg door het boek inzichten wat er verborgen lag 
onder haar pijn, wat haar lichaam haar wilde vertellen vanuit haar diepste 
diepten. En: als je je eenmaal iets bewust bent, heb je iets te doen, anders 
ga je echt afdalen naar de dood. Zo voelde dat voor mij en Christiane 
schrijft hier ook over. 

En ik wilde leven! Ik wilde levensadem! 
Ik zou doen wat mijn moeder niet meer kon! 

Ik wilde de moeder zijn voor mijn kinderen die ik mezelf ooit had voorge-
nomen te gaan zijn en ja, ik verlangde zelf ook naar een relatie met een 
man die helemaal van mij zou kunnen houden, in alles wat er in mij leefde. 

Geef mij een reden/excuus om de relatie te beëindigen
Ik kan je meegeven dat uitspreken dat de liefde over is het aller moeilijkste 
is geweest. Uitspreken aan iemand waar je nog wel degelijk om geeft, 
maar geen veilige haven meer voor je voelt, zowel op geestelijk als licha-
melijk niveau, is heel zwaar. Heimelijk heb ik gewenst dat hij vreemd zou 
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gaan, verliefd zou worden op een andere vrouw, zodat het makkelijker 
zou zijn om uit elkaar te gaan. Ik ging me minder aantrekkelijk kleden, een 
afstootgedrag.... Mij was getoond dat mannen van seks houden. Kregen ze 
het niet bij hun eigen vrouw, dan wel via de televisie, internet, boekjes, of 
ergens buiten de deur toch? Mannen die vanuit een andere gedachte naar 
vrouwen keken kende ik nog niet, en waarschijnlijk door geloofsysteem 
had ik al ingevuld dat dit de norm was. (het spijt me dat ik toen zo dacht, 
nu wet ik wel beter). Ik had hem zelfs wel eens een ongeluk toegewenst. 
Diepe schaamte dat ik dit dacht. Een vluchtroute in het weglopen van 
mijn eigen verantwoordlijkheid ten top! En ik ben dankbaar dat het niet 
is uitgekomen, want dan had ik altijd een schuldgevoel bij mij gedragen. 
Waarheid spreken was de uiteindelijke winnaar... 

De enige weg die voor mij lag was de waarheid uitspreken, 
mijn eigen verantwoordelijkheid oppakken. 

De aanname van de buitenwereld: er is een ander
Er werd mij gevraagd of er een andere man in mijn leven was, alsof het 
een soort standaard aanname is waarom mensen uit elkaar gaan. Ik had 
besloten weg te gaan, dus dan is er iets, toch? 

Vooral als je een mooie vrouw bent. Iemand die in de ogen van 
een ander zomaar een andere man aan de haak zou kunnen slaan. 

Alsof ik elke man leuk zou gaan vinden! 

Daarbij vond ik mij in deze fase van mijn leven totaal niet aantrekkelijk, 
want ik zag in de spiegel en zag mijn binnenkant die aan gort lag. Hier 
zag ik wat ik allemaal had toegelaten, wat mij maar was overkomen 
doordat ik het elke keer weer had laten gebeuren. Ik baalde van mezelf! 
Ik begreep mezelf niet meer. Wist niet meer wat waar was. Een ander 
man? Ik was altijd super trouw in onze relatie geweest! Hij gaf ook wel 
eens aan dat hij bang was mij kwijt te raken aan een ander. Dan zei ik dat 
ik mijn kernwaarden had (en overigens nog steeds heb). Ik kende mijn 
grenzen hierin wel heel goed. Natuurlijk is het vleiend om te horen dat ze 
je leuk vinden, echter ben ik nooit op avances ingegaan. Ik ben zo’n hele 
trouwe hond in relaties. Vreemdgaan was niet mijn ding. Dan had je in 
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mijn beleving eerst een relatie te beëindigen, want verliefd worden op een 
ander betekent in mijn beleving nog altijd dat je dan in je bestaande relatie 
iets mist. Dat heb je dan te onderzoeken. Daarbij zou ik een slippertje niet 
als een geheim met me mee kunnen dragen. Verliefd ja, dat ben ik wel eens 
geweest.... Hier ben ik niet minder of anders dan ieder ander. 

Een leugen in de liefde
‘Als je het paard had gehouden was je nooit weggegaan...’ werd er op een 
gegeven moment uitgesproken door mijn ex-partner.... 
Wat? Had je dat gewild? 
Bij elkaar blijven, ondanks dat het gewoon niet meer klopt? 
Dat ik meer bij mijn paard ben dan bij jou?
Oftewel: in de leugen van de liefde was blijven geloven? 
Is dat niet diep triest? Dat je een relatie met iemand wilt behouden door 
bezit? Dat je een relatie in stand wilt houden voor het beeld naar buiten? 
Of dat je altijd blijft hopen dat de tijd het weer zal herstellen en het weer 
goed maakt? 

Wat je jezelf gunt, kan een aderlating voor een ander zijn!
Gun je jezelf niet iemand naast je die wél helemaal van je kan houden 
en je ziet en accepteert zoals je bent? Die je de intimiteit kan geven waar je 
zo naar verlangt? Waar je je veilig voelt met alles wat er is?
Ik kon het hem niet geven. 

Omkopen in de liefde
Voor mij voelde als het omkopen in de liefde, wat gelijk staat aan geld 
geven als geschenk, maar daar (heimelijk) ook iets voor terug vragen in 
daden. Het is het ‘kijk eens wat ik je aan bezit schenk, allemaal voor jouw 
gedaan, voor jou getimmerd, om je hart te winnen. Dit is mijn liefde aan 
jou...' 
Ik verlangde niet naar ‘het bezit’, maar juist naar werkelijk diepgaande 
aandacht en warmte en dat ik in vrijheid mezelf mocht zijn. 

Wat ik hem gunde, gunde ik mezelf net zo.
De Wet van Wederkerigheid...
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Nieuwe ademruimte

Na jaren op het platteland geleefd te hebben was ik terug in een 
klein stadsgevoel, ook al was het een dorp. 

Het voelde voor mij als klein Amsterdam, midden in het leven.

In Balk leefde ik op doordat ik direct tussen de mensen kwam en me niet 
kon verschuilen. Hier was ik zichtbaar en aanspreekbaar op straat. Nu was 
ik ook vlakbij mijn favoriete boekenwinkel waar ik vaak met eigenaresse 
Daniëlle sprak. Bij haar kon ik intuïtief boeken vinden, soms sloeg ik alleen 
een bladzijde open om de boodschap te lezen, soms wilden de boeken met 
me mee naar huis. Daniëlle was heel bedreven in de numerologie, vooral 
datums en huisnummers konden prachtige boodschappen brengen. Met 
haar heb ik vele avonturen gedeeld. Zij was wel een beetje een baken voor 
mij, altijd de kalmte en rust. Met haar antwoorden begreep ik steeds meer 
en meer dat er geen toeval is en dat het soms precies de juiste dag was 
waar iets mocht ontstaan. Dat we soms ook geduld mochten hebben tot 
dat die juiste dag er was. In deze periode ging ik starten met de opleiding 
Helen en Coachen met de Engelen. Ik had zelfs op een zaterdag kaarten 
gelegd in de winkel van Daniëlle. Toch voelde ik dat dit niet echt mijn ding 
was, hoe raak de leggingen ook waren, het was alsof er nog meer mocht 
ontstaan. 

Er kwam binnen een maand een hondje bij me wonen, Gigi. Hij was van 
een vriendin en ze zocht een nieuw thuis. Gigi was al eens in Nijemirdum 
bij mij te logeren geweest voor een paar maanden, wat ik toen superfijn 
vond, want daar nam hij mij mee uit wandelen! Het wandelen mocht in 
Balk worden voortgezet.

Mezelf opnieuw vinden
In Balk ervaarde ik mijn 2e jeugd doordat ik opnieuw ging uitvinden 
wat ik zelf leuk vond en wat mij blij maakte! In het begin wist ik het echt 
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niet. Helemaal zelf kiezen, kon dat? Mocht dat? Ik was het helemaal kwijt 
door het altijd maar focussen op de ander. De eerste periode mistte ik 
de kinderen verschrikkelijk op de dagen dat ze niet bij mij waren. Alsof 
ik hen aan hun lot over liet bij hun vader. Totdat er een omslag kwam en 
Ik ging genieten van de dagen zonder kinderen en dat gaf mij ook weer 
schaamte, want nu was ik een ontaarde moeder toch? Dubbele gevoelens! 
Mezelf iets gunnen.... Het ging moeizaam en zwaar.  

In deze vrijheid ontdekte ik ook weer het kroegleven met dansen, sjansen, 
experimenteren en simpelweg lol maken. Ik was opnieuw een vrije vrouw! 
Mijn sprankeling van binnen werd opnieuw aangeraakt. 
De kleding uit mijn verleden had ik weggeven aan vriendinnen, waar ik 
mij ooit te sexy in had gevoeld, oftewel: niet veilig. Ik kocht een nieuwe 
garderobe waar ik me lekkerder in voelde, stoer en toch vrouwelijk, eigen-
tijds, los van de modegrillen. Alle stijlen van kleding stond mij, maar dan 
keek ik in de spiegel en zag ik niet mijn binnenkant. Het diende in balans 
te zijn. Een terugblik naar mijn verleden deed me herinneren hoeveel 
miskopen ik had gehad door 'het aanpraten'. Door een klant met een 
kledingwinkel werd ik ook af en toe uitbetaald in kleding. Ook daar zaten 
wel 'miskopen' bij. De meest sobere en neutrale kwalitatieve kleding-
stukken bleef ik echt heel lang mooi vinden. Ja, ik wilde voor duurzaam-
heid gaan, tijdloosheid met een eigenzinnige twist. 

Weer vrouwelijkheid tonen
Ook ging ik weer mooie lingerie dragen, mijn vrouw-zijn mocht er weer 
meer zijn, want ik had een veilig nestje gebouwd. In die tijd logeerde er af 
en toe een vriendin bij mij. Ze had een time-out in haar relatie en wisselde 
het slapen af op diverse adresjes. Ze leerde mij om mijn lichaam mooier 
te maken door het nog beter te verzorgen. Door mijn modellencarrière 
was ik mij al heel bewust van mijn lichaam, echter ging dit nog een stukje 
verder. Ze leerde mij hoe zeezout mij deed gronden, te baden in speciale 
oliën, peelings te doen om mijn vermoeide huid weer op te peppen en 
hoe nog meer mijn voeding aan te passen. Anders eten was al ingezet na 
de behandelingen van Edwin, dit was echter nog weer een verdieping 
verder. Ook hoe ik het huis kon reinigen met wierook en salie, het gebruik 
van edelstenen en rituelen voor het slapengaan en opstaan werden mij 
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meegegeven. We gebruikten engelenkaarten als orakels en dit gaf onder-
steuning op onze eigen reis die we aan het maken waren. 
We hadden ontzettend veel lol en voelden ons spirituele krijgers op weg 
naar heling van ons lichaam en onze eigen energie. Zij droeg ook een 
uitgeput lichaam en we deelden onze verbondenhied in de ontrafelingen 
van nieuwe waarheden. 
Ze is plotseling bij me weg gegaan doordat dit werd geëist door haar gezin.
Ik kreeg van haar man en kinderen de verwijten dat ik haar had ‘behekst’, 
terwijl zij meer kennis en wijsheid in zich droeg dan ik! Ze kon het niet 
uiten in haar eigen gezin met volwassen kinderen. Ik voelde me verloo-
chent door haar, zodat ze kon blijven leven in dat stuk van haar leven, 
waar het deel wat ze mij had getoond nog niet kon zijn. 

Het is de makkelijkste weg om een ander als ‘dader’ aan te wijzen, 
om zo afstoting van je eigen kring te voorkomen. 

Er dienden andere belangen. Zij kon nog niet helemaal gaan staan voor 
haar innerlijke waarheid. En tja, ik was nu klaarblijkelijk volgens haar 
naasten de inspirator om haar te laten uitbreken... Daar diende het zwaard 
te vallen. 

Dat is wat vrijgevochten klaarblijkelijk vrouwen doen, de weg tonen om je 
uit ademnood te bevrijden. De maatschappij houdt niet van vrijheidsvech-
ters en rebelse energie! Dat was hier duidelijk in het licht gezet. 

Een verloochening op je bord krijgen doet pijn 
Alle vertrouwen die je ooit aan die ander hebt geschonken valt in één 
oogwenk weg. Wat er ooit was wil je te koesteren, maar op wat voor grond? 
Wat was ik daar? Een vluchtroute? Een schuilplek? En... wat was zij? 
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De dualiteit in het opnieuw 
een vrije vrouw zijn

Mannen kwamen mijn leven binnengewandeld in vele vormen en maten, 
jong en oud deden hun paringsdansen voor me met lofliederen. 

Het spel van de paringsdans
De vrijgezellenwereld in het uitgaansleven toonde zich in volle glorie! 
Zelfs getrouwde mannen deden pogingen om vrouwen zoals mij binnen 
te halen voor een 'leuke ervaring'. Gescheiden moeders bleken een MILF 
genoemd te worden (Mother I Like to F*ck). Zelfs de jonge jongens van 
onder de twintig liepen te flirten met gescheiden vrouwen. Hun argument 
was dat ze het graag van ervaren vrouwen wilden leren.... 
Mijn ogen gingen open in hoeveel getrouwde stellen met gemak ontrouw 
toonden aan hun partner. Vele pas gescheiden vrouwen gaven zich 
welwillig aan de lofzangen van deze welwillige jubelzangen, alsof alles 
een snoepautomaat met 'lekker seksen' was. Het voelde als chaos om mij 
heen, was dit dan het echte leven? Was ik stom als ik er niet in mee ging? 
Ja, het is ego strelend als je bejubeld wordt op je eerste indruk, maar dat 
was toch niet meer wat ik wilde? Grenzen werden aangetikt, want dit was 
op en top waar ik niet aan wilde deelnemen. Soms vroeg ik vriendinnen 
wat ik op mijn voorhoofd had staan.
De meeste vrouwen gaan na hun scheiding voor een poosje hun vrijheid 
proeven. Als je een tijdje meedraait in het vrijgezellenbestaan zie je hoe 
'het verse vlees' word bejubeld en besef je dat jij al snel het 'oude vlees' 
bent geworden. Met mijn vrije vriendinnen hebben we het over die tijd 
met een dikke glimlach. We hebben allemaal geproefd en dingen gedaan 
waarvan we achteraf onze vraagtekens bij kunnen zetten. Het is een 
patroon wat zichtbaar wordt bij veel vrouwen. Het waait over. Het hoort 
bij de loskoppeling uit een langdurige relatie. De mannen weten dat en zij 
wachten vol smart. Het is een spel wat al zo lang wordt gespeeld. 
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Er waren ook vrouwen die angst hadden dat door mijn vrije bestaan ik hun 
partner zou wegkapen, alsof ik een getrouwde man zou willen wegkapen 
en veroveren! Zij kenden mijn eigen waarden niet. Zij toonden hun eigen 
onzekerheid ten voeten uit. 

Wat zou ik met een getrouwde man willen die vreemd gaat? 
Stel dat ik er verliefd op word, hoe kan ik hem dan ooit vertrouwen? Zal 
ik dan niet altijd angst in mij dragen dat hij voor een leukere vrouw gaat 
als ik niet meer 'genoeg' ben? Wat ben ik dan geweest? En, wat willen 
die onzekere vrouwen krampachtig beschermen en vast houden? Is dat 
ware liefde? Is dat trouw zijn? Is dat een ware verbinding hebben waarin 
volledig vertrouwen is? Ik kan me zo voorstellen dat deze vrouwen zichzelf 
weggeven in de intimiteit aan hun man, uit angst dat ze worden afgewezen 
in hun relatie, angst voor verbanning ja. Ik herinner mij de verhalen bij de 
kopjes thee... Dat is waarom vrouwen pauwenveren opzetten die niet puur 
zijn, maar juist willen grijpen (en het zich niet onbewust zijn). Hier ben je 
jezelf aan het aanpassen, in een vorm aan het gieten om geliefd te blijven 
zijn en raak je uit je kern.
Jaloezie toonde zich in vele vormen, ook als vrije vrouwen onder elkaar. 
Wie kon de nieuwe vrije vis als eerste veroveren? Wie maakte de eerste 
dans? Het spel van paringsdansen werd op vele manieren gespeeld. En het 
was leuk.

Er werd mij alsmaar meegegeven (vooral door mannen) dat ik mijn kans 
moest grijpen en mij gewoon lekker moest gaan overgeven aan seks. Vaak 
gesettelde mannen in relaties spraken uit dat als zij nu vrij waren geweest 
het wel geweten hadden, net zoals ze spijt betuigden dat ze vroeger door 
hun verlegenheid te weinig vrouwen ‘geproeft’ hadden! 

Ik vroeg mij steeds alleen maar af waar ik dan bleef 
als ik de behoeften van een ander zou gaan bevredigen.

Een ander zijn belang en behoefte voorop stellen had ik te lang gedaan. 
waar was ik als ik me zou overgeven aan hun lokroep? Wat als mijn gevoel 
niet wederzijds was? Wat als ik niet een warm gevoel van binnen kreeg, 
vlinders in mijn buik voelde? 



63

Anderzijds verlangde ik niets liever dan een man in mijn leven die er 
helemaal voor mij zou zijn. Ja, ik was ook zeker op zoek, maar wist niet 
precies naar wat voor type man dat dan zou zijn. 
Hun paringsdansen met een verentooi wagenwijd openstaand, met hun 
pik aan de leiding (zo grapten we dat vaak) deden hen wel eens blauwtjes 
oplopen, een pijnlijke steek in hun getoonde behoeften en verlangens. Ik 
was dan in hun beleving een bitch, een verwaande mooie vrouw, die toch 
blij moest zijn met hun ego strelende lofzangen. Hier werd ik al snel als 
dader gestempeld. Alsof ik dus niet bij mijn eigen deur mocht mocht staan. 

Lessen in de liefde 
Het is een proces om te leren begrenzen op de lokroepen die worden 
gegeven. In het begin was ik echt lief en zacht in het afwimpelen. Wie ben 
ik om een botterik te zijn? Afwijzen deed pijn en ik wilde ze geen pijn doen. 
Zoals ik vaak genoeg kreeg te horen van mijn vrienden: wees duidelijk en 
helder Sis! Zeg nee! Blijf niet dralen! Mannen waarmee ik uiteindelijk iets 
'deed', waar ik dan opende, in de overgave, stopte het ook steeds weer 
abrupt. Er was een schrik bij mij of een schrikreactie bij de man. Al met al 
toonden ze mij stuk voor stuk mijn echte kernverlangen en kernwaarden 
in hoe ik dan wél wilde leven. Het waren lessen naar de zuivering van mijn 
ware verlangens. Lessen in de liefde die mij toonden waar ik niet meer 
wilde zijn en waar ik dan wel wilde zijn.... 

Het verhoogde mijn ijkpunt in de liefde, 
keer op keer.
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12

De diepe grot

Dan is opeens dat moment daar, dat ik in de diepste grot val. 
Die grot zat vol met slijk en drab, draken en grollen, donkerte, 

angsten, hitte, vuur, verdriet, verlies, pijn, zoveel zielenpijn. 
Ik zag geen lichtpuntjes meer, het was er pikkedonker.

Het is de plek waar ik mijn innerlijke draken tegenkwam. Ze verslonden 
me bijna, ze spuugden vuur naar me. De hitte van de vlammen deed mijn 
ogen tranen en mijn huid gloeien en verschroeien. De tranen gingen 
stromen en hielden niet meer op. Zelfs toen ik dacht dat ik niet meer kon 
huilen, kwamen er toch nog meer…. Ik was verslagen. Burnt-out.

Hoe kon ik zo diep zijn gevallen? 
Hoe kon ik in deze duistere donkerte van mezelf zijn beland? Ik, die de 
afgelopen jaren zoveel kennis tot me had genomen en gegroeid was in 
persoonlijke ontwikkeling. Ik was een NLP Practioner opleiding gaan 
volgen nadat ik in Balk was komen wonen, hier was ik een gretige en super-
snelle leerling, paste alles toe in mijn dagelijkse leven. Het had me wakker 
gemaakt in mijn hoofd, waar aannames en aangeleerde waarheden zicht-
baar werden. Hier was ik de poppenkast van het leven gaan begrijpen, 
de waanzin wat mensen bij een ander op het bord leggen, hun behoeftes 
willen laten vervullen door anderen, het grijpen en het laten grijpen, 
onbewust onbekwaam alles laten gebeuren en ondertussen jammeren. Ja, 
ik was ook een 'arme ik' mocht ik ontdekken. Ik koos ervoor om alle skills 
te gaan verzamelen om het niet meer te gaan zijn. 

Wat had ik de afgelopen anderhalf jaar voor mezelf gekozen! Had het dan 
helemaal geen zin gehad? Waar was al die kennis nu belandt? Ik was toch 
juist de positieve denker? Er altijd weer voor gaan, elke negatieve situatie 
weer positief gaan belichten, elke keer weer mijn kracht opzoekend om de 
strijd aan te gaan met het leven…. Strijd? Ik was uitgestreden, ik was op, 
moe, heel erg moe, uitgeput, lamgeslagen, een hoopje verdriet op de bank 
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onder mijn dekentje…. Eenzaamheid overviel me.

Hoe kon ik een ander uitleggen waar ik nu midden in zat? Zodra ik wilde 
beginnen met praten kwamen er onverstaanbare woorden uit me, achter-
volgd met nog meer tranen, juist omdat ik er geen woorden aan kon geven 
kwam er nog meer verdriet.  

Eén ding was duidelijk voor mij: ik had gefaald!

Mijn waanbeeld viel in duigen
Ik was dus niet die sterke vrouw die ik aan de buitenwereld liet zien, ik 
was niet de sterke moeder die de kar wel kon blijven trekken tot voorbij 
de horizon, ik was niet de eigenaresse van een goedlopend eigen bedrijf. 
Nee, ik had er een zootje van gemaakt, want kijk nou zelf, wat zit hier als 
een zoutzak volgelopen met tranen op de bank….

Hoe was het zover gekomen dat ik er nu zo bij zat, zo begin januari 2014. 
Waren het de feestdagen geweest, mijn verjaardag, zonder familie erbij? 
Was het de loskoppeling van mijn vader in mijn leven? Was het de schei-
ding van anderhalf jaar terug? Was het de financiële druk die om de 
hoek kwam kijken, omdat ik mijn werk niet meer goed kon doen, steeds 
fouten maakte en extra kosten maakte? Was het de bedreiging van iemand 
waarvan ik geld had geleend en dit nu terug kwam eisen (omdat ik niet 
verliefd op hem was geworden)? Was het omdat ik alsmaar bezig was om 
het beste te geven wat ik in me had, maar dat nu niet meer kon volhouden? 
Het antwoord kwam niet… 

Er was zoveel verweven in en om elkaar. 
De lijnen knoopten van gebeurtenis naar gevoel naar gebeurtenis 

en ik raakte de weg kwijt in de chaos. 

Ja, het was chaos in mij. Gigantisch!

Huilen, tranen met tuiten, niet meer te stoppen totdat ik volkomen 
uitgeput was en dan nog meer huilen…. Mijn lichaam deed pijn tot in elke 
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cel. Mijn hart was uiteengevallen. Hoe kon ik nog van mezelf houden als 
ik mijzelf dit allemaal had aangedaan? Ik was in een heel groot web van 
draden beland en was er volkomen in verstrikt geraakt. De stenen kon ik 
niet meer bewegen. Ik was knock-out geslagen…
Die grot was zo groot geworden doordat ik niet mijn eigen leven leefde, 
maar het leven in de ogen van een ander, de buitenwereld. In de verwach-
ting van de ander leven gaf mij de liefde en acceptatie waar ik naar 
hunkerde, dacht ik. Ik beschermde me tegen gekwetst worden – tegen 
pijn….. 
Maar nu, in deze burn-out, ontdekte ik dat ik JUIST pijn had! Doordat wat 
ik allemaal had toegelaten, wat ik had laten doordringen, door mijn huid, 
diep in mijn hart, mijn ziel, had ik ver van mijn gevoel en intuïtie geleefd, 
het hart uitgeschakeld en afgesloten!

Mij beschermen tegen pijn had mij juist pijn gegeven!

Hier ontdekte ik dus wat me was overkomen, wat me was aangedaan, mijn 
leven lang, maar niet wist hoe het anders had moeten gaan, en hoe nu dan 
wel….. Chaos in de radeloosheid...

De grote schoonmaak
Al mijn verdedigingsmechanismen en overtuigingen moesten  weggebrand 
worden. Ik voelde en zag hoe mijn hele lijf pijn had ontvangen doordat 
ik gebeurtenissen had toegelaten. Hoe ik anderen over mijn grenzen had 
laten gaan, keer op keer op keer…

De grens was er nog steeds, 
maar ik voelde de signalen allang niet meer… 

Hoe kon ik me hier nog tegen beschermen? 

Kop omhoog, oogkleppen op, afstand nemen van mensen, het helpt 
eventjes… Maar het was het negeren van de ware bron. De fundering van 
mijn leven was met een verkeerde intentie gebouwd. Hier kon ik wel op 
blijven doorbouwen, maar het stortte gewoonweg in. Ik had geen bescher-
ming meer en was volkomen kwetsbaar. 
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Zoveel verdriet stroomde uit de muren van mijn huis, 
uit de leidingen, uit de spelonken van mijn grot… 

Al dat water deed me bijna verdrinken. 
Mijn lichaam deed tot in alle cellen pijn, diepe pijn. 

Wat er aan de burn-out vooraf was gegaan
In de hervonden vrijheid in Balk naderden de eerste kerstfeestdagen die 
iedereen meestal als gezellige familiedagen bestempeld. Mijn verjaardag 
is ook altijd zo'n prachtige dag waar de meeste mensen druk zijn: de dag 
voor kerst, 24 december. 
De dagen ervoor was ik ziek geworden. Mijn longen en borstbeen deden 
pijn en ik lag met hoge koorts te rillen in bed. Had ik niet ooit gewenst 
eens verlost te worden van die verplichte dagen? Omdat ik mijn eigen huis 
in kerstsfeer dit soort dagen met ons gezin diende te verlaten om ergens 
anders op de pronk te zitten, als een verplichte zitting, waar iedereen 
eigenlijk ook niet wilde zijn, zich dan ook maar liet volproppen met al dat 
overbodige eten wat we anders nooit zouden eten? Waar kookkunsten uit 
de kast werden gehaald die onze buiken deden exploderen? Hoe vaak had 
ik hier al niet tegen aangeschopt? En waarom moest ik het nu zo in deze 
afscheiding gaan ervaren? Dit was nog niet mijn eigen keus, het overkwam 
me, want ik lag in bed genageld. Ik kon nauwelijks voor mezelf zorgen, laat 
staan voor de kinderen. Ik ging nog meer huilen.... 
Mijn verjaardag voorafgaand aan deze volle familiedagen vond ik echter 
het allermoeilijkste... Wie kon ik nog uitnodigen? Wat was er over van 
de vrienden die in de voorgaande jaren altijd trouwe gasten waren 
geweest? De meesten hadden ‘partij’ gekozen voor mijn ex, die er nu 
emotioneel slecht aan toe was doordat ik hem had verlaten. Het contact 
met gemeenschappelijke vrienden was stil geworden. Sommigen wilden 
mij nog terugkoppelen aan mijn ex, ze vertelden me hoeveel hij nog om 
mij gaf, ze betreurden het hoe hij leed onder de scheiding, dat had ik nu 
allemaal veroorzaakt. Waar was ik? Deed het hen niets hoe het mij al die 
jaren ervoor was vergaan? Hoe ziek ik was geweest en nog steeds aan het 
herstellen was? Degene die het meeste jammert krijgt de aandacht van de 
kring erom heen. Troosten is blijkbaar gemakkelijker dan een vrijgevochten 
vrouw ondersteunen in haar pad. 
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Als ze mijn keuze zouden ondersteunen gingen ze akkoord met het 
zogenaamde slagveld wat er achter was gelaten. De kring vrienden 
waar ik ooit mijn ziel en zaligheid mee had gedeeld viel weg, alsof het 
door mijn vingers heen glipte als los zand. Wat was er ooit geweest? Wat 
was ik geweest naast mijn ex? Een aanhangsel? Een pronkstuk? Had ons 
vele samenzijn dan helemaal geen waarde gehad? Moeten mensen echt 
kiezen als een geliefd stel uit elkaar gaat? Waarom? Waar is het individu 
in relaties?  

Ware vriendschappen zichtbaar
Persoonlijke vriendschappen met vriendinnen versterkten hier juist. 
Echte trouwe vrienden werden zichtbaar. Je hebt er maar een paar van 
nodig! Ook zij begrepen mij niet altijd in de stappen die ik zette, ook zij 
vroegen me vaak genoeg of ik al die trainingen, cursussen en boeken 
nodig had. Zij vroegen het echter met een open hart, zij konden mijn 
antwoorden ontvangen, zij scherpten mijn afwegingen juist op, stelden 
mijn koers bij indien nodig. Zij vingen me op als ik was gevallen door een 
misstap, zij luisterden naar mijn huilbuien, braaksessies en vernieuwde 
inzichten. Ze hebben van dichtbij meegemaakt hoe ik jutte bij laag water, 
door emotionele schoonmaakstormen ging en zwarte parels vond in 
ontrafelde pijnstukken. Zij vierden met mij de hoogtepunten in mijn leven, 
zij dansten met mij op het podium van het leven, in de keuken, de achter-
tuin en in de deuropening. De kleinste momenten van delen, dat brengt 
heling.

Op tweede kerstdag ging ik bij mijn vader op visite. Er was geen aandacht 
hoe het met mij ging na een half jaar alleen in Balk te wonen. Alsof het 
normaal was dat ik er nu alleen zat, zonder mijn ex. Naast mijn trouwe 
broer was er een persoon die werkelijk even aandacht had voor nieuw 
levenssituatie en dat was mijn stiefbroer, de zoon van de vrouw van mijn 
vader. 

Mijn eerste eigen Moederdag
Na die eerste kerstdagen volgde Moederdag in 2013. Deze dag had ik nog 
nooit voor mijzelf beleefd. We waren altijd naar de familie gegaan. 
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In mijn NLP opleiding leerde ik mijn comfortzone vergroten en ik besloot 
het MIJN MOEDERDAG te gaan maken. Wat vond ik eng? Achtbanen! Mijn 
leven voelde momenteel als een rollercoaster met al die inzichten en 
levenslessen door mijn opleiding, dus ja, dit was een perfecte happening 
op Moederdag! De kinderen vonden het super! Zij moedigden mij aan om 
alles te proeven. 
Nadat ik de kinderen bij hun vader had gebracht ging ik langs het graf van 
mijn moeder om daarna even bij mijn vader en zijn vrouw langs te gaaan. 
Ze stonden af te wassen, de visite was net weg. Er werd verse koffie gezet. 
De koffie was nog niet ingeschonken of ik kreeg de volle laag van mijn 
vader. 
Twee weken ervoor was ik namelijk net verhuisd naar een gewoon rijtjes-
huis in Balk, wat ik helemaal alleen had gedaan en niemand in de familie 
had verteld, behalve mijn broer. Ik was me bewust geworden dat het grote 
huis aan de Luts te groot en te duur was voor mij. In de dankbaarheid 
met wat ik daar had mogen ervaren heb ik het laten gaan met een extra 
energie naslag van 2000,- door de hoge stookkosten en een inboedelover-
name verlies van 1200,-. Ja, het had mij geld gekost, het was een offer 
voor mijn herwonnen vrijheid, maar nu had ik een huisje waar ik alles 
zelf mocht doen. Een rijtjeshuis wat ik zelf nooit had kunnen bedenken 
na altijd in vrij grote en bijzondere huizen te hebben gewoond. Zelf de 
kleuren bepalen, de indeling, de meubeltjes, spijkers slaan: mijn huis. Hier 
wilde ik geen bemoeienis van een ander bij. Ik was een bouwvrouw in hart 
en nieren geworden en ik kon deze klus zelf. Dit had ik ook daadwerkelijk 
gedaan. Elke dag laadde ik mijn stationwagen vol met spullen uit het huis, 
waardoor de grote verhuizing zo klaar was met hulp van drie mannen 
en mijn broer. Ik was zo trots! Het was een klein huis waardoor ik mijn 
werkplek in de woonkamer moest creëren, alsof ik nu ín mijn atelier ging 
leven! Ik wilde geen commentaren ontvangen of dit allemaal wel kon en 
hoe ik het dan weer anders diende te doen. Ik wilde het puur en zuiver 
vanuit mij gaan indelen. 

Zijn waarheid op mijn bord gesmeten
Mijn vader smeet mij op mijn bord dat hij allang had ingezien dat het 
huis te duur voor mij was, natuurlijk wist hij alles beter, hij wreef mijn 
misstappen in mijn huid als de ‘altijd beter wetende man’. Het waren 
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verwijten en oordelen over de dochter die 'het niet goed had gedaan'. 
Het diende mij echter niet! Waar was de aanmoediging? Waar was de 
omarming van mijn eigen geleerde les? Nee, hij toonde mij dat ik hem had 
afgewezen in zijn altijd beter wetende visie! 

De uitbraak van woede
Ik voelde een woede in mij opkomen, vanuit mijn tenen. Ik moest nu gaan, 
anders zou ik uitbarsten. Zijn vrouw maande mij aan het nu maar eens 
allemaal uit te gaan spreken. Uitspreken????

Ik lig hier op het hakblok! 

De taart en koffie stonden nog onaangeroerd als ik barst, braak, schreeuw, 
bulder vanuit een oerbron die ik nog nooit eerder had ervaren!!!! Ik stond 
recht tegenover mijn vader, hij zat nog, zijn vrouw zat erachter op een 
stoeltje, ja, ze zullen geschrokken zijn, ik niet minder! Ik sloeg met de deur 
toen ik het huis verliet, stapte in de auto, reed weg en buiten het dorp 
stopte ik en ging huilen. Ik belde een vriendin op en jammerde: 'Ik ben 
boos geworden op mijn vader! Het is zooo erg!!!!' en zij zei alleen maar 'He 
he.. eindelijk...' 
Ja, bizar, ik was nog nooit eerder boos geworden op mijn vader! Maar er 
was wel altijd een woede in mij naar hem toe. Al die neerhalende overtui-
gingen van hem, altijd het hakblok, ook hoe hij naar mijn moeder was 
geweest, hoe hij over haar sprak tijdens haar ziek zijn, want zij voldeed 
op het laatst niet meer aan het beeld van 'zijn vrouw'. Mijn vader hield 
niet van zieke mensen en dat liet hij weten ook. Mijn moeder was ziek 
geworden, kreeg lichamelijke klachten en die moesten zo snel mogelijk 
verholpen worden. Waarom? Zodat ze weer een vrouw voor hem kon zijn, 
voor wat? Zijn lusten? Zoals menig man reeds aan mij had getoond? Hoe 
had mijn moeder kunnen leven naast deze man? Zij was nu dood en ik 
vond hem verantwoordelijk..... Deze gedachten spookten al jaren door 
mijn hoofd en kwamen als loeiende koeien weer naar boven... 
Dit alles heb ik niet gezegd, het was een complete braakbal die er uit 
moest.... 
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De dood op de stoep had mijn levenspad gestuurd
De dood van mijn moeder had mijn zoektocht gestart om antwoorden te 
vinden op de waarom. Ik had de familie al zo vaak vragen gesteld, ja, ook 
over haar vader, mijn opa, of hij ook aan mijn moeder had gezeten. Mijn 
moeder leefde met een geheim, dat kwam haar lievelingsbroer mij eens 
vertellen toen hij zelf ernstig ziek was geworden. Zijn kinderen en vrouw 
wisten ook van het geheim, echter wisten zij ook niet wat het was. Wel dat 
mijn moeder een hele hechte band had met haar broer. Zij hadden samen 
een geheim en mijn oom had het vlak daarna meegenomen in zijn eigen 
dood. 
Zoveel geheimen in mijn familie, de onuitgesproken angst voor de woede 
van mijn vader... Waarom heeft de familie mijn moeder niet kunnen 
redden? Als zij het niet konden, had ik het al helemaal niet gekund toch? 
Redden.... Als je iemand niet kunt redden voel je machteloosheid....

We hadden allemaal moeite met de woede van mijn vader en nu was ik 
woest naar hem geworden. De grootste angst in mij. Angst voor wat er dan 
zou gebeuren, kwam dan de echte steek? De dolk des oordeels? Werd ik 
dan echt neergesabeld? Geslagen? Kapot gemaakt? 

Het werd echter stil...... Ik bleef leven.

De stilte in
Na deze Moederdag was er geen contact meer met mijn vader en daardoor 
ook niet met de rest van het gezin, behalve mijn broer. De familie was 
sowiezo al bijzonder door de vermenging van het tweede huwelijk van 
mijn vader. 

Het bijzondere bezoek
Na Moederdag kwam Vaderdag, weer zo'n familiedag en ondertussen had 
ik al deze dagen gemist door afwezig te zijn, naast een aantal verjaardagen. 
Een aangetrouwd familielid zocht mij op in Balk na de escalatie met mijn 
vader. Hij gaf aan dat hij me mistte. Wat vond ik het waardevol dat hij mij 
had gevonden door mijn stamkroeg te gaan benaderen en te vragen waar 
hij mij kon bereiken. Zij belden mij op, met argwaan, omdat ze mij nooit 
over deze persoon hadden horen spreken. We dronken een biertje op het 
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terras. We deelden mooie verhalen. Het was fijn. Daarna liep hij mee naar 
mijn nieuwe huisje. 
Wat er daarna gebeurde doet mijn hart nog steeds sidderen: hij drukte 
me tegen het aanrecht en zoende me op de mond, waarbij hij de tong naar 
binnen wilde drukken!!!! Dit was een NO GO! Hij gaf aan altijd al warme 
gevoelens voor mij gehad te hebben. Het raasde in mij, dit kon niet waar 
zijn!! Zelfs mijn (aangetrouwde) familie is dus niet veilig! Ik stuurde hem 
weg, terwijl hij nog riep niemand mocht weten van dit bezoek. Ja ja, met 
welke intentie was je hier? Wat kwam je hier echt halen beste vriend? 
Direct belde ik mijn broer en vertelde hem wat er was gebeurd, want ik 
was bang dat mij iets kon overkomen om mij de mond te snoeren. 

Als ik schrijf over de schaduwzijde van schoonheid 
dan is dit een hele zware en donkere schaduw.... 

Zelfs mijn eigen familie wilde iets van mij. Waar ben ik wél veilig? 

Die avond was er dorpsfeest in Nijemirdum waar vier toneelstukken van 
de buurten werden uitgevoerd. Ik haalde de kinderen op bij mijn ex en 
vertelde hem ook ik wat er die middag gebeurd was. 
Het toneelstuk van onze buurt had ik meegeschreven vlak voor mijn 
scheiding, samen met twee andere vrouwen. Door verdrietige omstan-
digheden in het dorp was het feest een jaar opgeschoven. Tijdens het 
dorpsfeest strijden altijd vier buurten tegen elkaar met spelletjes en 
opdrachten. Het toneelstuk is hier ook een onderdeel van. Dit jaar was 
het thema 'Sprookjes'. Hier had ik de sprookjesfiguren in de dromen van 
de hoofdrolspeelster laten verschijnen met geheime boodschappen in 
een overtreffende trap of juist een afwijkend personage uit de bekende 
verhalen.
In het kort de verhaallijn: Er is een meisje die de hoofdrol speelt. Bij haar 
thuis is haar opa overleden en er staat nu een deurwaarder aan de deur. 
Hij komt de rekening innen van de stamkroeg. Deze is hoog. Als ze niet 
kunnen betalen zal het vissershuisje in beslag worden genomen. Haar opa 
had het altijd over een schat die hij ooit eens had opgevist en ze gaan deze 
zoeken. Onvindbaar. De verlegen dochter wordt steeds weggestuurd met 
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zoeken, zij is toch te dom en te lelijk. Ze is onzichtbaar voor haar ouders, 
wordt afgesnauwd, kort gehouden, naar naar kamer gestuurd. In haar 
dromen verschijnen de sprookejsfiguren. Zo komt ze bij een wensput waar 
een kikker zit, ze krijgt een peptalk en een flesje water toegeworpen. De 
volgende nacht ontmoet ze een heks met een rollator die haar een appel 
geeft. Als ze er op wrijft komt Alladin uit de zaal, mopperend, want hij 
laat net een tattoo zetten. Er komen nog meer sprookjesfiguren voorbij 
en geven allemaal verborgen hints. Het meisje krijgt ondertussen steeds 
meer zelfvertrouwen door haar droomverhalen. Ze gaat meer staan, wordt 
steeds een beetje mooier, gaat haar haar leuker doen en ze kan zich beter 
weren tegen haar ouders. Als de deurwaarder weer aan belt voor het 
geld kan het meisje opeens alle boodschappen ontrafelen en ze vallen als 
puzzelstukjes in elkaar. Zo vind ze de schat uiteiendelijk welke verstopt zit 
in een boek over tattoos. 
Winnen met een creatie waar we met ons allen vele maanden aan hadden 
gewerkt was een grootse beloning! In de tien jaar dat ik een inwoner van 
Nijemurdum was heb ik mee mogen werken aan vijf toneelstukken. Ook 
het verzinnen en maken van kostuums en 'props' was elke keer supertof 
om te doen. Het laatste toneelstuk had ik niet meegemaakt in de voorbe-
reidingen. In Nijemirdum voelde ik me namelijk ongemakkelijk na mijn 
vertrek. De confrontatie met wat ik had achtergelaten was te groot. 

In de keuzes die je maakt in je leven voor zelfbehoud 
maak je aderlatingen mee. 

Er sterft meer af dan dat je vooraf had kunnen bedenken  
Ook dingen die je in je hart zo lief hebt gehad....

 
Het zijn parels in de pijn, om te gaan koesteren wat er is geweest. 

Zoals de tekst ‘Een man weet pas wat hij mist als ze er niet meer is’ 
ontdekte ik wat ik had te laten gaan nu het er niet meer kon zijn... 

Leven - Dood - Leven

Dit sprookje ging over mijn eigen levensreis besefte ik opeens! Er 
stroomden tranen van dankbaarheid en ongeloof. Deze dag was een 
mix van uiterlijke schoonheid die gepakt en genomen wilde worden in 
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contrast met mijn innerlijke schoonheid: creaties vanuit mijn eigen pijn 
en de zoektocht in het leven om weer levensadem te vinden: mijn eigen 
schat! Het was de dualiteit van het rauwe leven ten voeten uit. 

De diepe schaduw van schoonheid 
Om een ander niet te beschadigen en/of te beschuldigen in het gedrag 
wat er was getoond door iemand die verbonden is met de familie is stilte 
hier gepast. Het is iets wat tussen mij en de ander blijft hangen als 'een 
geheime gebeurtenis'. Wie ben ik om er een drama van te maken? Het 
moeilijkste is dat je de omringende familie verder in onwetendheid laat, 
terwijl je zelf  meer weet. 
Het een geheim laten zijn. Wie ben ik om iets los te trillen?
Hoe dan ook: het stuurt onbewust wél! ik voel het af en toe omhoog 
komen, vooral bij gesprekken over 'koetjes en kalfjes' waar het gedrag van 
een ander in het licht wordt gezet (als onjuist). Dat raakt, want je weet van 
de verborgen geheimen.

Hier ben ik een nachtmerrie over de velden van misstappen in het leven 
van een ander. Net zoals het bij mij af en toe oppopt in mijn bewustzijn, 
kan het ook bij de ander oppoppen. Ik weet dat ik heb begrensd en dat het 
mijn recht was. Hij heeft er zelf mee te dealen en in het reine te komen. 
Hier hoef ik hem niet te redden. Ik laat het verder een geheim zijn en rakel 
het niet op, echter blijf je elkaar ontmoeten en 'in de ogen aankijken'. Dan 
zie je de waarheid in de realiteit van de dag. Ik heb gekozen de misstap 
naar mij toe als een misstap van hém te laten. Ik hoef niets te redden... ik 
heb mezelf gered.

Het is gelijk aan de verzoeken van getrouwde mannen in algemene zin: als 
ik zou instemmen met een intiem moment, stem ik in met het feit dat ik 
de rest van zijn leven in een nacht'merrie' voorbij kan komen galopperen 
vol spijt en ontrouw naar de liefde van zijn leven: zijn vrouw. Daar kies ik 
niet voor. Net zoals ik niet de nachten erna wil huilen vanwege de ontrouw 
aan mijn eigen hart....
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13

Mijn fundering weg geslagen

Er was geen andere mogelijkheid dan een nieuwe fundering te maken 
voor mijn innerlijke huis, materialen te verzamelen, sprokkelen,

uitzoeken hoe een stevige fundering in elkaar hoort te zitten 
en het zelf leren timmeren. 

Hier ging ik de diepte in, écht de diepte in. Hier ontmoette ik mijn draken 
en demonen… Hier besefte ik dat al mijn vergaarde en geabsorbeerde 
kennis en filosofieën doorleefd moesten worden door mijn ziel heen. 
Ernaar gaan leven en er werkelijk doorheen gaan.
Het ging zo snel, er kwam zoveel naar boven, het ene raakte het andere 
aan, vragen die maar kwamen, zonder antwoorden, gevoelens, diep 
verstopte angsten, pijnen in het daglicht, het was een rollercoaster die 
door spookhuizen en sprookjeslandschappen heen ging, door nachtmer-
ries en sterrenhemels… Niet te bevatten, nauwelijks onder woorden te 
brengen….

Hier kwam ik bij de kern en ontdekte dat die kern ook weer een kern had. 

Door de diepste diepten dwalen, mijn draken in de ogen te durven kijken 
en weten wat me te doen stond: aanvaarden door het hart heen. De werke-
lijke waarheid in de ogen kijken. Hier kon ik mezelf niet meer voor de 
gek houden. De vele overlevingsmodules die ik had ontwikkeld werden 
zichtbaar. Vol lof over hoe creatief en vindingrijk ik in het leven stond om 
mijn hoofd boven water te kunnen houden. Hier besefte ik hoe ik mezelf 
gigantisch voor de gek kon houden als ik mijn Ego zijn gang liet gaan. 
Hierbij heb ik vele jassen uitgedaan. Ik ben bloot gegaan met mijn ziel. Dit 
bloot gaan is niet te vergelijken met naakt zijn. 
Ik was slachtoffer in mijn leven, maar had het ook toegelaten, vanuit 
onbewustheid. Ik wist niet beter! Het was me voorgeleefd. Het weg stoppen 
van mijn eigen gevoelens was weggestopt door onzekerheid, door gebrek 
aan zelfliefde en besef van eigenwaarde. Ik had mezelf weggegeven, ook 
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naakt, zonder besef waar ik werkelijk naar op zoek was. 
Vanuit dit slachtoffer gevoel ben ik ook dader geweest. Vanuit de onmacht 
die ik voelde, maar niet begreep, heb ik anderen ook pijn gedaan, emoti-
oneel gekwetst, niet beseffend wat ik werkelijk aan het doen was. Ik was 
zo onbewust.
Het besef dat de daders in mijn leven het ook niet beseften, ook door hun 
onbewustheid. Hierdoor kwam na een lange tijd vergeving. Vergeven 
betekent niet dat ik goedkeur wat er is gebeurd, maar laat het gaan met 
het besef dat ik het niet nog een keer zal laten gebeuren. 

Hier begon de bouw van een geheel nieuwe fundering onder mijn bestaan. 
Mijn oude fundering was gebouwd op normen en waarden, op aannames, 
op overlevingsstrategieën die niet meer bij me pasten. ‘Maar wat past dan 
wel bij mij?’ werd de zoektocht van mijn bestaan….. Hier werd zichtbaar 
dat ik eigenlijk nooit in mijn leven echt heb beseft wat ik werkelijk zelf 
wilde. Om de ander te gerieven liet ik die de keuze maken, zo kon ik nooit 
worden aangevallen op mijn mening, mijn smaak, mijn keuzes. 
Wat wil ik nu echt? Wie ben ik nu echt? Waarom voel ik wat ik voel? Waar 
is dat gevoel op gebaseerd? Is het zuiver en puur of zit er nog iets achter? 
Zoveel onzekerheden, zoveel vragen, ik was mezelf echt kwijt. 
De mensen om mij heen zagen dezelfde Siska, de mensen wie ik in 
vertrouwen dichtbij liet komen en waar ik me veilig voelde zagen wel de 
pijn in mijn ogen, de treurnis, de stilte, de ingetogenheid… De strijdbaar-
heid, de hoop, de veerkracht, de sprankeling en hunkering naar plezier in 
het leven, het geluk in de kleine dingen zien….
Hier ontmoette ik mijn werkelijke vrienden. In al mijn kwetsbaarheid die 
ik woorden gaf, kreeg ik liefde terug. 

Hier ontdekte ik dat als ik mezelf durf te doorgronden op zoek naar de 
achterliggende, dieperliggende emotie, helderheid altijd volgt. Openheid, 
transparantie, kwetsbaarheid reinigt de ziel, toont de ziel in al haar pracht 
en praal. 

Jeugdherinneringen helen
Ik belde in deze periode ontstond een nieuw contact met mijn oudste zus, 
die net als mij weinig contact had met onze vader. We reflecteerden onze 
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ervaringen vanuit onze jeugd, hoe we het los van elkaar hadden beleefd. 
Het was echt op zoveel vlakken anders. Ook hoe zij mij zag en hoe ik haar 
altijd had gezien. In het boek ‘Waarom ben ik mijn broertje of zusje niet’ 
staat heel mooi beschreven dat de geboorteplek in een gezin je al een 
bepaalde rol meegeeft als het eerste, tweede en derde kind. De dood van 
onze moeder en haar gemis, hoe dit ons had gevormd, de familierelaties 
en zoveel meer waar we over spraken. Het was fijn, want het schepte een 
ruimer perspectief. Al deze inzichten deelde ik weer met mijn broer en 
vroeg hem ook steeds hoe bepaalde gebeurtenissen voor hem waren 
geweest. 

Mijn eigen verantwoordelijkheid oppakken 
In deze verdiepende periode waar ik de chaos ontrafelde, elke week 
therapie had, maandelijkse chiatzu massages koos, bij Edwin Wiersma  
consulten had, heel veel boeken las en workshops bezocht, zag ik de 
keuze om vanuit mijn kennis en inzichten zelf te kiezen voor een ander 
pad, voor andere emoties. Ik had nu de keuze om het niet opnieuw te laten 
gebeuren. Nu had ik de keuze om de maskers en het harnas van me af te 
werpen en mijn wonden te tonen aan de buitenwereld. Door de werkelijke 
beschadiging zichtbaar te maken, kon heling beginnen. Ik dacht ook dat ik 
dit al een poos aan het doen was. Ik vertelde over mijn pijn, mijn verleden, 
mijn heden en gaf er altijd een positieve draai aan. Zo kon de ander niet 
dieper graven en ik was hierbij beschermd. 

‘Raak me vooral niet in mijn hart’ riep ik in stilte. 

Mijn omgeving hield ik afgeschermd met een sluier. ‘Kom maar niet te 
dichtbij, ik laat mijn gekwetste pijnlijke ziel niet helemaal aan jou zien, ik 
ben best wel sterk hoor, kijk deze draak heb ik al verslagen’ en zo was ik 
mezelf nog steeds aan het voorliegen, een waanbeeld hoog houdend. Zo 
dacht ik, met mijn verhalen naar de buitenwereld, dat het stukken beter 
met me ging na een paar maanden. Zelfs mijn therapeut vertelde me dat 
we wel klaar waren met de sessies.'Je hebt het weer aardig op de rit Siska'.

Op de rit. Daar was ik goed in. Alles weer geordend. Helder. Nadat ze dit 
had uitgesproken besefte ik dat ik nog lang niet alles had uitgesproken. Er 
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was nog een hele diepe geheime wereld in mij waar ik me voor schaamde. 
Ik voelde me stom op de stoel bij de therapeut. Zelfs haar kon ik niet mijn 
nachtmerries vertellen! Bij haar zat ik óók 'goed te doen'!! Het was alleen 
nog maar over de scheiding gegaan, hoe los te breken en om te gaan met 
mijn ex, het huis, het uitkopen, de kinderen, alle dagelijkse shit zeg maar. 
Daarnaast sprak ik over de mannen die nu van alles wilden, hoe kwest-
baar ik me daarin voelde, hoe vrienden van me wegvielen en hoe daar dan 
mee om te gaan. De dood van mijn moeder had ik ook benoemd, net als 
de relatie met mijn vader. Ook de ervaringen met mijn opa. In zo'n opsom-
ming. Benoemd, maar nog niet doorgrond tot in de diepte.

Mijn eigen waanbeeld in diggelen
Ik moest inzien hoe ik alles en iedereen voor de gek hield, om een beter 
beeld van mezelf te tonen, want van binnen voelde ik me zo ontzettend 
slecht! Ik kon niet goed eten koken voor de kinderen, stofzuigen vond ik 
al zwaar, ik schaamde me dat ik nauwelijks iets uit mijn handen kreeg, 
eigenlijk kwam ik liever niet in winkels, want dan zagen de mensen hoe 
slecht ik eruit zag. Zelfs mijn therapeut hield ik dus voor de gek! Het meest  
trieste vind ik nog dat ik naar de Arbo arts moest voor mijn Arbeidson-
geschiktheidsverzekering en ik me zo diep schaamde dat ik niets kon en 
me zo slecht voelde, dat ik aan deze man ook een waanbeeld optekende 
waardoor ik niet burn-out genoeg verklaard werd. Dit waanbeeld heeft 
mij geld gekost, want er kwam geen uitkering.

De werkelijke wond open en bloot in het licht
Pas toen brak ik echt: de werkelijke wond in het licht! Ik schaamde me 
voor alles wat er in mijn leven was overkomen! Wat mijn opa ooit had 
gestart door mij te gaan betasten, waar ik altijd dacht dat ik het zelf had 
gedaan, alsof ik het had uitgelokt door mijn schoonheid! 

IK WAS EEN KIND!!!! 
Hoe kon ik dit nu als kind zelf uitlokken??? 

Waar kwam deze kronkel vandaan? Mij schamen voor wat een ander 
op brute en onbewuste wijze mij had aangedaan, zelfs daar wilde ik 
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dus de last van dragen??!! Zoals ik het geheim van mijn aangetrouwde 
familielid en zijn brute gedrag wel zou dragen? Hoe mijn ex mij verweet 
zijn droom kapot gemaakt te hebben? Zoals ik het gedrag van mijn vader 
naar mij en iedereen zou dragen??!! Zoals ik de woede in mij wel zou 
kunnen blijven slikken?? Ach ja, Siska trok de kar van velen.... 
En daar lag ze, alsof ze de wereld kon helen door het allemaal haar verant-
woordelijkheid te laten zijn, alsof ze daarmee de wereld beter zou maken. 

De zuster Maria ten voeten uit in haar Redster energie

Ik was alleen nog maar bezig geweest met analyseren, verklaringen, 
verzamelen van het bouwmateriaal en tekeningen…. Waarschijnlijk hoe ik 
een nieuw waanbeeld kon bouwen: een Siska 2.0, nog steeds niet werke-
lijk door het hart heen aan het leven, nog steeds zich verantwoordelijk 
voelend voor die mensen die haar hadden verwond. 

Boos worden mocht! De woede moest er uit! 
Schreeuwen, zingen, lachen, dansen, springen, tegen bomen schoppen, 
uitrazen, mijn angsten benoemen, daadkracht in acties om in mijn recht 
te gaan staan, naar mijn ex toe, naar het huis wat nog steeds ook van mij 
was, uitspreken wat me écht dwars zat, dat soort bassale dingen. Huilen 
als ik wilde huilen, voluit, vanuit mijn tenen. Nee zeggen tegen mensen als 
ze iets wilden wat mij niet diende op dat moment. Een van de moeilijkste 
dingen voor mij, want met een nee ging ik iemand teleurstellen toch?
Ik had mezelf geen toestemming gegeven om echt alles los te laten, echt 
te mogen uiten wat ik niet aankon, mijn grenzen aangevend, wat me pijn 
deed, uitspreken van mijn echte wensen en dromen, mezelf toestem-
ming geven om ook nog te genieten en plezier te ontvangen, o ja, gewoon 
ontvangen van anderen om me heen die graag wilden geven, hun warme 
liefde aan mij wilden schenken, zonder er iets voor terug te willen. 

Ik had mezelf geen toestemming gegeven 
om de burn-out te ondergaan! 

Ik was toch die sterke persoonlijkheid? Die doet dit toch even snel? 
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De muur om mijn hart in vol ornaat zichtbaar
Het werd me opeens duidelijk dat ik nog een muur om me heen had gezet 
als bescherming tegen de pijn van de buitenwereld, angst voor de verban-
ning en verstoting uit vriendschappen die al waren gebeurd na mijn schei-
ding. Deze afscheiding had me meer pijn gedaan dan dat ik had durven 
toelaten in mijn gevoel. 

Binnen deze muren was ik een nieuwe Siska aan het ontdekken, heel veilig 
en stiekem, nieuwe inzichten vergarend, doorlevend en verankerend in 
mijn gestel, in mijn Ziel. Maar die muur blokkeerde de stroming van mijn 
energie ook behoorlijk. ‘Hoe lang ga ik nog het kleine meisje wat achter 
de muur zit verstoppen? Het is nu de tijd om haar te laten zien, in al haar 
kwetsbaarheid, hier ben ik. Nog lang niet sterk en krachtig, ontzettend 
teer als dun porselein, maar kijk hoe mooi ze is... ‘

De grootste verrijking van het laten vallen van de muur, van mijn 
waanbeeld, was mogen ‘ontvangen’. Nu ik aan een ander aangaf wat er 
werkelijk in mij omging, mijn angsten, mijn verdriet, mijn nu ‘even niet 
aankunnen’ gevoel, mijn energieniveau, overschrijden van mijn grenzen, 
mijn verlangens en hoop, ontstond de ruimte waar de ander kon reageren 
en mij iets kon schenken! Geschenken als lieve woorden, het begrip, de 
helpende hand, de compassie…. Dit voelde echt heel erg waardevol, maar 
ontvangen (zonder schuldgevoel of gedachte iets terug te moeten doen) 
was ook nieuw voor mij! Ik kreeg de ruimte om mezelf nu eindelijk écht 
te vinden en te ontdekken. In al mijn kwetsbaarheid mocht ik mijn eigen 
plek gaan innemen..... Ik was als een kind die opnieuw leerde koorddansen, 
maar nu op een zilveren lijntje van mijn waarheid.

Ik voelde hoe mijn kracht en energie stukje bij beetje terugkwam. Deze 
gedachte vervulde mijn hart met vrede en rust. Ik was dankbaar, écht 
dankbaar voor dit ongelooflijk diepgaande, wonderbaarlijke, pijnlijke, 
confronterende, verhelderende en zuiverende levensproces!

Het besef drong tot me door dat ik me altijd had geschikt in de wens van 
de ander, om die maar tevreden te stellen, dan kwam er in elk geval geen 
heibel. En hoe bizar, ik vond nooit een tevredenheid als er een keuze was 
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gemaakt, ik kon nooit helemaal genieten, hoe leuk het soms ook was. Het 
kwam niet uit mij en gaf me een onbestemd gevoel dat ik me weer had 
aangepast, zo onbewust. Er was dus een kriebelend knagend gevoel in mij 
wat ik maar niet thuis kon brengen. 
Het klinkt misschien heel apart, maar ik ging opeens beseffen dat ik altijd 
zo in het leven had gestaan, mezelf nooit had gevraagd wat ik nu zelf diep 
van binnen wilde. Als ik dat terug linkte naar mijn verleden werd er heel 
veel duidelijk. Ook de nare momenten, de redenen waarom ik begon te 
fitten en te snauwen. O ja, ik was af en toe echt een bitch. Het was mijn 
onmacht! Ik wilde het wel anders, maar wist gewoon niet hoe, en ook niet 
wat dan wél! Dat ik juist niet wist wat ik wél wilde maakte me heel erg 
onzeker. Er waren zoveel zekere en doelgerichte mensen in mijn leven en 
ik liep daar maar wat te wieberen… 

Als je alsmaar de bevestiging krijgt 
dat een ander het beter weet, 

ga je het geloven, het sluipt in je systeem. 

Het zijn de aangenomen waarheden, overtuigingen 
en geloofssystemen van anderen die ik voor waarheid hield, 

ook al klopten ze niet met mijn eigen gevoel en wensen.

Vele vragen maalden door mijn hoofd: ‘Wie ben ik? Waar wil ik voor gaan 
staan? Wat zijn mijn kernwaarden? Wat verlang ik nu werkelijk? Leef ik 
deze ook? Waarom geeft liefde zoveel pijn?’ Mezelf gaan vertrouwen, in 
alles wat ik voelde, met vallen en weer opstaan. Afpellen en nog meer 
afpellen…. 

Ik liep dagelijks met een mantra: 
‘Ik wol wêze wa dat ik bin’ 

(Fries voor ‘ik wil zijn wie ik ben’)

De ont-moeting met mijn dikke muren
Mijn hart had ik omwikkeld met hoge dikke muren om vooral geen pijn 
meer toe te laten. Ik zag mezelf opeens als een stralende vrouw die 
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lachend en energiek door het leven was gegaan, maar haar eigen gevoel 
niet erkende. Het zat er echter wel! Ik luisterde er gewoon niet naar! Het 
was nooit veilig geweest om wat ik voelde er in alle zachtheid te laten zijn! 

Het moesten dus wel heftige wake-up calls zijn 
om de dikke muren omver te krijgen. 

Elke scheur bracht me even bij mijn gevoel. Wat voelde ik daar? Wilde 
ik dat? Wat kon ik hiermee? De scheur weer dichtmaken? Het voelde als 
bungy jumping: even snel in het hart – om er daarna direct weer uit te 
schieten.

De ontwarring van lijntjes van schaamte, berouw, spijt en hartepijn zijn 
hier wel blootgelegd. Inzien waar ik niet voor mezelf was opgekomen, 
waar ik geen begrenzing had en hoe ik een klager was, anderen pijn had 
gedaan door mijn eigen onmacht….. Het vuur van de innerlijke draken in 
de diepe diepten hebben alles schoon gebrand! 

Ja, ik besef terdege dat ik ooit hard ben geworden voor mezelf door de 
oogkleppen die ik in mijn overlevingsstrategie ben gaan opzetten. Vooral 
niet voelen. 
Ik werd de eenzame krijger op grote hoogte om maar niet geraakt te 
worden door de pijlen van de oordelen van anderen. 
Ik werd perfectionistisch om maar niet ‘niet genoeg te hoeven zijn’, om 
geen teleurstelling in de beleving van een ander te zijn, want anders had 
ik gefaald. 

Ik was de stralende lach aan de buitenkant; 
van binnen stierf ik echter beetje bij beetje. 

Dat was mijn geheim. 
Ik zat in de matrix van de poppenkast. Onbewust. 
De schaduwzijde van mijn uiterlijke schoonheid....



83

Net als een echte klos met garen heeft 
alleen geduld het uiteindelijke resultaat in zich 

De kluwen garen in de war
Met geduld, aandacht, babystapjes de draden overzoeken, wat ze me 
nu werkelijk aan het vertellen waren kwam heel langzaam in het licht. 
Tijdens de NLP opleiding leerde ik dat in het heden, door een herinnering 
aan het verleden, een zelfde emotie/reactie werd opgeroepen. Dat het 
gewoon een electrisch schokje in het brein is. Het laatje met de historie in 
je brein gaat open bij die bepaalde trigger. 

Mijn draden waren een verlengsnoer van al die triggers van gebeur-
tenis op gebeurtenis op gebeurtenis. Het laatje was daardoor ook heel 
groot geworden en ging steeds makkelijker en vaker open. Zo reageert 
je brein bijvoorbeeld in een reflex op het zien van een spin als je angst 
voor spinnen hebt. Het nare piepen van de remmen van een trein op de 
rails kan je superallert maken etc. Zo kon ik altijd heel erg schrikken als 
iemand onverwachts bij me kwam staan, alsof ik ‘betrapt’ werd, ook al 
deed ik iets heel gewoons en onschuldigs. Bij mij zag ik dat al die draden 
verbinding hadden met ‘ik doe er niet toe’ of ‘doe ik het goed genoeg?’ en 
ik zag ook al die handelingen/stappen die ik vanuit dat gevoel had gezet 
in mijn verleden (en vooral ook wat ik niet had gedaan!). Ik wilde er toe 
doen, ik hunkerde naar die aai over mijn kop, de bevestiging dat wat ik 
ook deed, dat ze trots op me waren, omdat ik het had geprobeerd. Ik kreeg 
echter alsmaar bevestigingen dat ik inderdaad een verkeerd besluit had 
genomen, dat ik dat ook wel eerder had kunnen bedenken, dat het altijd 
beter had gekund en ga maar door.....

Mijn geheimzinnige gedrag toonde de reden
Ik zag ook dat ik stappen in mijn leven ging verzwijgen, niet deelde met 
een aantal mensen, om stiekum zelf te ervaren of ik het werkelijk kon en 
als het mis ging niet het zwaard van Daclomes in mijn rug krijgen. Dit deed 
ik al toen ik jong was, maar nu zag ik ook in waarom ik het in mijn relatie 
had gedaan, vooral de laatste jaren. Dit gedrag werd in mijn relatie steeds 
sterker, wat ik destijds niet snapte. Hier kon ik geen vinger op leggen. Met 
mijn heldere overzicht in mijn burn-out zag ik des te duidelijker waarom 
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ik het toen ook niet kon uitspreken. Zodra ik ging vertellen waarom ik 
iets stiekum deed of had gedaan, konden er weer klappen worden uitge-
deeld. Wat ik ook zou delen - het was niet veilig. Mijn geheime leven was 
ontstaan uit onveiligheid.....

Je vraagt je misschien af wat ik dan stiekum deed. Nou, bijvoorbeeld 
kleding kopen en niet laten zien, maar direct in de kast hangen en twee 
weken later nonchalant aantrekken en zeggen ‘dat heb ik al een poosje 
hoor’. Iets doen wat geen doel had en geen geld opleverde, zoals met een 
vriendin koffie drinken of op visite gaan. Dit ging altijd samen met een 
klantenbezoek of een zakelijke inkoop ergens. Zo beschermde ik me tegen 
oordelen als ‘tijd- en geldverspilling, heb je niet al genoeg in de kast etc...’
Hier was ik ook niet de enige in, het waren de avontuurlijke verhalen 
tijdens bakjes koffie met vriendinnen. Dit deden we toch allemaal? Onze 
mannen in de waan houden, zij vonden toch altijd ergens iets van. Laat 
ons vrouwen toch lekker.... 

Wat ik dus eerst als onschuldig beschouwde, kreeg hier een diepere 
betekenis, een openbaring. Ik kreeg een kijkje in mijn zielsbestaan, hoe ik 
MIJZELF aan het verloochelen was. 

Een notitie tijdens mijn NLP opleiding:
‘Ik sta onderdrukking toe - en stiekum loop ik mijn eigen pad en maak 
eigen keuzes. Daardoor deel ik niet graag wat ik werkelijk ervaar, kies, 
beleef, door angst weer afgestraft te worden en onderdrukt te worden.’  
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14

Het verborgen geheim 
onder de leugen naar mezelf

Hier ligt een hele belangrijke emotie onder verstopt: angst. 

De illustratie op de volgende pagina toont ‘de aangepaste Zelf’. Het werd 
me zo duidelijk dat ik me aan het schilden was voor de buitenwereld. Het 
schilden werd omhuld door angst, door de donkerte in mij, het ontbreken 
van de liefde waar ik naar hunkerde, ik stond in mijn eigen schaduw. 
Door deze houding was ik afgeremd, onderdrukt, voelde een immense 
weerstand en veel ontmoediging in mijn wensen hoe dan wel in het leven 
te staan. 

Maar was dit ook daadwerkelijk zichtbaar in de buitenwereld?
Liep ik er zo gebogen, gedrukt, introvert en stil bij? NEE!! 

Siska was de lachebek, de vrolijkheid zelve, altijd een enthousiast praatje, 
open gezicht, alsof ze door het leven huppelende! De draken toonden mij 
wat voor een fantastisch masker ik had opgezet. Ik had een overlevings-
mechanisme gevonden om mijn leven te doorstaan. Ik was ontzettend 
creatief om mijn ware Zelf te verdoezelen. 
 
Wat doet een Aangepaste Zelf met jaloezie?
Een afgeremde en ingehouding in je leven bepaald onbewust je gedrag 
naar anderen. Zij die wel voluit durven te stralen, te durven experimen-
teren en een voor mijn gevoel ‘grote bek’ durven opzetten naar een hoger 
persoon, zelfs hun baas. 

Het was begin 1995 en ik was net in dienst bij Roy die zijn eigen reclame-
bureau Het Hoofdbureau had opgestart. Er kwam een nieuwe collega van 
de Kunstacademie bij ons werken. Na een korte periode samengewerkt 
te hebben ontstond er tussen ons een conflict, we botsten met elkaar en 
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echt zo truttig van mij destijds: ik ging me gemeen naar haar gedragen. 
Zo had zij al heel snel salarisverhoging gevraagd en zij durfde elke keer 
voor haar ideëen te staan, wat ik zelf niet kon op dat moment. Ik was bang 
en onzeker en zij toonde géén angst. Zij was mij hier behoorlijk aan het 
spiegelen! Je kon dus blijkbaar gewoon grenzeloos vragen en ergens voor 
staan, zonder ontslagen te worden, zonder gevolgen, zonder het zwaard 
van Daclomes te krijgen!?
Roy, als een wijs en bijzonder mens, stuurde ons samen uit lunchen met 
de mededeling dat we zo lang weg mochten blijven als nodig was. Dus 
daar zaten we aan een tafeltje en ik moest gaan zeggen wat er werkelijk 
speelde, haar in de ogen kijkend en door deze confronterende ‘zitting’ ging 
ik opeens inzien wat er werkelijk speelde: ik was f*cking jaloers, omdat 
ik haar bewonderde!! Haar moed, haar manier van praten, ergens voor 
strijden omdat ze erin geloofde, haar weerbaarheid en zelfbescherming, 
haar creativiteit, haar oplossingsgerichtheid, haar grenzen bewakend. Ik 
voelde me ontzettend kwetsbaar door dit te erkennen, eerst aan mezelf en 
daarbij direct ook aan haar! De confronterende erkenning van de waarheid 
zeg maar! Echter, hierna was de relatie tussen ons opeens als bij donder-
slag aan een heldere hemel veranderd! De weerstand was verdwenen en 
de jaloezie omgedraaid tot een leergierigheid. Uit mijn onmacht wilde ik 
haar als dader zwart maken en een rotgevoel geven, terwijl het in mij zelf 
zat. 

Zo kan de onmacht van de aangepaste Zelf met ons aan de loop gaan. Zo 
kan de begeleiding van de juiste mensen om je heen je helpen de waarheid 
te ontmantelen. Hoeveel begeleiding je ook krijgt, je hebt het zelf in te 
zien, je hebt jezelf in de spiegel aan te kijken en de rauwe waarheid tot je 
te nemen, plus zelf de stappen te zetten, anders zal er niets veranderen, 
hoeveel hulp er ook om je heen is.

Jaloezie en het gevoel dat ik niet goed genoeg was 
doordat een ander beter bleek te zijn kwam voort uit 

een spiegeling waarbij ik steeds een 
oneerlijke weegschaal aan het gebruiken was. 

In mijn kern zat niet het dragende en ondersteunende gevoel dat ik zeker 
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goed genoeg was, dat er altijd mensen zullen zijn die beter zijn dan ik, wat 
mij niet minder maakt. Zij zijn er juist om van te leren, om mij te inspi-
reren leergierig te blijven, in te zien wat er nog meer in de winkel van het 
leven verkrijgbaar is. Dat ik juist net als de bloem mag stralen. 

In de natuur vraagt een bloem zich niet af 
of deze mooier is dan diegene naast zich. 

Het grassprietje doet er toe, ook al is het een weiland vol. 

Je mag helemaal volop stralen 
vanuit het zaadje waaruit je bent geboren. 

De spiegel bij jaloezie
Jaloezie komt voort uit zoveel onzekerheid in de basis. De wortels zitten 
niet stevig in de aarde. Juist mensen die wel geworteld zijn en vanuit hun 
eigen wezen in het leven staan zijn dan heel beangstigend en confronte-
rend. Zij dragen juist iets in zich wat jijzelf ook hebt, maar de sleutel nog 
niet van hebt gevonden. Deze spiegeling vertelt alles over jezelf, niets over 
de ander. Waar het om gaat is of je de les durft te leren in deze bewust-
wording.
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15
Mijn waardevolle boodschap van geld

Mijn leven was altijd vol met overvloed. 
We hadden het altijd ruim gehad met geld, onze bedrijven liepen 

succesvol en door de verkoop van de eerste twee huizen hadden we 
meegelift op de hoge prijsstijging van de huizenmarkt. 

Na de scheiding was ik gaan investeren in mijn eigen groei en koos oplei-
dingen die mijn persoonlijke ontwikkeling ondersteunden. Tegenslagen 
in mijn privéleven, een kapotte auto, een naslag van een energierekening 
van mijn eerste huurhuis (een monumentaal gebouw in Balk waar ik meer 
voor de buitenlucht stookte dan binnen), de aanloop naar de burn-out die 
ik nog niet door had, maar wel het werk in mijn bedrijf deed stagneren en 
andere zaken, maakten dat ik in geldnood kwam. In deze tijd wenste ik 
heel intens dat ik de hoofdprijs in de loterij ging winnen, waardoor ik me 
weer een vrij mens zou gaan voelen en verlost zou zijn van de geldnood.

De wanhoop van elke dag om mijn rekeningen te kunnen 
betalen bracht mij onbewust bij de boodschap van het geld 

Ik mocht gaan voelen waar het wérkelijk om gaat in het leven
In deze donkere tijd werden de lagen afgepeld wat geld nu eigenlijk was 
en waarvoor ik dacht dat het nodig was. Basisbehoeften ja, maar wat dan 
nog meer? 

Geldzorgen knagen aan je en geven heel veel stress, 
het haalt je uit je kern en kan je behoorlijk uit belans halen. 

In deze periode had ik zelfs het spaargeld van mijn kinderen gebruikt 
om rust te krijgen. Mijn broer steunde mij ook, maar wat voelde ik mij er 
ongemakkelijk bij. Geen extra geld te besteden en de wanhoop in elke dag 
bracht me op een heel laag en diep punt in mezelf. Wat vroeg ik eigenlijk 
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aan het geld? Wat mistte ik door een tekort aan geld te voelen? Ik kon niet 
op vakantie met mijn kinderen, omdat er niet genoeg geld was, maar ook 
omdat ik het vanuit mijn energie niet kon. 

Een persoon van wie ik geld mocht lenen ging dreigen dat hij met een 
pistool zou langskomen, als ik me niet ging zetten naar zijn verlangen. Hij 
gaf aan verliefd op mij te zijn en ik had hem afgewezen, doordat ik geen 
‘gelukkig nieuwjaar’ terug had geappt. Dit had hem woest gemaakt. Hij 
stond bij mij in de kamer te razen en schelden. Hij was speciaal naar mijn 
huis gereden om ‘verhaal’ te halen. Waanzin! 
Het raasde door mijn hoofd met ‘Wat willen mannen toch allemaal van mij? 
Waarom zijn ze dan weer op ‘hun pik getrapt’ als ik hun lofzangen niet wil 
beantwoorden, omdat zij vanuit mij geen pontentiële liefdespartner zijn? 
Waarom dient dat altijd uitgebreid aan mij verteld te worden?’ Hoe kon 
ik mezelf nog beschermen? Ik voelde me zo kwetsbaar en vreselijk alleen 
hierin. Alleen daarom zou ik wel een man naast me willen hebben, die mij 
hierin zou bewaken. Dezelfde avond heb ik zijn schuld afbetaald met dank 
aan mijn broer en zo had hij geen reden meer om nog iets bij mij te halen. 

Er stond toch een man naast mij: mijn grote trouwe broer. 

Ik ontdekte dat ík dacht dat de kinderen een verlangen hadden, echter 
bleek het alleen mijn eigen ingevulde verlangen te zijn. Ik dácht dat ik een 
goede moeder was als ik gaf, iets met hen ondernam en de wereld introk. 
In de zomer geen vakantie samen kunnen doen voelde voor mij als falen. 
Gewoon thuis zijn, dat kon toch niet genoeg zijn??

Het was mijn eigen beeld wat ik op mijn kinderen projecteerde 

Dit beeld leeft ook in de maatschappij. Ga in de zomerperiode maar eens 
een willekeurig gesprek aan met iemand, al sta je bij de bakker of zit je 
bij de kapper in de stoel: ’En hebben jullie ook vakantieplannen?’ en ‘Zijn 
jullie ook op vakantie geweest?’ Wat ga je antwoorden? Met welk verhaal 
komen mijn kinderen aan bij hun vrienden/vriendinnen en terug op school 
na de zomervakantie? Ook al heb je er zelf vrede mee, het is confronterend 
en zo zichtbaar hoe de mensen ervan uitgaan dat je op vakantie gaat. En 
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ja, ik heb ook ooit net zo gedacht dat vakantie heel gewoon was... Door 
het wegvallen van het geld werden mijn gedachtenpatronen zichtbaar en 
kreeg ik de kans er anders mee om te gaan. 

CRISIS = KANS. Ik had een keuze! 

Of ik ging open staan en de transformatie toestaan 
of ik bleef verbitterd en klagen door zelfmedelijden 

Door al mijn gevolgde trainingen en het lezen van boeken kwam ik erachter 
dat het een mindset is - in tekorten denken - en door het visualiseren van 
wat je reeds hebt (ook al is het er het nog niet) en die visualisatie ook 
daadwerkelijk VOELEN, verandert de manier van je denken, je mindset 
dus. Zo ging ik winkelen met mijn dochter en stelde ik me voor dat ik een 
creditcard had met een ongelimiteerd saldo. Ik mocht alles in de winkel 
gaan kopen! Wat zou ik dan gaan uitzoeken? Wat bleek... niets. 

Als je jezelf toestemming geeft in de overvloed van het denken en het 
‘tekort denken’ loslaat, besef je dat je het allemaal niet nodig hebt. 

Zo kon ik makkelijker door mijn spullen thuis gaan, wat mij niet meer 
diende en wel van waarde kon mijn om op internet te gaan verkopen. Niet 
vanuit het tekort aan geld, maar vanuit de overvloed in spullen die ik had 
verzameld. Het was de manier om de gehechtheid aan bezittingen los te 
weken. 

Mijn vakantie visualisatie
Vakantie visualiseren was ook een heel mooi proces. Wat geeft een 
vakantie werkelijk? Wat schenkt een vakantie je, welk gevoel ervaar je 
dan, wat zie je dan, hoe is je dagritme etc... 
Voor mij was het vooral tijdloosheid, vrij van verplichtingen, ongege-
neerde verspilling van tijd, dagen lezen, in de zon liggen, op tijden eten dat 
ik het fijn vond en geen klok kijken. Mensen ontmoeten vond ik ook fijn 
en juist in de zomer zijn hier veel toeristen, zo kon ik ook contact maken, 
of juist alle tijd nemen voor een kopje koffie bij een vriendin. Nieuwe 



92

natuur en landschappen ontdekken? Ik ging heel gewust met nieuwe ogen 
de omgeving bekijken. Het bos heeft elk moment van de dag een andere 
beleving, het licht speelt met de bomen. Ook de straten en het dorp zelf ga 
je anders zien als je verstild. Genieten van de kleine dingen in het leven, 
Geen vakantiestress met inpakken, de reis, het weer thuis komen en alles 
uitpakken. 
Het gaf heel veel rust en bovenal, het werd een mind-set die ik daarna altijd 
ben blijven toepassen. Het heeft me veel meer vrijheid gegeven om buiten 
kaders te denken, uit vaste denkpatronen te breken, verwachtingen en 
belangen van anderen los te laten. Het heeft mij meer in het nu gebracht. 

Het geldverhaal
De verhalen vanuit mijn leven rondom geld werden in deze periode zicht-
baar. Wat was de rode draad in dit verhaal omtrent het thema geld, in 
mijn jeugd en later in mijn relatie? Daar draaide alles om geld. In mijn 
jeugd was er geen geld bij de verhuizing van de boerderij naar het dorp. 
We aten het brood van de bank zei mijn vader dan. Ik voelde hoe ik elke 
week met pijn en moeite het zakgeld van mijn moeder kreeg. Op mijn 13e 
werkte ik al in de supermarkt om zo zelf geld te verdienen. Ik zou zorgen 
dat ik financieel onafhankelijk zou worden door mijn eigen geld te gaan 
verdienen. Ik zou mezelf gaan redden!
 
In mijn relatie ging het ook om geld verdienen. Eerst waren er de horeca 
baantjes naast mijn particuliere reclameopleiding die ik zelf moest betalen, 
daarna mijn verdiensten als model, later het maandsalaris en toen ik mijn 
eigen bedrijf opstartte mocht ik in de beleving van hem niet te veel tijd 
verspillen aan vrijwilligerswerk en andere bezigheden. 
Er lag altijd een bepaalde beladen energie rondom het geld. Verdiende 
ik wel genoeg? Maakte ik voldoende winst? Niet dat hij het dagelijks 
benoemde, het kwam meer af en toe voorbij, in een gevoel, een klein 
woord, een neerhalend oordeeltje. 
Waarschijnlijk zal ik er zo gevoelig voor zijn geweest waardoor ik het 
vaker gedacht zal hebben (ingevuld vanuit een aanname) dan dat hij het 
zo benoemde of bedoelde. Ik was er reeds door gevormd, het zat in mijn 
systeem dat je je tijd niet mag verdoen aan nutteloze zaken. Bij ons thuis 
werkten we altijd mee in het bedrijf. Er was altijd werk te doen. Stilzitten 
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en luieren was niet toegestaan. Er werd gemopperd naar de persoon die 
in de beleving van een ander niet genoeg deed. We hielden het systeem 
met ons allen in stand. 

Ik zou er voor zorgen dat er op mij níet gemoppert werd! 

Mijn partner kwam ook uit een ondernemersgezin. Zijn ouders hadden 
een eigen meubelwinkel. Ook hij diende thuis mee te draaien: meubels 
sjouwen, etalages mee opbouwen en al dat soort zaken. Hij werd vaak 
gebeld door zijn moeder en moest dan per direct op komen draven om te 
helpen sjouwen. Hij heeft ook meegekregen dat je je tijd niet zomaar mag 
verspillen met ‘niksen’. Tijd was geld. 
We hadden beiden niet door dat we omhuld waren met hetzelfde geldver-
haal, waardoor we elkaar er ook niet op konden wijzen (de blinde vlek). 
We konden elkaar er echter wel in bevestigen, zoals onze ouders ook 
hadden gedaan.

Nu zie ik dat ik me liet omhullen met een schuldgevoel als ik mezelf er op 
betrapte tijdens het genieten van het vrijwilligerswerk wat ik met zoveel 
liefde en energie deed. Juist met creatieve mensen omgaan op andere 
fronten dan alleen mijn werk gaf mij inspiratie én energie. Als ik mijn 
energie aan anderen gaf, verdiende ik geen geld, maar kostte het geld. 
Daar lag het schuldgevoel. De werkelijke winst (inspiratie én energie) kon 
ik destijds niet benoemen en juist daardoor werd het vrijwilligerswerk 
steeds minder, zodat ik me vooral thuis ging inzetten en de focus op mijn 
bedrijf ging leggen.

Mijn schoonmoeder gaf ons ook wel eens geld. We dienden er dan iets voor 
terug te doen, haar ergens mee heen te nemen om onze dankbaarheid te 
tonen. Niet dat dit zo duidelijk werd uitgesproken. Ik kreeg weerstand 
tegen dit geld en wilde het liever niet aannemen. Dit geld voelde uitein-
delijk als een beladen gift. De ‘verplichting’ die erom heen hing voelde 
voor mij als het afkopen van liefde. Mijn partner zei dan ’Het is toch alleen 
maar geld? Dan gaan we toch even op visite bij mijn moeder? De beladen-
heid die ik voelde begreep hij niet, dat we dan niet uit liefde naar haar 
gingen, maar juist uit plichtsbesef. Goed, dan gingen we dus en waren 
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we er op visite waar hij zich verborg in het lezen van de krant, terwijl ik 
alle gesprekken met zijn moeder voerde. Het gevoel van ‘Ja, gezellig bij je 
moeder’ voelde voor mij helemaal niet gezellig, omdat hij zich afzonderde. 

In de periode van de geldcrisis zag ik mijn verleden dus helder in flash-
backs en wat toonde de wens om de loterij te winnen zo zichtbaar? 

Het niet hoeven erkennen van mijn eigen waarde

Als ik genoeg geld zou hebben gaf ik mijzelf de mogelijkheid om mezelf 
nog steeds opnieuw weg te cijferen, dan hoefde ik mijn EIGEN WAARDE 
nog niet te erkennen!! Ja... had ik geen moeite om geld te vragen voor mijn 
werkzaamheden vanuit mijn bedrijf? Had ik niet veel klanten die vrienden 
waren geworden en waar ik dag een nacht voor bezig was, even dit doen, 
even daar mee helpen? Dan geen rekening sturen omdat het steeds dat 
‘even’ is? Ook al gaf het me een raar gevoel in de buik, voelde het niet 
goed voor mij, ik zei elke keer weer ja. Deelden we niet heel veel samen? 
Hadden we niet altijd fijne gesprekken? Het waren de klanten die het 
zelf ook moeilijk hadden op financieel gebied, lagen net in een scheiding, 
moeilijke relatie en ander gedoe. Die wilde ik natuurlijk redden met mijn 
kwaliteiten! Daar ging ik dan geven, zonder iets terug te vragen. 
Wat kreeg ik terug? Stonden ze ook voor mij klaar? Zo werd ik uitbetaald 
in kleding en meubelaccesoires en in de tijd dat geld geen rol speelde 
was dat prima, maar nu in deze crisis had ik niets aan kleding, Mijn 
huisje was klein en ik kon ook geen woonaccesoires meer kwijt. Ik moest 
begrenzen! Hier lagen mijn energielekken! Ik moest geld gaan vragen 
voor mijn diensten, ik was het waard, het was elke keer opnieuw prachtig 
wat ik deed! Hun geldtekort was ook mijn geldtekort geworden! Ik had 
parasieten binnengelaten! 

Het verhaal met mijn schoonmoeder had aangetoond dat ik heel moeilijk 
kon ontvangen. Ze had het uit liefde gegeven. Ik maakte er een drama 
verhaal van, omdat ze in andere delen van mijn leven mijn grenzen had 
overtreden. NIet bewust! Ik had ze niet aangegeven! Ik had mijn partner 
de opdracht gegeven om mijn grenzen te bewaken naar zijn moeder. Ik 
zat te jammeren en gaf hem ook nog eens de schuld van alles. Hier had 
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ik zelf mogen spreken vanuit mijn eigen zachte begrenzing, dan had ze 
geluisterd, dat weet ik zeker, want ze draagt ook heel veel liefde in zich, 
wat ik nu zie naar onze kinderen. Ik was verblind door mijn eigen verwon-
dingen. Met dit inzicht borrelde ook spijt omhoog, want wat had ik lange 
tijd doemgedachten over haar gehad! 
Schoonmoeders die 'gemeen' zijn en alles voor hun zoons willen, zijn 
moeders die van hun eigen kind houden. Daar mag altijd ruimte zijn. Ze 
mogen alles vragen, ik hoef alleen maar aan te geven of het voor mij ook 
fijn voelt ja of nee, het enige wat ik hierbij nodig heb is oprecht spreken 
vanuit mijn hart. 

Als je gewond bent in je eigen begrenzen, 
kun je niet vanuit je kracht spreken, 
dan spartel je en verwijt je anderen 
van je eigen pijn en ellendige gevoel.

In het geld verhaal zaten de verplichtingen en verklevingen als ik het zou 
aannemen, alsof ze dan iets van mij mochten hebben of pakken. Vragen 
om geld was hier mee gelinkt als de wederkerige spiegeling. 

Als ik genoeg geld zou winnen kon ik hier lekker mee doorgaan!! Dan 
hoefde ik geen geld te vragen voor mijn werkzaamheden en kon ik blijven 
geven zonder te vragen, dan zou het klagen ook stoppen, want ik zou dan 
altijd genoeg hebben! Dan zou ik mezelf nog kunnen laten 'gebruiken'! Dat 
was wel een inkopper! En nee, er is nog geen grote prijs gevallen. En ja, ik 
heb loten. Zoals Anatol dan sprak: Je kunt wel iets wensen, maar dan is het 
lot daadwerkelijk kopen de eerste stap. Een nee heb je al, een stap is de 
kans naar een potentiële ja. Dit geldt voor al je levenswensen... 
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16

De les van geld

Wat mag ik dan uit deze inzichten gaan halen en toepassen?

Het pad belopen naar de erkenning van mijn zelfliefde, 
daar de talenten en vaardigheden gaan erkennen, 

omarmen en in waarde gaan omzetten! 
Dat is het goud, 

daar is het licht en geld is een energie 
die van licht houdt.  

Voor het goud ligt het zilver. Zilver zuivert. 

De zuivering
Vroeger zuiverder de cowboys hun water met een zilveren muntstuk. Hoe 
zuiverder je naar jezelf bent, hoe dichter je bij je goud komt. Het is de 
alchemie van de psyche. Als ik geloof in wat ik een ander heb te bieden, 
alléén als ik het zelf geloof en er door ga wortelen in mijn eigen voedings-
bodem, ja, dan ga ik in mijn kracht rijzen zonder nog omgeblazen te 
worden. De boodschap van de geldcrisis heeft mij laten ont-wikkelen, het 
heeft mij gezuiverd en dat is de winst! 

Het besef dat ik wel zo diep heb moeten gaan 
om mijn wegcijfering te gaan herkennen. 

Het had niet anders gekund. 
Het zat mega diep verankerd in mijn systeem. 

De erkenning van mijn kernwaarden en daarvoor durven gaan staan, 
vanuit mijn begrenzing, dat werd het pad wat er op volgde: het pad naar 
‘meesteren’. Het écht gaan staan door te wortelen.
Kreeg ik testen op mijn pad? Ja! Zodra je een keuze maakt begint de 
beproeving van je nieuwe koers. Ben je echt trouw? Ben je echt aan het 
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begrenzen? Wat ik eerst toeliet in mijn relaties (zowel de liefde, vriend-
schap en werk) gebeurde nu met andere personen. Toezeggen dat ik de 
gordijnen wel ‘even’ ging inkorten voor iemand, dat ik ‘even’ een origineel 
kadootje ging schilderen, ‘even’ een klusje voor een klant deed en daar te 
weinig voor begroot had. Ja, het was en blijft een leerschool. De manier 
van je onbewuste patronen doorbreken.  

‘The master has failed more times 
than the beginner has ever tried’

Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam groeien 
door te vallen en weer op te slaan, keer op keer. 

Ja, je zult vallen, maar je staat weer op! 

Bij elke val/test vroeg ik mezelf of ik dit gevoel nog een keer wilde 
meemaken. Ik liet me dan helemaal verzadigen met het nare gevoel wat er 
was opgeborreld, keek er (uiteindelijk) naar zonder te oordelen en alleen 
maar tegen mezelf gaan zeggen ‘Goh’.... (dit woord draagt geen oordeel, 
juis in de aanschouwing, in de verwondering). 
Als er dan een nieuwe situatie voorbij kwam waar ik er mogelijk weer 
in zou gaan trappen ging ik mezelf bevragen: ‘Wat geeft deze situatie mij 
voor een gevoel? Dient dit mij? Wil ik dit gevoel nog een keer meemaken?’. 
Hierdoor leerde ik dus steeds vaker de situaties te herkennen waar ik de 
belangen van een ander voorop stelde en niet voor mijn eigen waarde ging 
staan. Dit was in mijn werkzaamheden, maar ook in relaties en vriend-
schappen. Sta ik toe dat iemand mij nog aan het lijntje houdt? Dat iemand 
mij voor een date in de wachtkamer zet? Dat iemand mij voor elk wisse-
wasje kan bellen? Kernwaarden kennen was één, er naar leven was twee.

Het waren lessen om mijn eigen beste vriend gaan zijn, mijn eigen back-up, 
mij eigen rots. Ontdekken waar ik de deur nog voor open deed. Heel 
langzaam heelde ik mijn energielekken. Dat geld energie is en helemaal 
en totaal met je eigen waarde verbonden was, waren zware lessen, maar 
helemaal waar. 
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Het pad naar authenticiteit

Mijn uitdaging werd het aanroepen van een gezond cynisme, 
waarbij ik mezelf constant aan het bevragen was. 

Ik wilde graven om mijn ware motivatie, mijn foutieve aannames en holle 
ambitie te ontdekken. Zoals ik las 'Scherpzinnigheid is de voorvechter van 
authenticiteit en vervulling'. Mijn altijd positieve omdenken in allerlei 
situaties was het goedpraten van de leugen naar mijn eigen hart. Zo liet is 
alsmaar weer mensen toe en situaties gebeuren. Het was een flinterdunne 
grens. Mijn valse zelf wilde nog graag gehoord worden. Mijn zoektocht 
was de ontrafeling om mijn beweegredenen helder en echt te laten zijn. 

Zo onderzocht ik mijn talenten welke ik van jongs af aan had ontwikkeld.  
Ik was een super kameleon die zich in elke situatie staande kon houden 
en was een innerlijke kunstenaar om alles mooi te maken (in mijn hoofd). 
Ik diende wel te verdwalen en dwalen om te beseffen wat ik in huis had, 
wat ik had verworven en van talenten tot kwaliteiten had gemeesterd. 
Dat had tijd nodig. Het was geen verspilde tijd, juist waardevolle tijd, 
verrijkende tijd. Thuis komen in wat ik mijzelf kon bieden, onafhankelijk 
van een ander. Er zullen mensen in mijn omgeving zijn geweest die zich 
hebben afgevraagd waar die Siska toch mee bezig was... Ik was mezelf aan 
het terugvinden. 

Ambities van het valse zelf zijn gebaseerd op de noodzaak van externe 
erkenning, het in stand houden van een geloofssysteem of het leven volgens 
het recept van andermans succes. Wat is nu echt succes? Waar meten we 
dit aan?
 
Het pad naar puur en authentiek zijn werd een reis waarin ik absolute 
eerlijkheid aan mezelf toonde, mijzelf niet meer in de maling wilde 
nemen. Al mijn onzekerheden ging ik onder de loep leggen en wilde ze 
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niet langer verbloemen - aan mijzelf! Ik wilde met mijzelf door één deur 
kunnen gaan. Een totale openhartigheid aan mijn eigen hart. Constructief 
vergelijken liet mij niet meer in gebreken kijken, maar juist aanschouwen 
wat er gaande was en op basis wat ik ontdekte kon ik beslissen wat er 
nu mogelijk was, als een constant evaluatieproces. Hierbij ging ik kijken 
naar mensen die ik bewonderde in hun 'zijn', hun manier van werken, hoe 
zij zich toonden en communiceerden. Het ging mijn visie in de toekomst 
leggen, waar ik heen wilde in plaats van achterom kijken in wat ik niet 
meer wilde en ooit was geweest. 

'Hoe wil ik mij voelen? Nu, over een jaar, over vijf jaar? Wat heb ik daar 
dan nu voor te doen?' Hier ging ik met diverse mogelijkheden spelen, met 
verschillende relaties experimenteren, diverse trainers en het veld van 
alle mogelijkheden aftasten. De weg werd het doel waar ik voldoening 
vond. Elk inzicht waar ik een koerswijziging mocht maken, meer trouw-
heid aan mijn hart ging tonen, werd de weg. 

Uit het boek 'Awake at Work' van Michael Caroll: 'Ware scherpzinnigheid is 
cynisch en optimistisch in de beste zin van het woord. De kern van cynisme 
is de ontnuchterende herinnering dat geen promotie, bonus of salarisstrook, 
geen pensioenfonds, geen voordeeltje van je werk - geen lucratief contract, 
geen prestigieuze connectie, geen schouderklopje, geen hoge functie - ons 
duurzame bevrediging kan brengen. We kunnen stoppen op de loterij te 
hopen om ons van ons werk te bevrijden, en eerlijk zijn met onszelf. Glazuur, 
nepgaranties en tijdelijk plezier zijn minder waard dan het welbehagen dat 
je ervaart door eenvoudigweg te zijn wie je bent, waar je bent. De scherpzin-
nige openhartigheid van het cynisme laat geen ruimte om onze authentici-
teit te verpanden wegens onzekerheid of gemakzucht. Cynisch zijn is in deze 
zin een nobele geste van eerlijkheid en een daad van persoonlijke moed'.

In deze periode tekende ik de illustratie 'Bloei open' - Een bloem is, de 
natuur is gewoon, net als een dier vergelijkt het zich niet met een ander. Ze 
lopen hun eigen weg. Ik schilderde al sinds de geboorte van de kinderen 
geboortekisten met deze boodschap! Het verhaal zat al zolang in mij en 
het werd tijd dat ik dit verhaal aan mezelf ging geven. Dit waren mijn 
ware talenten en giften: creaties vanuit mijn ziel die de innerlijke wereld 
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mooier maken, geboren vanuit mijn eigen noodzaak als voedsel voor mijn 
ziel. Zij hebben mij altijd 'on track' gehouden. Destijds wimpelde ik ze af, 
ze konden niet naast mijn valse zelf leven, hier haalde ik zelf de waarde 
naar beneden. Hier stond ik zelf de afwimpeling toe en daarmee ook de 
pijn naar mijn hart.... Ik had een angst om verstoten te worden uit een 
leven wat best comfortabel was. Ik hield mijzelf in een leugen naar mijn 
hart en bouwde daarmee mijn eigen gouden kooi. 

Mijn diepste wens: stralen vanuit mijn wortels

Als je simpelweg weet waar je voor staat in je leven 
dan ga je dat uitstralen, dan ga je landen - aarden. 

Zodra er ook maar enige onzekerheid is die je niet bespreekbaar 
maakt met jezelf, dan maak je jezelf wankel. 

Ik hoefde geen recht meer te halen omtrent mijn waarheid of een ander 
proberen over te halen. Inzien dat het prima is hoe de ander is. Als ik ging 
staan voor mijn kernwaarden, in zachtheid naar mezelf, maakte ik mezelf 
vrij. Als ik de ander laat, bevrijd ik ook mezelf. Het zijn de twee zijden van 
een medaille. Op deze wijze koos ik ervoor om geen reddende engel meer 
te zijn. 

Dat is de kunst van het leven: 
Het poppenspel gaan zien wat er om je heen speelt

 en daar gewoon niets van gaan vinden

Gelijkgestemden
Juist de mensen die mijn waarde erkenden en het er lieten zijn, zonder 
hun eigen waarheid op te dringen als beter, kwamen naast mij staan. Niet 
in mijn schaduw, maar in hun eigen licht. 

Een persoon die jouw licht erkent, kan dat zien doordat 
er een weerkaatsing is van zijn of haar eigen licht.
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Het pad naar heelheid
 bewandelen

Heelwording begint door je verloren delen weer terug te vinden 
die je kwijt bent geraakt tijdens de reis van je leven

Tijdens mijn burn-out periode was ik in aanraking gekomen met de maan 
energieën van Petra Stam. Ik ontdekte hoe ik daar mee resoneerde. Alles 
wat ze benoemde klopte. Er bleken dus energieën vanuit de kosmos te 
zijn die op mij inwerkten, op ons allemaal. Als iemand aangaf hoofd-
pijn te hebben of rusteloze nachten te hebben, kon ik vertellen dat het 
waarschijnlijk te maken had met een bepaalde planeetstand. Zo kwam 
ook de dagenergie van de Mayakalender mijn leven binnenwandelen. Elke 
dag is er een zegel met een bepaalde energie. De tonen van de cyclussen 
van 13 dagen, de 20 zegels, de 4 cyclussen van 13 dagen die een totaal 
van 52 dagen maken tot aan 260 dagen, wat de gehele kalender omvat. 
Deze ging ik opschrijven in een dagboek. Waar was ik die dag dankbaar 
voor? Wat verdiende nog aandacht? Als ik terug ging lezen ontdekte ik hoe 
bepaalde zaken en onderwerpen opnieuw met een vernieuwd bewustzijn 
voorbij kwamen. Ik kon er niet om heen, het klopte. Je levenscyclus 26 
jaar terugkijken toonde gelijke levensthema's in een verdiepende vorm. 
Dit was heel erg raak voor mij, want ik kwam daarmee uit op mijn 18e 
levensjaar, waar ik graag in Leeuwarden op kamers wilde gaan wonen 
vanwege mijn studie aan de Kunstacademie. Mijn vriend (nu ex) wilde 
graag mee, want hij wilde ook zo graag de wereld in en het ging extra geld 
besparen. 'Een koelkast is zo gekocht en weer verkocht hoor' sprak ik toen 
al uit. Ik wilde zo graag op eigen benen gaan staan! De school was echter 
niet mijn ding en ik vond een particuliere opleiding in Amsterdam via een 
klasgenoot. We gingen samenwonen in Amsterdam, aangezien ik niet in 
alleen naar Amsterdam mocht van mijn vader. Nu 26 jaar later woonde ik 
op dus alsnog op mezelf! Hetzelfde levensthema was daar niet vervuld en 
kwam in deze cyclus alsnog voorbij. Zoals je jezelf gaat 'uitvinden' in die 
leeftijd, deed ik dat nu ook weer. Dat is de reden waarom ik deze periode 
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ook wel mijn tweede jeugd noem.  
Ik ging workshops volgen om mijn eigen levenspad vanuit de Mayawijs-
heid te gaan begrijpen. Er werd mij zoveel meer duidelijk! Alsof alles al 
bekend was door mijn geboortedatum! Had dit dan echt zoveel invloed? 
Mijn nieuwsgierigheid en leergierigheid lieten mij er volledig in onder-
dompelen. 
Dankzij het boek van Elvira van Rijn 'Mayawijsheid voor je levensreis, 
het Tsolkin levenspadenboek' werd de Tsolkin kalender het kompas in 
mijn dagelijkse leven en ging ik mijn eigen creatieproces inzien. Elke dag 
ontving ik inspiratie en ondersteuning en kon ik afstemmen op de energie 
van die dag.  Er kwamen steeds meer schijnbare toevalligheden op mijn 
pad. Zo werd het uiteindelijk mijn eigen wijsheid door het alsmaar 
opnieuw toe te passen. Het deed mijn innerlijke huis beetje bij beetje 
verlichten en meer en meer wortelen in wie ik voelde werkelijk te zijn 
van binnenuit. Zo bouwde ik mijn nieuwe fundering. Mijn schaduwzijde 
onderzoeken werd interessant. Hiervoor diende ik mijn kelders in te gaan. 
In deze schaduw vond in de delen die er niet konden zijn in het licht van 
anderen. De vele mythologische verhalen maakten mijn leven veel breder 
en dieper. alsof er alsmaar meer ademruimte kwam. Mijn innerlijke huis 
was groots! Ik ontdekte vele verborgen kamers met geheime en nog niet 
erkende talenten! Mijn landkaart kreeg verdiepingen doordat ik tussen 
alle gebeurtenissen en kruispunten rode draden zag lopen: parels van 
mijn ziel.

De mythe van Isis en Orisis
Petra Stam en Els Lijessen zijn de schrijfsters van het boek 'Isis en de 
14 sleutels naar Heelwording' waar ze de weg via de Egyptische myste-
riën beschrijven om de mens terug te laten keren tot de oorspronkelijke 
heelheid. Bij hen ben ik workshops gaan volgen en de vele oefeningen uit 
het boek gaan toepassen. 
Isis en Osiris waren het zinnebeeld van onvoorwaardelijke liefde. Orisis 
was door Seth (zijn broer) in veertien delen gesneden en verspreid over 
heel Egypte. Isis zocht en zocht en bracht alle delen weer bij elkaar, maakte 
hem weer heel en bracht hem weer tot leven. Mythes zijn verhalen over 
goden in symbolen en beeldtaal. Zij dragen de universele zoektocht naar 
waarheid, betekenis en de zin van het leven. Doordat ik mij hierin ging 
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verdiepen kreeg ik een steeds ruimere kijk op de vele archetypen die in 
ons leven, waardoor ik inzag dat we meer zijn dan onze persoonlijkheid, 
ons ego, en kreeg hierdoor antwoorden op essentiële vragen. 
De visualisaties met Isis deden mij mijn heelheid herinneren en ik zag een 
glimp van mijn oorspronkelijke Zelf. Ik vond haar prachtig! Zoals Clarissa 
in haar boeken beschrijft is het de aanraking met de innerlijke natuur in 
jezelf die je Wilde Hart op weg stuurt om de botten van je innerlijke wolf 
terug te gaan halen. 
Tijdens een workshop dienden we tegenover elkaar zitten en gaven we de 
ander toestemming ons energieveld 'te lezen'. Er kwam een metaforisch 
beeld omhoog en de vrouw tegenover mij zag mij lonkend staan naar het 
prachtige landschap aan de overzijde van een kloof. Er was geen muur 
meer! Mijn delen terughalen werden bruggenbouwers om opnieuw in mijn 
kern te landen en mijzelf als heel te ervaren. Jarenlang had ik antwoorden 
buiten mezelf gezocht, echter bleek het pad naar zelfrealisatie de weg 
naar binnen en afdalen in de onderwerelden waar de verborgen mysteries 
hun ware schoonheid met ons delen. 
Liefde ging ik niet meer buiten mij zoeken, in relatie met een eventuele 
liefdespartner, want ik besefte dat ik daarmee in een valkuil zou stappen 
en mezelf weer kon verliezen in die ander. Deze testen kreeg ik ook, als 
lessen om steeds meer in mijn eigen ruggengraat te gaan staan, mijn eigen 
tekort in mijzelf in het licht om het daarna aan mijzelf te geven, los van 
een ander. 
Prachtige mannen wandelden mijn leven binnen en als in een oogwenk 
liet ik dan alles uit mijn handen vallen en wilde er helemaal voor gaan... 
Ja, ik ging het kaartenhuis van de toekomst al inrichten, heel subtiel, met 
een potentiële afspraak of het bezoeken van een concert. Dan werd ik op 
een wachtbankje gezet en kreeg ik geen antwoorden. Zo mocht ik via mijn 
psycholoog leren wat de werkelijke datingsregels waren met het boekje 
'Rules'. Eigenlijk was het prachtig, want hoe het mijzelf benauwde als 
iemand gelijk 'zoveel wilde' was ik dit net zo goed bij een ander aan het 
doen! Het was bizar om te ontdekken hoe blind de liefde mij maakte en 
mezelf verloor, net als hoe blind de liefde een ander kon maken Ik ontdekte 
hoe ik delen van mezelf ging verbergen om maar geliefd te blijven, zo 
subtiel en fijnbesnaard! Alsof ik valse pauwenveren aan het opzetten was! 
En elke keer kon ik alleen maar 'dankjewel' uitspreken aan de persoon in 
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kwestie. Het waren groeilessen op weg naar een Super Single relatie met 
mijzelf. Zij maakten mijn beeld kristalhelder hoe ik in een liefdesrelatie 
zou willen 'zijn', precies zoals ik was, helemaal en totaal.  

Het pad naar zachte liefde
Het pad naar de zachte liefde voor mijzelf maakte een ommekeer van de 
mannelijke seksuele energie naar de zachte zielen vrouwelijke energie. De 
liefde als lust en begeerte ervaren maakte een ommekeer naar versmel-
ting met de ziel en vanuit de zachtheid en oprechtheid naar mezelf dit ook 
aan een ander schenken. 

Je bent zoveel meer als je jezelf bent, vrij van verharding 
door ergens aan te willen voldoen... 

Vrij van een zelf aangemeten keurslijf. 
We hebben het ooit aangetrokken 

en nu mag het keurslijf vallen.

Thuiskomen in je innerlijke huis is het verlangen loslaten dat een ander 
je gaat omarmen. Je stopt met koorden leggen naar hoop en verlangen 
buiten jezelf. Je haalt jezelf uit de illusie. Je stopt met zoeken naar een 
ideale levenspartner, een ideale vriend of vriendin..... Je vindt het in jezelf. 
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Een nieuw thuis voor Quinta

Eind 2014 besloten we dat het tijd was om een 
nieuw thuis voor Quinta te gaan vinden. 

Myrthe was in haar lengte gegroeid en werd te groot voor Quinta. Het 
zou zonde zijn om haar nu stil te zetten, want voor recreatie rijden kon 
iemand nog zoveel plezier met haar beleven. Myrthe had een heerlijke tijd 
met Quinta gehad in het vrij rijden door de bossen. Met de pony Fleur van 
mijn vrienden, waar Quinta ook op stal stond, had ze alsnog een prach-
tige spring carrière kunnen beleven, waardoor haar grote droom via een 
andere weg was vervuld. 

Opnieuw de dood op de stoep
Via omwegen kon Quinta op stal komen in een dorpje verderop, bij Willy. 
Voor haar dochter zocht ze een pony waar ze zonder prestatiedrang 
vertrouwd op kon leren rijden en Quinta kwam hier een poosje op proef.
Binnen een week had Quinta plotseling een groot gezwel aan haar achter-
been: Einschuss. (Dit is een ontsteking in het lymfesysteem, vaak ontstaan 
door een minuscuul wondje aan de onderkant van de benen) Als ze geen 
behandelingen met Antibiotica zou krijgen was ze binnen no-time dood. 
Ik had geen geld voor deze behandelingen, want ik stond op het punt mijn 
bedrijf te eindigen en aan te kloppen bij de Bijstand om zo een vaste baan 
te gaan zoeken. De geldstress was slopend en mijn werk voelde alleen 
maar zwaar. Het huis was nog steeds niet verkocht, mijn geld zat in stenen. 
Eigenlijk was ik helemaal niet arm. Het was bizar, het voelde als een grote 
worsteling van machteloosheid. Er was maar één groot verlangen in mij: 
rust in de tent na een turbulent jaar van zoeken en omgaan met schulden. 
Om geld bijeen te rapen deed ik een oproep op Facebook en vroeg mensen 
mij te steunen door een tekening te kopen: Spirit. Het leverde me een 
bedrag op wat een deel van de kosten dekte. 
Precies onder de vloer van Quinta haar stal bleek een sterke aardstraal te 
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lopen, eentje die de levensenergie eruit trekt. Waarschijnlijk had het kleine 
sneetje door deze straling extra invloed op het gestel van Quinta.Naast 
deze zware lijnen liepen op het erf ook super hoge lijnen. Er had ooit een 
klooster vlakbij gestaan, hiervan lager de resten nog in het water vlakbij 
het huis.. In die tijd wisten de mensen al dat de aarde krachtplekken had 
en daar bouwden ze dan ook speciale gebouwen. Nu is er een camping en 
komen er soms mensen hier te gast om deze krachtplek te ervaren, zonder 
dat het verder bekend is. 

Het lymfesysteem triggerde me. Op stal bij de Friese paarden had ik een 
vrouw ontmoet die lymfe drainage trainingen gaf, Natascha Bos van de 
Blauwe Hengst. Ze oefende daar met de paarden voor een trainingsdag. Ik 
belde met Nataschha en vroeg of zij iets voor Quinta in deze situatie kon 
betekenen. 
Ze legde Willy en mij uit wat het lymfesysteem eigenlijk was. Einschuss 
is een ontsteking in het lymfesysteem. Dit loopt door het hele lichaam 
heen. Als er niets aan wordt gedaan is de ontsteking binnen no-time 
door het hele lijf verspreid, komt bij het hart en dan ben je te laat. Met de 
massagetechnieken help je de lymfen hun werk te doen, de afvalstoffen 
beter af te voeren en dit zou zeker een ondersteuning voor Quinta zijn. Ze 
vertelde over 'de poort van Rotterdam'. Als deze poort verstopt zit kunnen 
afvalstoffen het lichaam niet verlaten. Al het bergwater stroomt door de 
rivieren richting Rotterdam en neemt afvalstoffen mee gedurende de reis.
Met de massagetechniek start je deze poort weer te openen. Als de Wet 
van Aantrekkingskracht gaat het hele lichaam weer stromen. Natascha 
bood ons een spoedcursus aan, waardoor wij Quinta zelf intentief konden 
behandelen. 
Er ging opnieuw een nieuwe wereld open hoe je het lichaam kunt onder-
steunen in herstel. De paarden hadden mij al zo veel geleerd en hun als 
spiegel van mijn innerlijke wereld ervaren. Ik was al een jaar gestopt met 
het berijden van ze, omdat ze me teveel spiegelden als ik erop zat. Ze 
toonden mijn chaos tijdens de burn-out. Ik voelde me fijner als ik naast ze 
stond, ze aanraakte, ermee wandelende of gewoon in de wei zat en naar 
ze keek. Ik moest zélf op de grond staan. In de training werkten we met 
de paarden van Natascha. Hoe prachtig en verlichtend Willy naast ‘haar’ 
paard stond, zo huilend en verdrinkend in het verdriet stond ik naast ‘mijn’ 
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paard. Natascha vertelde me dat dit paard een zwaar trauma droeg en ik 
resoneerde daar mee, alsof ik het verdriet van dit paard mocht ontladen, 
nou, een immens groot verdriet. De Wijsheid van de Paarden had ik al 
gevonden via de boeken van Linda Kohanov en Klaus Hempfling, welke 
grote inspirators voor mij waren. Ik dacht maar dat ik daar helemaal niet 
goed stond te zijn en de massage niet juist deed, echter mocht ik beseffen 
dat paarden niet kunnen huilen en ze mensen nodig hebben om hun tranen 
te laten gaan. Dit is helend voor mens én paard, zoals je ook kunt ervaren 
bij paarden coaching, waar ik ook reeds mee in aanraking was gekomen. 
Willy werd geïnspireerd door deze manier van werken met paarden. Ze 
had recent een ongeluk gehad en was op zoek naar een nieuwe invulling 
van haar leven. Niets liever dan meer gaan werken met paarden, maar 
wat precies wist ze nog niet. Ze volgde al een opleiding Rechtrichten bij 
Marijke de Jong, waarbij je het paard leert gymnastiseren vanaf de grond. 
Deze training was ik ook gestart via een online programma het afgelopen 
jaar. Willy ging de opleiding bij Natascha volgen en vond haar bestemming 
in deze massage techniek. 

Quinta blijft mensen wakker kussen
Quinta heeft hier haar ‘wakker kussen’ weer gedaan, want Willy had een 
nieuwe carrière gevonden en reist nu met Natascha het hele land door 
om trainingen te geven en geeft ze retraites aan pony's en paarden die 
aandacht en tijd nodig hebben om te herstellen. Daarbij houdt ze Quinta in 
conditie met het recht richten en de massages, terwijl haar dochter volop 
geniet van het rijden. 

Opnieuw heeft Quinta door haar eigen pijn heen 
iets nieuws aangeraakt bij mensen. 

In het moment zelf wist ik niet waar ik was, wat te doen, welke stap te 
zetten. Het enige wat ik kon doen was luisteren naar iets wat me toefluis-
terde en daar naar gaan handelen, niet wetende waar ik uitkwam. Het 
waren de babystapjes in donkere dagen. Ik kan niet anders dan de dots 
verbinden en zien wat voor geschenken er verborgen liggen in de pijn. De 
noodzaak van een ander, in dit geval weer Quinta, bracht opnieuw inner-
lijk goud. Zwarte parels. 
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Het gaat dóór je heen, naar een ander, waardoor die ander ook weer kan 
doorgeven. Het is een netwerk waar geschenken doorstromen, de Matrix 
van het leven. 

De kus van Quinta stroomt door zoveel gebieden en brengt meer dan ik me 
kan beseffen. Het gaat allang niet meer om mij alleen. Ik noem het ook wel 
een Gatekeeper zijn, alsof we door onze eigen stappen een deur openen 
bij iemand anders, die dan weer een keus krijgt aangeboden: luisteren en 
een stap zetten - of niet. 
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Het einde en een nieuw begin 

Mijn bestaande bedrijf beëindigde ik eind 2014, 
omdat ik de oude energie wilde stoppen. 

Het oude bedrijf droeg mijn oude energie. Hier zat ik te veel in verweven 
en besloot alle koorden door te knippen, alle relaties met klanten stoppen. 
Wilde ik de zuivere energie door laten stromen dan moest ik deze stap gaan 
zetten. Ik wist diep van binnen dat ik weer opnieuw zou starten, maar pas 
als ik wist hoe en vanuit welke energie, met welke missie en welke WHY. 
Er was teveel gebeurd de afgelopen periode om het nog langer te negeren. 
Mijn zelfgebouwde imago was kapot gevallen en ik zocht een nieuwe vorm 
waarin ik mezelf helemaal kon zijn, voluit en authentiek.

Eerst maar in vaste loondienst waar ik vanuit een stabiele basis opnieuw 
om me heen kon kijken. De onzekerheid van het ondernemen met 
opgebouwde schulden tilde te zwaar. Ik klopte bij de Bijstand aan. Lager 
als dit kon niet in mijn beleving. Ook al was de uitkering een lening, aange-
zien ik iets van waarde in stenen had, ik moest met de billen bloot qua 
cijfers. Elke stap die ik maakte werd door de loep van de Sociale Dienst 
bekeken. Was ik vrij? Totaal niet.  

Geen bedrijf en geen baan... Wat ben je dan?
Wat zeg je als mensen je vragen wat je doet? Zoals een vriendin mij eens 
vertelde tijdens haar rouwproces hoe moeilijk ze het vond om te vertellen 
dat alles om haar heen was weggevallen en ze alleen maar zichzelf staande 
probeerde te houden op de vraag: 'Wat doe je? Wie ben je?' Alsof we ons 
beroep zijn, onze rol in het leven. De vraag is zo gemakkelijk gesteld 'Wat 
doe jij?' en welk antwoord geef je op 'Wie ben jij?' Het zijn de automati-
sche vragen die gesteld worden, net zoals de gedachte dat iedereen wel 
op vakantie gaat. Stel je voor je iemand vraagt hoe het met je gaat en je 
krijgt als antwoord 'Niet zo goed'. Dat verwachten we vaak niet. Er is diep 
van binnen geen interesse in hoe het met een ander gaat, maar wel een 
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behoefte om het eigen verhaal te delen. Het is een standaard openingszin-
netje om contact te maken. Echt luisteren en ontvangen wat er werkelijk 
word gezegd hebben we vaak niet meegekregen. 

Het etiketje van mijn bedrijf had ik van mezelf afgerukt. Het label was weg. 
Kijk daar! Ik was er nog steeds! Ik was meer dan het labeltje! Ik had me 
zelf beperkt doordat het labeltje mij bekaderde. Dat was de dualiteit in de 
gehele situatie. Ik was niets meer en tegelijkertijd ook álles.
 
De geboorte van mijn kunstwerk ‘De Zwarte Parels’
In de maand December was er een oproep vanuit de Kunstkring Balk e.o. 
om een ontwerp in te sturen voor de zomerexpositie langs de Luts in Balk. 
Het thema was ‘cilinder’. Was ik een kunstenaar? Kon ik hier iets mee? 
Kon ik iets met de paarden, met het verhaal hoe Quinta en de paarden mij 
terug naar binnen hadden gebracht en mij weer in mijn kracht hadden 
gezet? Ik ging schetsen, kocht een pak kinderklei en ging aan de slag. 

Zo zag ik hoe de paarden vanuit mijn handen het licht gingen zien...
Het voelde als magie... 

Ik gaf geboorte aan iets, 
ik hoefde alleen maar te volgen..

Mijn ontwerp ‘De zwarte parels’ werd uitgekozen om de hele zomer van 
2015 tentoongesteld te worden in het centrum van Balk. Het ontwerp 
waren paarden die uit de diepte omhoog rezen in een cylindervorm. 
Het zelf uitwerken van het kunstwerk ging thuis niet lukken en kwam 
op het heldere idee om te vragen of ik in de sociale werkplaats aan mijn 
kunstwerk mocht werken, in plaats van het stickertjes plakken aan de 
lopende band, wat in eerste instantie mijn verplichte taak zou worden. 
In de werkplaats leerde ik verschillende technieken van coach Saskia, zo 
ook het beeldhouwen uit steen. Ik bleef echter maar klein werken en ze 
raadde me aan om naar beeldhouwster Herma in Koudum te gaan om een 
grote steen te kopen. In het gesprek met Herma toonde ik mijn ontwerp.
Herma vroeg mij waar de paarden heen gingen. ‘Ik ben het paard’ gaf ik als 
antwoord. ‘Waar ga jij dan heen?’ vroeg ze. ‘Naar boven’ zei ik. ‘Wat is daar 
dan? En van waar rijs je dan?’ vroeg ze. Ik wist het niet... 
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Ze zette me in de deuropening van haar kunstcentrum. ‘Nee, dan blijf ik 
niet op de drompel staan, dan ga ik naar het midden van de straat, ja, daar, 
met mijn armen wijd open!’ Terwijl ik daar stond, besefte ik opeens dat 
ik in mijn geboortedorp midden op straat stond, waar ik zoveel pijn had 
ervaren, waar de mensen mij hadden nagekeken na de dood van mijn 
moeder, het dorp waar ik niet meer wilde zijn, er lagen hier teveel herin-
neringen en dat waren geen fijne op dit moment van mijn leven. 
Herma zei me ‘Mooi dat je hier op dit punt van je leven opnieuw uitvliegt 
waar je ooit je grond hebt verlaten. Het klopt Siska, het is fijn dat je hier 
bent.’ 
Diepe emoties borrelden op. Er stroomden alleen maar tranen, als een 
rivier die wilde stromen. Ik ging naar het graf van mijn moeder, ben er 
op de grond gaan liggen, wilde me het allerliefst de grond in laten zuigen, 
zodat al het verdriet van me weg zou worden genomen.... 
Het deed pijn, heel veel pijn om mezelf te herinneren wat ik ergens had 
gelaten, zo onbewust.... Alle draden werden aangeraakt, alle verbindingen 
waar ik ooit van weg was gegaan stonden open, wilden gezien worden en 
spoelden daarna schoon...

Je kunt je afkomst niet ontkennen, niet negeren. 
Het is er - helemaal. 

De erkenning dat je pijn hebt ervaren, 
dat het je heeft gevormd én dat je een keus hebt, 

elke keer opnieuw! 
De pijn die je hebt ervaren gaan erkennen 

is een stukje doodgaan. 
Het breekt iets open, 

het gooit een muurtje om, 
het tikt ergens tegen aan, 
het poetst glazen schoon. 

Mijn zoektocht naar een vaste baan
In deze periode solliciteerde ik naar verschillende functies, sprak met 
uitzendbureaus en headhunters. Ik wilde alles wel, kon alles wel. Door de 
vele gesprekken en de vele motivatie brieven te schrijven leerde ik mijn 
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kwaliteiten erkennen en benoemen. Het bijzondere was dat ik door het 
vele schrijven en reflecteren ontdekte dat ik eerst schreef vanuit waar ik 
vandaan kwam en wat ik achter me ging laten en uiteindelijk een U-turn 
maakte naar wat ik nu wilde gaan manifesteren in die potentiele nieuwe 
baan, in mijn levensmotivatie. De blik ging naar voren, waar wilde ik heen? 
Wat ging mij energie geven? Wat wilde ik mijzelf nu gunnen? 
Zoals het kunstwerk met de rijzende paarden uitbeeldde, stond het gelijk 
aan mijn eigen pad: nu rijzen in mijn nieuw hervonden kracht vanuit mijn 
diepste diepten, de kracht die ik opnieuw had hervonden door de zwarte 
parels te hebben gevonden. 
De zwarte parels staan ook symbool voor de Friese paarden, de spirit van 
de paarden die zelf altijd in het Nu staan en jou ook vragen in het Nu te 
Zijn als je bij hen bent of met ze werkt. 

Ik was te goed
Bij elk gesprek kreeg ik te horen dat ik te goed was. Te goed?! Dat was 
een nieuwe boodschap voor mij! Ik zou in de beleving van deze mensen 
niet lang in de functie blijven, terwijl ik voelde hoe ik mijn loyaliteit en 
trouwheid zou gaan geven aan een nieuwe baan. 

Trouwheid aan mezelf gaan schenken
Hoe zou het zijn als ik deze trouwheid en loyaliteit aan mezelf ging 
schenken door een nieuw bedrijf te starten? Mijn kernwaarden waren in 
deze drie maanden helder en ik had mijn nieuwe energie hervonden. Mijn 
talenten en vaardigheden waren door het graven naar een baan helder 
geworden - kristalhelder. 
Vanuit de Bijstand werd mij via de BZF een coach toegezegd om een nieuw 
bedrijf te starten. In dezelfde periode werd ik op het matje geroepen bij 
de mevrouw van de Bijstand. Ze hadden ontdekt dat ik nog een pensioen-
potje had en deze diende ik te verzilveren. Ook al zou dat betekenen dat ik 
52% belasting zou moeten afdragen. Ik had door deze verzilvering teveel 
eigen geld en de uitkering moest ik per direct gaan terug betalen, aange-
zien ik het niet had gemeld. Ik stond perplex. Daarbj had ik ook geen recht 
meer op de coach. Al mijn uitkeringen waren al een lening geweest tijdens 
mijn burn-out. Deze Bijstand was óók een lening. Waarom dit nu verzil-
veren? Het was een mokerslag voor mij. Al die uitkeringen hadden van mij 
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gevraagd met de billen bloot te gaan. Mijn ziel lag bloot het afgelopen jaar, 
maar met mijn financiële situatie was ik net zo bloot. 
Het was het weekend van Pinksteren. Vlak voor de start van mijn nieuwe 
bedrijf had ik een training Public Speaking geboekt bij Anatol. Op een 
gegeven moment waren we aan het 'upframen’ (een krachtiger woord 
vinden voor hoe je je doel benoemd). Hier sprak ik uit dat ik nu in de 
wachtkamer zat en na het weekend opnieuw mijn bedrijf zou gaan starten. 
‘Waar ga je dan heen vanuit de wachtkamer?’ vroeg iemand. ‘Nou gewoon, 
starten’ zei ik. 

‘Hoe zou het zijn als je in de kleedkamer zit en
dinsdag je eigen podium gaat betreden?’ 

O wauh, mijn podium - dat voelde zoveel krachtiger! Ja, dat was een 
cadeau! Geen labeltjes meer, geen etiketten meer opplakken, mezelf 
in mijn authentieke vorm gaan tonen. Mijn eigen licht gaan uitstralen 
waardoor ik de juiste mensen op mijn pad ging krijgen als klant. Dat werd 
de intentie van mijn nieuwe bedrijf! Juist klanten die óók hun authen-
tiekheid in hun bedrijf willen laten doorstralen, die ook de stap vanuit 
hun passie en hartsverlangen aan het maken waren kwamen op mijn pad. 
Daar de ondersteunende en inspirerende coach voor mogen zijn en het 
juiste Branding Design aan mogen geven, de unieke ‘Haute Couture jas’, 
zodat zij ook weer zichtbaar werden voor hun klanten. Dit had ik altijd al 
gedaan, creaties maken die voor mijn klanten werkten, maar nog nooit zo 
bewust gevoeld en benoemd. Het was altijd een onzichtbare kwaliteit van 
mij geweest, nog niet erkend door mijzelf! 
Het voelde in deze energie dat ik eindelijk ging erkennen én toestem-
ming aan mezelf ging geven dat ik de beeldend kunstenaar in mezelf in 
het licht ging zetten. Door mijn intuïtieve gaven had ik altijd al bijzon-
dere geschenken voor familie en vrienden mogen maken. Ik creërde 
op verzoek prachtige en originele geschenken waardoor zij ook weer 
konden stralen, juist doordat zij een uniek en origineel passend cadeau 
gaven. Het ging bij mij altijd zo gemakkelijk dat ik er nauwelijks geld 
voor durfde te vragen. Nu besefte ik dat dit juist mijn grote talent en 
skills waren, die ik mocht erkennen en omzetten in mijn onderneming.   
Ik liet het altijd afkeuren, want het bracht geen geld op! Het was maar ‘een 
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hobby’ toch? Juist waar ik de meeste energie van kreeg liet ik afstompen, 
omdat ik geloofde in de waarheid van een ander. Ik mocht leren geloven in 
mezelf, helemaal en totaal! Mezelf helemaal omarmen en mijzelf met mijn 
creaties vanuit een levenskunstenaar energie gaan omarmen!

De boodschap van de duif
De herinnering van de boodschap die de duiven mij gaven voordat ik 
vanuit ademnood mijn relatie beëindigde. In mijn eigen creatie energie 
stappen, in vrijheid creëren. Ja, voorbij mijn zelfgemaakte waanbeeld.
Vanuit de herinnering aan deze boodschap keek ik terug en zag mijn 
innerlijke groei, wat ik reeds aan schilden had afgerukt, of eerder, wat er 
was afgerukt door de omstandigheden, Nu ging ik er echt voor kiezen. Het 
was een mega grote stap! 
Op een dag, terwijl ik in mijn atelier mijn hersenspinsels aan het bevragen 
was, kwamen er twee duiven op het hekje buiten bij mijn deur zitten en 
bleven steeds weer terugkomen, dag in dag uit. Ze keken naar me door 
het glas heen. Het voelde anders dan anders, alsof ze daar écht voor mij 
waren. Er was iets met ze en ik wilde weten wat het was, daarom bestelde 
ik het boek ‘Als de dieren spreken konden’ van Christiane Beerlandt. In dit 
boek reikt zij op prachtige wijze de werkelijke boodschap van de dieren 
aan, die je in je dagelijkse leven of in je dromen ontmoet. Ik was getriggerd, 
ook omdat het boek met de 1300 ziekten mij al zoveel inzichten hadden 
gegeven, waar je lichaam je toont waar je niet in liefde bent naar jezelf. Ze 
schrijft steeds over begrenzing, eigen waarde, eigen liefde, je eigen krach-
tige Zelf er laten zijn, in volle glorie. De psychische kronkel erachter klopte 
keer op keer bij mij en de vele boodschappen van mijn lichaam hadden mij 
ondersteund om met gezond cynisme mijzelf te onderzoeken én stappen 
te zetten naar verandering. Ik kon er niet meer om heen, mij ziel fluisterde 
mij keer op keer toe om haar stem te gaan horen. 

Ik had mijn lichaam als het zieleschip van mijn 
innerlijke onderstroom te erkennen en omarmen 

De boodschap van de duif: de kus naar eigen creatie
De duif toont in gezonde volle glorie de artiest in ons, zij die vrijuit creëert 
op kunstzinnige wijze, vorm geven wat ze door haar heen voelt stromen, 
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ongeacht wat een ander van haar kunsten vind, vanuit haar vrouwelijke 
energie, sierlijk en in vrede.
De duif krijgt jeuk als ze voor haar gevoel ergens te lang bij stil staat. Het 
maakt haar ongeduldig en doet haar trappelen. Er kruipt iets onder haar 
huid, zoals schurft, vlooienbeten of subculturen en dit tast haar weefsel aan. 
Haar energie stokt, hoopt zich op. Ze heeft Marsachtige energieën nodig om 
een uitweg te vinden, echter haar Venusachtige energie remt haar hierin af...
De duif heeft zwevende gedachten, is niet geaard, staat onvoldoende met 
haar voeten op de grond. De duif vraagt in haar verschijning dan ook om 
te kijken waar de mens blijft hangen in de decoratieve afwerking, losge-
raakt van de werkelijke inhoud. Ze vraagt mij op zoek te gaan naar de 
waarachtige goddelijkheid, om te ontdekken wat een echte Mens is, waar 
het paradijs weer kan beginnen: in de volheid van alles.
De duif vraagt mij stil te gaan staan bij de vraag in hoeverre ik reeds uit 
de oude tradities en gewoonten ben gestapt van de mensheid waarbij de 
uiterlijke vorm een grotere rol is gaan spelen dan wat dan ook... Waarbij 
inhoud een de kern en liefde op het achterplan zijn geraakt... In hoeverre 
ik nog waarde hecht aan deze oppervlakkige zaken... Waar ik nog vast zit, 
nog gebonden lig in het domein van schijn, komedie en oppervlakte...
De duif roept mij toe om nu te gaan openbloeien, om alles in mezelf open 
te trekken, al mijn veren, mijn talentenregister, mijn inhoud, tonen wat ik 
allemaal in mij heb. Mezelf niet langer verbergen, maar er juist mee uit 
pakken, geven, produceren! Als een koe die overheerlijke melk geeft, als 
de mens die dekens maakt van wol of katoen....
Ze maant me aan om alles uit mij geboren te laten worden, mijn baarmoeder 
alle openheid te geven zodat alles wat geboren dient te worden nu het 
daglicht mag gaan zien, of het nu om meststoffen gaat of nieuw schoon-
gemaakte zaken die al te lang onder het stof verborgen liggen.... Ze vraagt 
mij mezelf kenbaar te maken, mezelf te tonen, mezelf te beleven zoals ik 
ben: mijn naakte ik, mijn naakte zielskern tonen: in alle eerlijkheid en 
pure gewassen zuiverheid... De duif zegt me dat ik mijn schatkelder uit 
mijn aller diepste naar boven dien te halen, boven water laat komen, mijn 
gaven en talenten, mijn hoogsteigen mening en inhoud te gaan tonen... 
Als het om oude littekens gaat dan dienen deze opengehaald te worden om 
er de restanten aan boosheid, etterende pijn, verdriet of oude angsten en 
twijfels eruit te verwijderen. Spuug het uit, zuiver je maag, je ingewanden 
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en maak jezelf schoon met het klaar-heldere water van een bronnetje. Een 
zuivering van ziel en lichaam zal mij een opgelucht en bevrijdend gevoel 
geven. Ik mag mezelf nu goed en mooi vinden, in het reine met mezelf, 
want ik heb in elk hoekje van mijn wezen gekeken en het gezuiverd. Duif 
zegt mij dat ik na de zuivering een goed mens ben, vrij van overtuigingen 
die mij als nachtmerries teisterden en mij wijsmaakten dat ik ‘zondig’ 
was. Nu mag ik mijn herboren Zelf tonen en hoef ik niet meer bang te zijn 
dat iemand mijn naakte ik zou zien, omdat ik nu puur en mooi ben. Ja, de 
waarheid mag boven water komen, want ik zwem er nu in en ik manifes-
teer mezelf zegt Duif. Ik neem geen blad meer voor mijn mond, ik ben fier 
op mijn eerlijke integere gedaante die ik ben en ik straal dat gewoonweg 
uit.... Het is het symbool van zuivering naar ziel en lichaam, van jezelf 
binnenste buitenkeren ten einde je pure inhoud te kunnen manifesteren.
Sommigen zouden het exhibitionisme noemen in negatieve zin, echter 
duif geeft aan dat het hier om een open en eerlijke demonstratie gaat.

Toen ik deze tekst tot mij nam, herkende ik alle ‘negatieve’ boodschappen. 
Ik liep vast in de manier van mijn werken, de leegheid van de ontwerpen 
die ik maakte. Ik mistte de connectie met mijn klanten. Al die jaren was ik 
echt succesvol geweest, maar nu was de stroom gestopt, vooral na het ziek 
worden van mijn lichaam. Ik was zo gevoelig geworden voor de negatieve 
en niet dienende energie. Het gevoel was er altijd wel geweest, echter had 
ik het altijd genegeerd en weggedrukt! Ja, het was onder mijn huid gaan 
zitten, het deed mij kramp geven in mijn kuiten, het deed mij ‘s nachts 
tanden knarsen, het deed mijn emmers af en toe overstromen in lelijke 
woorden vanuit onmacht. 
Ik vond mezelf niet meer leuk! Ik wilde het anders! Ik wilde zoals de duif 
mij meegaf: in vrijheid creëren wat er door mij heen stroomt, daar wilde 
ik voor gaan, open en transparant gaan zijn. Dit bleek echter ook mijn 
grootste blokkade te zijn: mijn eigen plek innemen, mijn eigen podium 
betreden, de artiest in mijzelf volop tonen. In de etalage gaan staan, volop 
stralend. Wat de Duif mij aanreikte, heb ik gevonden en gereinigd in de 
jaren die volgden. Dat zijn de mooie boodschappen als ik af en toe terug-
blik op mijn leven, mijn aangeraakte landschappen herinner en welke 
sturingen ik tijdens mijn reis kreeg.
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Creatie energie ontmanteld 
in mijn relatie

In mijn burn-out periode had ik vaak aan mijn psycholoog 
uitgesproken hoe ik mij gesmoord had gevoeld in mijn creaties. 

Ik voelde me zo afgeremd en op slot gezet.
Wat mocht er niet zijn? Wat moest gedimd worden? 

Welk deel in mij moest getemd worden? 
En ook: 

Waarom liet ik mij temmen, afremmen en op slot zetten?

Gesmoord voelen in mijn creaties
Mijn vele creatie ideeën waren ontstaan uit een eigen behoefte en gemis 
in mijn eigen leven, wat ik niet kon vinden in de wereld om mij heen. Na 
de geboorte startte ik Kroontje & Ko Kinderkunst op met geboortekisten 
en unieke kindergeschenken. Het beschilderen van de geboortekisten in 
het thema Vuurtoren of Bloem, beide met het verhaal om je leven voluit 
te gaan leven, stormen gaan trotseren. Na zoveel jaar werden de kisten 
levenskisten door de vele verzamelingen. Het was ontzettend leuk om te 
doen! Zelfs bekende Nederlanders vonden de weg naar mijn creaties.. Elke 
kist werd uniek en origineel. Het nam echter veel tijd en ik kon de prijs 
niet verhogen. Hiervoor zocht ik anderen die voor mij konden schilderen, 
echter ontbrak dan mijn energie en was ik niet content met het resultaat. 
Het had een andere stijl, logisch natuurlijk. Ik kon het niet groots maken, 
er was niet meer tijd, hoeveel vreugde het mij ook gaf. Na mijn scheiding 
is het langzaam afgestorven....Zo maakte ik ook kleine vlaggenlijntjes van 
vilt en afwerkband om mee te sturen met verjaardagswensen en voegde 
ze toe bij de kisten. Simpel, maar o zo leuk. Hier wilde ik wel de markt mee 
op en zocht naar mogelijkheden. In die tijd waren er nog geen ansicht-
kaarten met 'bubbels' en geen kleine vlaggenlijntjes zoals je ze nu overal 
ziet. Er bestond nog geen Action waar alle creatie tools in een massa 
werden aangeboden. Met de personen met wie ik het besprak kreeg ik 
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te horen: 'Weet je Sis, binnen no-time zal het door de Blokker gekopieerd 
worden. Alles is al een keer gedaan....' Ik liet mijn droom doden....
Voor al mijn kleine verzamelingen zocht ik kleine vitrinekastjes welke ik 
niet echt kon vinden. Ja, in kringloopwinkels, maar vaak waren ze het nét 
niet. In mijn klantenbestand had ik meubelzaken en ik vroeg hen waar 
ik ze zou kunnen inkopen, echter nergens te vinden. Ik ben zelfs naar 
grote inkoopbeurzen geweest. Nergens. Hoe zou het zijn als ik mijn eigen 
vitrinekastjes ga ontwerpen en deze in productie zet? Hiervoor had ik de 
timmertalenten van mijn partner nodig om mijn eerste mock-up te maken. 
Hij geloofde echter niet in mijn idee, wilde er geen tijd aan spenderen en 
liet het liggen. Ik had dus op zoek te gaan naar een timmerman buiten mijn 
huis! Hiervoor benaderde ik timmerwerkplaatsen, sociale werkplaatsen, 
zelfs een bedrijf die ze kon laten maken in India. De inkoopprijs was 
hoog en ik kon het financieel niet ondersteunen. Er was ook onzeker-
heid, doordat ik thuis geen back-up had. 'Zou het echt een succes kunnen 
worden?' gonsde er dan door me heen.... Twijfels. (mijn valse zelf!) Ik heb 
het laten gaan en jammerde met de loeiende koeien over mijn mistige 
velden. Het was nieuw. Het was een prachtig idee! Nu zijn ze overal 
verkrijgbaar. Gelukkig voor mij natuurlijk, echter had ik wel een superidee 
bedacht vanuit mijn eigen noodzaak. Het ontbrak me aan ruggengraat.
Zo had ik nog zoveel meer mooie ideeën! Elke keer als ik buiten de deur 
om hulp vroeg, kwam ik 'nee' zeggers tegen, ik hoorde hun onmogelijk-
heden aan en tja, ik zag nu in dat ik na drie pogingen de knuppel in het 
hoenderhok gooide. 

Ik deed niet die extra stap totdat ik iemand vond die wél in 
mijn idee geloofde en in mogelijkheden en kansen kon denken. 

Zo heb ik ook twee keer een idee ingestuurd naar 'Het beste idee van 
Nederland'. De eerste keer was nog voor mijn scheiding, de tweede keer 
woonde ik in Balk en werd ik uitgenodigd in de studio. Het was een lamp 
op zonne-energie met een schroefpit voor bestaande lampen voor binnen 
en buiten. Als bouwvrouw kon ik al veel, echter stroom was nog een beper-
king. Voor mezelf had ik al dit soort lampen geknutseld. Mijn noodzaak 
kon wel eens een briljant idee zijn voor velen! De jury wimpelde het af 
met allemaal tegenargumenten. Toch voelde het voor mij als een mijpaal! 
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Ik had het helemaal alleen gedaan en had daar toch maar gestaan!

Zo kan ik ook terugkijken op de ideeën die ik had voor de prachtige dingen 
die mijn ex timmerde voor zichzelf of voor een klant. Dan zag ik productie 
kansen en hoe we het in de markt konden zetten. Hij opperde echter dat 
hij iets maar één keer wilde timmeren en vooral géén productie wilde 
draaien. Personeel inhuren was ook niet zijn ding. Zo stierven ideeën een 
langzame dood.  

Als tegenlicht hadden we een goede vriend die een lamp van hout had 
ontworpen en hier zo in geloofde dat hij deze liet produceren in het 
buitenland. Hij kreeg een container terug met 200 stuks waar hij winkels 
mee ging benaderen met de vraag of ze interesse hadden. Hij had eerst 
helemaal in zichzelf geloofd, zelf de productie gedaan en pas daarna ging 
hij aftasten of er ook liefhebbers voor waren! Hij had er gewoon een 
andere baan bij. Dit was zijn liefde voor meubels maken. Het werd een 
succes. Dit gunde ik mijn partner ook! Het zou ons allebei gaan dienen, we 
waren hierin juist een goede match! 

Dromendoders in de creatie van mijn kunstwerk
Twee jaar terug ontwierp ik mijn kunstwerk 'De zwarte Parels'. Hiervoor 
had ik externe hulp nodig voor de uitvoering. Deze vond ik in Elahuizen bij 
een oude jeugdvriend van mij die een succesvol RVS bedrijf runt. Hij was 
zelf in de periode van de productie op vakantie, maar had super perso-
neel die mij konden helpen bij de uitvoering. Voor het uitsnijden van de 
RVS plaat had ik in Illustrator, een tekenprogramma, de snijlijnen uitge-
werkt. De snijcomputer kon niet altijd de vele puntjes op de lijnen aan 
en hiervoor had een stagiaire op eigen gevoel de lijnen versimpeld. De 
eerste proefversie was ondanks alle goede bedoelingen niet mijn ontwerp 
doordat de contourlijn helemaal was vervormd. Na het zelf bijgewerkt 
te hebben werd de proefversie super. Nu konden we de geplande grote 
versie van 2,5 meter gaan maken. 
Tijdens het walsen van de ronding zag ik de plaat wel heen en weer 
wiebelen. Echter verwachtte ik dat de wokkeldraai het stevig ging maken. 
Toen het walsen klaar was en we de vorm omhoog takelden, zagen we hoe 
het in elkaar zakte. De gebruikte RVS plaat was te dun! Ik had echter een 



123

deadline te halen voor de opening van de Kunstmarkt in Balk. Wat konden 
we hieraan doen? De mannen dachten met me mee en verzonnen een 
prachtige strakke paal in het midden, met zijtakken naar de wokkel met 
de paarden. In eerste instantie was ik ontzettend blij! We vervoerden het 
grote beeld naar Balk waar het op een betonnen voetstuk werd geplaatst. 
Terwijl we er mee bezig waren wilde ik foto's maken. Echter zocht ik de 
hoek waar ik de steunpilaar niet kon zien. Het lukte me niet. Het was 
storend. Op de een of andere manier hadden we geen goede kit om het 
beeld aan het betonnen voetstuk te verlijmen. Die avond lieten we het 
project voor wat het was en gingen in Balk een biertje drinken. 
Op het terras trof ik een goede vriend en toonde hem de foto's van mijn 
kunstwerk met de steunpilaar. Ik benoemde zelf al in mijn uitleg dat het 
niet helemaal mijn ontwerp was en de steunpilaar er eigenlijk niet bij 
hoorde. Hij spiegelde mij direct terug wat ik hier nu had toegelaten en ik 
kreeg een hartverzakking! Rijzende paarden rond een steunpilaar! Dit was 
geen vrijheid! Dit klopte niet! Ik had concessies gedaan in het ontwerp! 
In alle goede bedoelingen om het beeld te redden had ik goed bedoelde 
adviezen aangenomen! Deze mensen wilden mijn idee redden, vanuit 
HUN perspectief, vanuit HUN mogelijkheden! Hoe goed bedoeld ook, het 
was een afbreuk aan het originele idee! Dit kon ik niet als míjn kunstwerk 
midden in Balk gaan plaatsen! Hier kon ik niet achter staan! 
In overleg maakten we in alle spoed een kleinere versie van 100 cm en 
plaatste deze op een houten sokkel. 
In dezelfde periode had ik van zwarte was twee paardenbeelden gemaakt, 
een moederhoofd en een veulen. Ik wilde ze laten zweven op een staafje 
boven een voetstuk, zodat ze in hun eigen vrijheid het verhaal van de 
moeder en het kind konden uitbeelden, waar de moeder in een nederige 
buiging het kind aanmoedigde om het leven te gaan ontdekken. Als ik een 
paar weken later bij de bronsgieter kom kijken naar het beeld zie ik dat hij 
de onderkant van het veulen recht heeft afgezaagd, wat níet mijn ontwerp 
was. 'Waarom heb je dat gedaan?' vroeg ik. Hij gaf aan dat het hem wel 
mooier leek, want dan kon het staan. Oftewel: hij had meegedacht en 
het uitgevoerd zónder overleg! Ik brak gewoon! Hoe moeilijk is het om 
te maken wat er wordt aangereikt en een vraag te stellen als je het niet 
begrijpt? 
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We hebben blijkbaar allemaal een soort van Redster energie in ons, 
we vullen al zo snel de hele cirkel in (vaak door tijdsdruk), 

zonder het na te vragen met een open hart, 
de aanname is al zomaar gemaakt en de gevolgen niet te overzien....

Tevreden met middelmatigheid 
Het is als een bestelling in een restaurant waar je iets anders op je bord 
krijgt geserveerd dan je oorspronkelijk had besteld en als je niet in je 
eigen ruggengraat staat accepteer je vaak het gemiddelde resultaat en ga 
je (met tegenzin) je bord leeg eten. "Heeft het gesmaakt?' beantwoord je 
met een matige 'ja hoor' en je betaald de rekening met een zware energie, 
want je voelt je niet gehoord en niet erkend, diep van binnen. Je laat je 
gevoel wegpraten door je medegasten 'ach joh, het was toch lekker? Het 
was toch gezellig? Laten we het leuk houden en geen stennis maken joh...'

Ongemerkt laat je zo de sluipmoordenaar 
binnen van je eigen creatie!

De juiste mensen om je heen verzamelen
Je hebt de juiste mensen om je heen nodig, zij die in mogelijkheden 
blijven meedenken, groots durven denken, durven blijven pionieren, niet 
in beperkingen blijven hangen, maar altijd nieuwe wegen proberen te 
bewandelen. 

Kunstenaars weten dat afremmers 
dodelijk zijn voor hun creatie! 

Zij hebben juist die extra ruggengraat nodig om als een rots voor hun 
eigen idee te staan, hun eigen back-up te zijn.

Je hebt je idee heilig te verklaren!
Nu weet ik, dat wanneer ik helemaal in een idee geloof er ook voor ga, als 
een rots dien te staan om het te realiseren. Dan doe ik het ook helemaal 
zelf. Dan maak ik offers door de buitenwereld uit te sluiten, dan voel ik 
een immense focus en drive om het 'in de stof' geboren te laten worden. Ik 
besef me terdege dat alles wat ik deel omtrent mijn idee dan weggevaagd 
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kan worden door de inbreng van een beperkende gedachte, waardoor ik 
weer kan gaan twijfelen aan mijn oorspronkelijke idee. Ik hoef het alleen 
maar te bewaken met mijn eigen waakzaamheid, door steeds gewaar-te-
zijn. Daarom deed ik mijn tweede verhuizing alleen, want ik wilde geen 
verstoring in het creëren van mijn eigen nieuwe holletje. Dan heb je jezelf 
soms te verstoten en te verbannen om zo je eigen back-up te blijven zijn.

De kern: je eigen idee heilig maken, het in jezelf bewaken, 
totdat je diep geworteld bent om het in het licht te gaan tonen.

Mijn oude relatie: twee kunstzinnige spirits bij elkaar!!
Dan hoef ik alleen al maar naar de relatie met mijn ex te kijken en de 
bouw van onze huizen. Hij wilde zijn droomhuis creëren, hij wilde géén 
concessies doen door mijn inbreng en gedachten toe te laten. Hij bleef in 
die momenten een binnenvetter (vissen zijn hier extreem goed in!) om 
dát uit te voeren wat hij wilde. Hij was namelijk net zo'n creator als ik! 

Wij waren elkaars tegenpolen én magneten in de creatie zelf. 

Hij wilde zich niet laten afremmen door mij. Hij moest mij af en toe buiten 
sluiten (verbannen), waardoor ik er bij stond, er naar keek en me afvroeg 
waar het oorspronkelijke idee was gebleven. Hij had mij buitengesloten 
van het proces wat er in hem omging. We deden dus allebei hetzelfde, 
we waren beiden in stilte 'aan het werk' en daardoor elkaars grootste 
spiegels!
We werkten allebei met klanten die onze creatieve geest aanspraken voor 
hun behoeften. Hier luisterden we naar en maakten dat wat de klanten 
wensten, vanuit de mogelijkheden die wij in ons hadden, vanuit een stijl 
die ons kenmerkte. 
Hierbij hoefde ik alleen maar naar het grafisch werk voor mijn klanten te 
kijken. Zij kwamen met een verzoek voor een ontwerp, vaak gebonden 
aan een budget. Hier had ik dan gelijk al met concessies te maken in tijd 
en uitvoering. Het lukte altijd, maar vaak zag ik zoveel meer mogelijk-
heden, in een groter geheel, waar ik ook echt achter zou kunnen staan als 
ontwerper! Elk te snelle akkoord van de klant stokte mijn energie! Dan kon 
ik niet doorgaan met creëren, dan kon ik mij niet meer helemaal geven en 
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voelde ik me vastgezet. Het was de spiegeling van mijn vrije creaties die 
er niet altijd mochten en konden zijn! Daarom deed ik heel veel extra werk 
onbetaald voor mijn klanten, want ik gunde mijzelf óók het goede gevoel 
van het eindresultaat! 

Hun geluk was wel degelijk verbonden met mijn eigen geluksgevoel!

De grote disbalans in het leven van een kunstenaars energie
Er werd me ingepeperd dat ik altijd eerst voor het geld diende te gaan en 
ik had mij altijd ten eerste op mijn bedrijf te richten, het werk ging voor 
plezier en wanneer was werk genoeg als je perfectionist was geworden? 
Al mijn vrije creaties waren toch dooddoeners? Brachten toch geen geld 
op? Waren toch energieslurpers en tijdrovers?
Doordat al mijn tijd naar het dienen van klanten ging, naast de bouw van 
het huis en het huishouden, was er geen ruimte meer voor mijn eigen 
creaties. Daardoor zocht ik mijn bevrediging bij het werk voor mijn 
klanten en liep ik hier dus uiteindelijk in vast. Daarom wilde ik ook dat 
mijn vrije creties en ideëen vruchten gingen afwerpen in een productie! 
Dan was het 'geldwaardig'! Als ik terugkijk lijkt het wel een fuik of een 
trechter waar ik in ben gevallen en geen weg terug kon vinden.

Het was echt bizar om te ontdekken dat de 
ademnood in mijn vrije creatie ruimte zat 

Had ik daar alle ruimte gehad cq genomen, 
dan had ik vanuit een andere energie mijn klanten kunnen dienen. 

Tijdens de bouw van ons huis deed zijn ding en zette onbewust door. Hier 
was ik de aansteller. Hij voelde de beperking bij zijn klanten en wilde thuis 
niet meer beperkt worden. Ik was voor zijn gevoel ook een klant. Als je 
dan je eigen belang helemaal op de eerste plek zet, zonder te checken wat 
het met je naaste doet, komt een overheersend ego in het licht. Je beschikt 
dan niet over de voelsprieten om af te tasten of er nog een fijne balans is. 
Zoals ik al eerder heb geschreven: 'Je kunt beter een timmerman inhuren 
dan ermee samen leven'.
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Hij was hier, net als mijzelf destijds, het doordrammende kind 
wat zijn zin wilde krijgen en het gewoon 'nam'.

Uitgegroeid tot te grote tegenpolen
We waren samen té grote tegenpolen geworden tijdens onze groei in het 
leven. In mijn jongere jaren was ik nog naïef, liet ik het gebeuren, keek 
ik vol bewondering en leergierig naar zijn timmerkunsten, was alles 
prachtig, totdat ik meer en meer bewust werd. We waren allebei geheim-
zinnig, zoals ik iets in stilte hield voor hem, deed hij dit net zo goed voor 
mij. Als hij iets uitsprak om te veranderen in de bouw, zou ik daar ik iets 
van kunnen gaan vinden en was ik zijn dromendoder. Ja, daar lag angst! We 
hebben samen ontzettend scheef en totaal uit balans geleefd. We hadden 
allebei evenveel schuld in wat er was ontstaan, al waren we het ons zo niet 
gewaar. Het ebte echter door in alle spelonken van onze relatie. Wat als 
je mij niet hoort tijdens de bouw, dan hoor je mij helemaal niet. Als je mijn 
behoeften niet kunt horen en hierin een aanreiking kunt doen vanuit jouw 
mogelijkheden, dan stopt de liefdesstroom....

We doen zelf de deur open voor dromendoders
Dromendoders laten we zelf toe, omdat we onze eigen grens niet kunnen 
bewaken. We geloven onszelf niet helemaal genoeg, blijven in twijfel, 
zoeken back-up van onze droom buiten ons, zijn diep teleurgesteld als we 
niet gesteund worden in een idee of wens. We gaan rammelen, we gaan 
schoppen, we gaan uiteindelijk slaan naar iemand die helemaal niets met 
de oorsprong van de trigger te maken heeft. 

Het zijn herinneringen aan oude botten van onze wilde natuur, 
waar we iets wilden laten groeien wat door een ander 

uit de grond werd gerukt. 

We stonden erbij, zo niet bewust, en keken ernaar.

Dromendoders komen sluipend en geniepig -  ongemerkt zijn ze er opeens. 
Daarom noem ik ze ook wel de sluipmoordenaar. We mogen beseffen dat 
wij zelf de vinger op de trekker hebben liggen. De trekker is de symbo-
liek van de deur van ons innerlijk huis, het stop roepen, waardoor je weer 
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wortelt in je eigen kern. We hebben de goede bedoelingen van een ander 
te erkennen. Ze kunnen nog zo goed bedoeld zijn, wij hoeven ons alleen 
maar af te vragen of het ons ook dient. Wij zijn onze eigen Gatekeepers. 
Wij staan bij de deur.

Het is een zilveren lijntje waar we op balanceren.... 

Ik wilde niet de dromendoder voor een ander zijn! Daarom accepteerde ik 
de consessie, keer op keer, zo onbewust. En liet mijn eigen dromendoder 
binnen, net zo onbewust. Dat zijn de momenten in mijn leven waar ik iets 
liet en de trouwheid aan mijn eigen hart verloochende.

De moed om de dromendoder van een ander te zijn
We hebben de dromendoder voor een ander te gaan zijn, de moed te 
vinden om de grootste teleurstelling in de ogen van een ander te zijn, om 
ons eigen hartslied de vrije ruimte te gaan geven.

'Maar Siska, als jij je eigen pad gaat bewandelen kan ik niet meer van je 
houden, dan kan ik je niet meer mijn vriend(in) noemen en zal ik me in de 
steek gelaten voelen, want ik heb je nodig! Jij verwond nu mijn hart! Jij bent 
nu een dader! Jij vermoordt mijn droom, mijn ingevulde kaartenhuis'

We hebben ons gewaar te zijn dat onze relaties en vrienden een spiegeling 
zijn van onze eigen kernwaarden, geloofssystemen en wijze van leven. Als 
iemand in die kring te onbegrepen sprongen maakt zal de kring daar iets 
van gaan vinden en vragen gaan stellen. Alsof je als vrienden het gedrag van 
een ander dient te verantwoorden. Als je vrienden geen eigen ruggengraat 
hebben en niet met de weerstand van hún buitenwereld kunnen omgaan, 
zullen ze je gaan temmen en eventueel verstoten om hún eigen imago te 
gaan redden. Het is kort door de bocht gezegd, maar het feiteleijk zo dat 
je relaties met vrienden kunt 'deleten' en je kunt zelf net zo goed door 
vrienden verstoten worden, wat voor velen een grote angst is. Met familie 
is dit een heel ander verhaal. De bloedband is er en kan niet genegeerd 
worden. Juist familie is de meest troebele spiegel om daar te kiezen om de 
grootste teleurstelling te gaan zijn in de ogen van deze familie. 
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Innerlijke huis als een winkel

Authentiek leven is het meest krachtige en liefdevolle wat je jezelf kunt 
geven. Open zijn in je uitstraling is de hoogste vibratie in energie! 
Dit is wat ik ging doen vanuit mijn nieuwe onderneming: in volle 

waarachtigheid mezelf in de etalage van het leven tonen.

Wat zet je in de etalage van je winkel?
Als je vanuit je authentieke kern de wereld in wilt stralen zet je jezelf 
helemaal in de etalage, naakt, zonder een tweede huid van maskers die 
je dienen te beschermen om geraakt te orden door meningen of oordelen 
van een ander. Hoe meer authentiek je bent, hoe meer je onbevangen 
durft te laten zien wie je van binnen bent, zonder je te verschuilen achter 
nepwaardes, moeilijke lichaamshoudingen en gesprekstof die er niet toe 
doet, hoe meer jij jezelf dus toont in je etalage aan de buitenwereld. 
De etalage staat gelijk aan een eerste indruk die je van een ander krijgt. 
Wat je hier toont resoneert met een ander, of niet. Hoe meer je jezelf zicht-
baar maakt vanuit je eigen levensstandaarden, hoe meer mensen door de 
deur van je winkel komen die gelukkig van je energie worden. Je winkel 
is ingericht vanuit de energie die woont in je innerlijke huis, waar je hart 
vol van is en overstroomt. Het is het kloppende hart onder je winkel, wie 
jij bent. Hier heb je je bidboek in de hand, waar in geschreven staat waar 
je voor staat, waar jij in gelooft en waar je trouwheid aan hebt beloofd. 
Het bidboek staat in een nauwe verbinding met je eigen hart, het is als een 
trouwe vriendschap, waar je je eigen beste vriend voor bent. 

De eerste indruk
De eerste indruk begint bij een ontmoeting en is de ingang naar authen-
tieke vriendschappen, verbindingen en connecties. Bij een eerste ontmoe-
ting komt zoveel samen; je stem, je intonatie en je lichaamshouding. Je 
lichaam straalt uit, je lichaam toont wie je bent, hoe je denkt, hoe je in het 
leven staat, of je gelukkig en tevreden met jezelf bent; het lichaam gedraagt 
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zich naar je binnenste. De woorden die je zegt zijn in eerste instantie niet 
eens zo van belang. De essentie vanuit het gevoel van je woorden bepalen 
of de boodschap overkomt. ‘Het klopt, of er is ruis’. Is het gevoel goed, dan 
zullen de woorden ook beter blijven nagonzen. 

De winkel straalt onze authentiekheid als mens
Als voorbeeld van een winkel gebruik ik graag een kledingwinkel. De 
kleding in deze winkel is prachtig in hun unieke ontwerp, in de speciaal 
geweven stoffen, in hun kleur en vorm. De eigenaar heeft ze met liefde 
geselecteerd en in een eigen setting geëtaleerd en uitgestald zodat ze 
vindbaar zijn voor de juiste mensen. Wij hoeven als bezoeker van deze 
winkel alleen maar te aanschouwen en ons af te vragen of deze kleding 
bij ons eigen bidboek past, waar in staat geschreven wie wij zijn, hoe wij 
ons willen voelen, welke stijl daar bij past, vanuit onze eigen ruggengraat 
en baken. Als we daar niet iets vinden wat ons past, gaan we de winkel 
verlaten met een vrolijke groet met in onze achterzak een aangeraakte 
dankbaarheid omdat we nu nog meer weten wat we wél willen en op zoek 
naar de volgende winkel, wetende dat er ergens iets zal hangen wat een 
perfecte match zal zijn. Het is Personal Branding - jezelf volop en glorieus 
tonen in wie je bent, in een totale vrijheid.

De afkeuring van een winkel
Zo zie ik voor mij hoe mensen een kledingwinkel instappen en uitspreken 
dat het niet is wat ze zoeken en ze benoemen de gebreken wat het niet 
heeft. De winkel wordt als stom bestempeld en al mopperend in een lage 
energie lopen ze de deur uit, groeten de eigenaar niet eens en gaan naar 
de volgende waar ze het waarschijnlijk ook niet gaan vinden. 

Hoe vaak geven we wel niet oordelen over wat we hoopten te vinden in een 
ander (het heimelijke verlangen) en benoemen de tekorten! In tekorten 
en gemis denken verlaagd je energie acuut! Het enige wat er werkelijk is 
dat je niet in jouw passende winkel staat, je vraagt iets van een persoon 
wat deze niet kan geven vanuit zijn of haar hart en wezen!

De grote valkuil: de collectie aanpassen
Stel je eens voor dat deze winkeleigenaar heel erg goed gaat luisteren 
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naar wat de mopperende klanten zeggen en de winkel gaat aanpassen aan 
wat iedereen maar roept. De mopperende klant zal blij worden en iets bij 
je gaan kopen. Dit is een bevestiging voor de winkeleigenaar, want nu zijn 
er tevreden klanten! De zaken gaan goed en de winkel kan als een 'succes' 
worden bestempeld. Hulde! 
De winkeleigenaar blijft steeds luisteren naar wat de klanten roepen 
en blijft maar aanpassen en wijzigingen doorvoeren, zodat de winkel 
optimaal blijft voor álle klanten. Op een dag stapt de winkeleignaar zijn 
eigen winkel binnen en ziet dat het een ratjetoe is geworden! Als een 
'Winkel van Sinkel', waar voor iedereen wel iets is te halen, waar de kassa 
voor iedereen wordt aangeslagen, rinkelt het afgekochte liefde! 
Afgekochte liefde: als jij dit voor doet, bent, dan geef ik je mijn liefde in 
aandacht en goedkeuring, dan loop ik je winkel niet voorbij, maar geef ik je 
een schouderklopje en een aai over je bolletje. Chapeau gedaan!

Deze winkeleigenaar heeft de voelsprieten op scherp om maar geen 
enkele klant teleur te stellen. Dit is wat veel mensen doen met zichzelf: 
altijd aanpassen om overal maar geliefd te zijn. Je bent van alles niks... 
Het is als onkruid wat overal een beetje opkomt. 

Onkruid zijn is zwaar vermoeiend
De enige weg is loslaten dat we niet geliefd kunnen zijn door iedereen die 
voorbij komt en onze etalage ziet. Simpel. Het gaat simpel worden als je 
inziet wat je ooit hebt gezocht, dan kun je het gaan laten.

Het was de nieuwe energie waar ik in ging stappen en hier klopte veel 
teleurstelling aan de deur. Niet dat ze dit rechtstreeks tot mij spraken. Het 
werd als een postduif-bericht aan vrienden van mij verteld, met de vraag 
wat deze vrienden dan nu van mij vonden. Deze vrienden kwamen dan bij 
mij 'verhaal' halen. Eigenlijk heel erg bijzonder als ik terugblik, want het 
ontmantelde ware vriendschap. Kon iemand een roddel of gedachte over 
mij geheel blanco ontvangen, of voelden ze zich aangesproken en raakte 
het iets in ze wat ze eigenlijk ook wel van mij vonden. Kon deze persoon 
uitspreken 'Dat is Siska ja, helemaal, laat haar maar lekker wieberen, ze 
is blij!'. Soms kreeg ik pas na een week te horen van een vriendin dat er 
iets van mij was gevonden tijdens een avondje uit, waar ik bijvoorbeeld 
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had gedanst op een liedje met een 'verkeerde' tekst... Als eerste vloog het 
me aan in een opvliegende hittegolf... Wat gaat dit over? Welke tekst? Wie 
vertelde je dit? Waarom stuurde je deze persoon niet naar mij persoonlijk 
toe? Jij hoeft mij niet te verdedigen, dat kan ik zelf. 'Ze zijn bang van jou en 
durven het niet tegen je te zeggen Sis.....' Met deze woorden heb je me op de 
kast, want ze zijn gedragen met lafheid. Wat is hier dan werkelijk aan de 
hand? Wat wordt hier werkelijk getoond? Wat is er waar? Deze vriendin 
werd getriggerd in haar onderbuik gevoel naar mij toe. Kon zij vanuit haar 
eigen ruggengraat staan en mij in mijn vrijheid laten, of voelde ze dat deze 
persoon haar iets vertelde wat ze eigenlijk deep down ook van mij vond? 
Durfde zij voor onze vriendschap te blijven staan of voelde zij zich aange-
sproken op mijn gedrag en kon ze hier niet mee om gaan?
Het was een zoektocht in mij, elke keer opnieuw, om uit te vinden wat er 
werkelijk aan het licht wilde komen. Dit keer had ze het aan mij uitge-
sproken en konden we er een openhartig gesprek over voeren. Uiteinde-
lijk is de vriendschap op een koele wijze gestopt en trok ze de deur dicht 
met de woorden 'ga jij maar lekker met je gelijkgestemden om'.
Hoe meer ik mijn eigen weg aan het bewandelen was, hoe meer ik mijn 
'Walk your Talk' toepastte, op mijn website (die als eigen creatief vaak 
veranderde door mijn zoektocht en gevonden weg in dat moment), in mijn 
nieuwsbrieven, op social media en blogs mijn hartslied liet horen, hoe 
meer 'oude' vrienden en klanten wegvielen. Waar een deur dicht gaat zal 
een raam open gaan. Hoe meer ik mezelf en oprecht in de etalage van mijn 
leven toonde, hoe meer nieuwe mensen mijn leven binnenwandelden in 
hun authentieke vorm. Het ging met perioden van heel alleen zijn, alsof 
overal alleen maar verbanningen plaatsvonden. Echter had ik één keuze 
gemaakt: niet terug naar het oude! Dan liever 'Stand Alone!'

De Kracht van ‘niet (meer) geliefd willen zijn’
Als je geen behoefte (meer) hebt om geliefd te zijn in de ogen van een 
ander ervaar je vrijheid. Je staat open staan voor mensen die open staan 
voor jouw levensvisie. Je ‘laat’ anderen die zich hier niet in kunnen vinden. 
Je hoeft niet verbonden te zijn met een persoon, een groep, om je HEEL 
te voelen. Liever ‘Stand Alone’, je wortels diep in je eigen waarheid en je 
takken wijd gespreid in je eigen veld, dan buigen om je aan te passen aan 
de erkenning van een ander om je zo geliefd te voelen. 
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Je bent zoveel aantrekkelijker als je boven uit de massa stijgt

Je hoeft anderen niet meer te overtuigen omtrent hoe jij in het leven staat, 
waar jij waarde aan hecht. Je zoekt niet meer naar het ‘gelijk krijgen’. Je 
gelooft in jezelf, in je kracht, je bent je bewust van de vorm van je eigen 
winkel. Je bent je eigen rots met je bidboek in je hand,  diep geworteld in 
een stevige fundering vanuit je innerlijk huis. 

Zo kon ik niet anders dan mezelf zien als een sterke bloem, geworteld, in 
mijzelf gelovend, trouw aan mijn eigen hart, niets verlangend en gewoon 
te Zijn in wie ik Ben. Wat anderen van mij vonden gleed dan van mij af, 
want ik besefte dat ze gewoon in de verkeerde winkel stonden en dat ik 
voor dit soort mensen nooit genoeg zou zijn vanuit hún beleving. Zodra ik 
iets zou aanpassen in de winkel wat niet vanuit mijn energie kwam, stapte 
ik in mijn Redster energie, omdat ik iets ging geven wat een ander diende 
maar niet mij - niet passend en afgestemd op mijn hartsverlangen - en mijn 
energieniveau zou acuut gaan kelderen, het werken zou zwaarder gaan. 

Het is de dunne zilveren lijn waar ik op liep
om mijn eigen trouwheid te bewaken. 

Toestemming om van mijn pad te mogen raken
Hierbij heb ik mezelf toestemming gegeven dat het kan gebeuren dat ik 
even van de zilveren lijn ging vallen, dat ik altijd weer terug mocht gaan 
en hierbij mocht uitspreken vanuit mijn kwetsbaarheid dat ik even was 
meegesleurd in het verlangen van een ander, maar dat het mij niet diende 
en terug ging naar mijn eigen heilige ruimte. Dan was ik maar een teleur-
stelling door de ogen van ander!
Daarbij gaf ik mij ook de vrijheid om af en toe te verdwalen als ik nieuwe 
velden aan het verkennen was. Zo kon ik mezelf opladen, vernieuwen, 
schoonwassen, met meer aangescherpte helderheid mijn winkel weer 
bijwerken. Zo bleef ik trouw aan mijn zilveren lijn en het pad van mijn 
waarheid bewandelen, vanuit mijn bidboek. Voor hen die vastigheid nodig 
hadden zal ik als wispelturig en heel veranderlijk gezien zijn. Zij die net 
als mij zijn herkenden alles en met een vette glimlach bleven ze komen in 
de verwondering waar ik in het moment was.
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Vanuit mijn eigen bidboek leven gaf vrijheid, liet het gevoel van perfecti-
onisme gaan en zette mij open voor 'tijdelijkheid': het voelde als pop-up 
energie waar spontaniteit mocht zijn.

De basistips rond eerste ontmoetingen
Alle tips in boeken en internet van relatiespecialisten omtrent eerste 
ontmoetingen, nieuwe mensen in je leven toelaten, de juiste liefdespartner 
vinden etc. dragen allemaal één kern in zich: 
Wees jezelf, toon jezelf, van daaruit ben je het meest aantrekkelijk. Je trekt de 
personen aan (zielen) die bij jouw passen. Je hoeft niemand meer ‘te winnen’. 
Een betere (valse) versie van jezelf tonen is leven in een leugen naar jezelf, 
dat leeft zwaar -  en een leugen zal uiteindelijk altijd ontmaskerd worden!

In je eigen kracht staan 
In je eigen kracht staan noem ik zelf: raw – dicht bij de grond – geworteld in 
je kernwaarden,  in de flow van het moment leven, puur, echt, open, kwets-
baar en naakt (geen tweede huid meer om je heen dragen door maskers 
of schilden). Je passie volop leven, de vreugde in elk moment voelen, de 
diepte niet weghouden, het licht én donker toelaten, meebewegen op 
de eb en vloed stromingen, durven luisteren naar de antwoorden op de 
vragen die je constant stelt. Jezelf toestaan niet perfect te zijn en altijd in 
een groeimodus te mogen staan. 
Ja, er wordt elke keer opnieuw moed aangeraakt bij elke stap die je zet, 
want je bent soms bang en onzeker. Het is steeds opnieuw een sprong in 
het ongewisse, het onbekende…. 

- Wanneer ik niet spring - 
dan ga ik vast zitten, mijn energiestroom stopt, word ik ziek, 

ongelukkig en depressief…  Daar wens ik niet meer te zijn.
Dus kies ik elke keer voor MOED - voorbij mijn angst!

Aantrekkingskracht 
Hoe meer jij dus vanuit je eigen hartswijsheid handelt, hoe authentieker 
je zult zijn. Je bent zo de vuurtoren vanuit je eigen energie die je de wereld 
instraalt. Er zullen mensen in de branding van je leven naar je toe komen 
die resoneren met wat jij uitstraalt. Het zal passen - een match zijn. Juist 
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hier ervaar je vrede én kracht om nog meer te gaan doen wat je vanuit je 
hart te doen hebt. 

Stoppen met zoeken - laat je gevonden worden
Je zoekt niet (meer) naar erkenning van buitenaf, je erkent jezelf al. Dit is 
juist het meest krachtige wat je jezelf kunt geven: het geloof en de erken-
ning in jezelf. Je zoekt niet naar vrienden, je bent ten eerste je eigen beste 
vriend en bondgenoot. Je hebt de behoefte losgelaten geliefd te zijn in de 
maatschappij om je heen. Je bent je eigen steun en toeverlaat, je eigen 
baken, je weet op welk kompas je vaart, je bent niet tegen te houden, 
door geen enkel oordeel meer. Je kent je ‘waarom je doet wat je doet’, je 
eigen drive, je hartsverlangen, wat je hebt te geven. Jij wilt geven aan de 
juiste ontvanger zonder ruis op de lijn. Je straalt je licht de wereld in voor 
diegenen die het kunnen ontvangen. Je probeert niet te grijpen, te pakken, 
vast te houden; nee, je straalt onvoorwaardelijk je eigen waarheid en 
missie uit. 

Jezelf toestemming geven om helemaal jezelf te zijn is niet egoïstisch, 
het is NOODZAAK om een vervuld leven te leven in zachtheid voor 
jezelf. Hier weet je dat je in een altijd lerende, groeiende modus staat, het 
leven voluit levend, niet perfect hoeven zijn, niet meer verlangen perfect 
te zijn. Want wat is perfect? Wie bepaalt wat perfect is? 

Perfect in de imperfectie
Heb je schoonheidsfoutjes lief, lach het toe, dit maakt jou juist ONE OF 
A KIND. Durf anders te zijn, uit de massa te stappen, je hoofd boven het 
maaiveld uit te steken. Je zult juist hierom geliefd zijn door diegenen die 
van je houden zoals jij bent. Dat is pure schoonheid, dat is ware liefde.

Indalen in de uniekheid die jij in jezelf draagt, als een weekdier jezelf 
helemaal omarmen, dat geeft juist ruggengraat! Het sterkt jezelf in de 
zachtheid die je jezelf schenkt. Bedenk dat jaloezie van een ander hun 
eigen zwakheid spiegelt. Jij onder-neemt iets wat zij diep van binnen óók 
verlangen, maar er niet de moed voor hebben. Inzicht geeft vrijheid. Iets 
afmaken en werkelijk ‘in de stof manifesteren’ is nog altijd méér dan wat 
ieder ander eigenlijk heimelijk droomt te doen, maar zelf ook niet DURFT 
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TE DOEN. Wanneer je zélf jaloezie voelt naar een ander, durf dan naar je 
diepere verlangens te kijken wat er gespiegelt wordt en vind de moed om 
het zelf te gaan vervullen, DOOR HET TE DOEN. 

In de DAADKRACHT ligt alles: 
iets afmaken, ook al is het niet ‘perfect’. 

Jij hebt dan iets gedaan wat een ander nooit geprobeerd heeft voorbij 
de rem van faalangst en perfectionisme. Perfectionisme is de dood aan 
creatie energie!
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De ruis van de liefde halen

Tijdens een procesweekend bij Joop en Nanda maakte ik met 
behulp van ayahuasca en paddo’s een zielsreis. 

Lars Faber: Ayahuasca is de liaan van de ziel "Het veilig verkennen van 
het eigen potentieel, helen van trauma en het (her)vinden van de eigen 
essentie...". Een Ayahuasca ceremonie kun je zien als een sjamanistische 
inwijding in andere bewustzijnsstaten. Met de Gewijde Reis methodiek leer 
je om diep in je eigen lichaam helend werk te doen op fysieke en emotionele 
lagen. In tegenstelling tot zogenaamd trippen uit je lichaam.

In mijn leven had ik nog nooit wiet gerookt of pillen geslikt. De keuze 
om mij over te geven aan deze reis en alle controle los te laten was heel 
erg spannend,  maar ik voelde dat het goed zou zijn. De afgelopen had ik 
mij krachtig gevoeld in de opstart van mijn nieuwe bedrijf, had ik staan 
dansen op leuke festivals met vriendinnen, mooie mensen ontmoet vanuit 
heel Nederland en ik was een opleiding Hart & Ziel Marketing gestart om 
zo het nieuwe ondernemen te gaan toepassen. Dit was dan mijn eigen 
ingehuurde coach i.p.v. de begeleiding vanuit de Bijstand. Het was goed.
Het verhaal over Joop kreeg ik van een kennis te horen die mij haar eigen 
ervaring vol vreugde en met een tomeloze glimlach deelde. Terwijl ik haar 
hoorde spreken voelde ik, dit is mijn volgende stap. Vaag had ik er wel 
eens iets over gelezen, maar ik kende verder niemand die dit al eens had 
gedaan. Er was een wachtlijst voor hun weekenden, maar op de een of 
andere manier kon ik binnen twee weken komen.

Mijn intentie: de ruis van mijn zelfliefde afhalen
Het was het weekend van de volle maan in juli 2015, met een hittegolf. 
Joop vertelde bij de start van de ceremonie over onze geboorte en het 
sterven en hoe onze ziel dan even uit ons lichaam gaat, hoe we dan als het 
ware uit ons pijnlichaam schieten. Hierdoor maakt ons lichaam de pijn 
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wel mee, maar heeft onze ziel de pijn niet ervaren. Tijdens deze reis zou 
onze ziel de geboorte en de dood wel bewust gaan ervaren. 
Er werd ons gevraagd of we onze eigen geboorteverhaal kenden. Ik wist 
het niet. Hier had ik nooit met mijn moeder over gesproken. Wel besefte 
ik wat voor geboorte ik mijn kinderen had gegeven. Wat zij door mijn 
geestelijke conditionering hadden meegekregen! Had ik hen daar ook mee 
belast? Ik voelde schuld, vooral omdat ik nu zo bewust was geworden wat 
er de afgelopen jaren allemaal was gebeurd, wat ik had toegelaten en ook 
gelaten. Waar had ik hen mee opgezadeld in hun leven? Zo onbewust? Het 
enige wat ik kon hopen was dat mijn eigen heling zou doorwerken op hun. 
Wie weet gaan mijn kinderen ooit een soortgelijke reis maken en dan sta 
ik naast hen in de energie van hun reis. Het enige wat ik hen kan meegeven 
is dat ik altijd naar mijn beste kunnen en weten mijn leven heb geleefd, 
altijd in ontwikkeling ben en vanuit de beste intenties er voor hun wil zijn, 
net zoals mijn ouders dat hebben gedaan, in alles. Dat was ik me reeds zo 
bewust geworden. Ik mocht mezelf gaan vergeven in het gewaar-zijn van 
nu, waarmee ik ook de ander kon vergeven, ieder ander.

Leven - Dood - Leven
Tijdens deze zielsreis ben ik vele malen gestorven en weer geboren! 
Tussen de aanwezigheid op aarde was ik als ziel in het allesomvattende 
veld van het universum waar wij als ziel vandaan komen en echt thuis 
zijn. Het sterrenstelsel met stromen van de meest krachtige energieën 
en kleuren die niet vast te leggen zijn. Ik voelde me licht en met alles 
verbonden. Ik was niet iets, ik was in alles. Het was als meegaan in de dans 
op de stromende energieën die er waren. Ik voelde me thuiskomen. Hier 
vond ik mezelf terug, het was alsof ik samensmolt met een deel wat er nog 
was van mij. Het voelde als mijn mannelijke deel. Hij was mijn evenbeeld 
in de mannelijke vorm, werkelijk prachtig! Tijdens eerdere meditaties met 
godin Isis had ik mijn eigen innerlijke goddelijke vrouw reeds ontmoet. Zij 
maakte een innige dans met deze innerlijke goddelijke man.  

Het was als een paringsdans 
van onvoorwaardelijke liefde.....

Tussen deze magische momenten in dit universum lag ik dood te gaan. Ik 
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had me over te geven aan wurging, aan verbranding, verstikking, verdrin-
king, messteken en marteling. Zodra ik me in de overgave echt overgaf 
aan het moment van doodgaan, me niet meer verzette of aan het strijden 
was, viel ik door een laag heen, wat voelde alsof ik door de bodem van 
iets zakte. Daar viel ik zwevend en gedragen terug in het overvloedige 
universum.... Hier was ik dan even, voelde die liefde om vervolgens weer 
op de grond te liggen, mijn matras en de dood weer te gaan ervaren door 
bovengenoemde gebeurtenissen. Een doorgaand proces wat voor mijn 
gevoel niet stopte. Tranen stroomden overvloedig tijdens deze golven 
van doodgaan en overgaan naar het veld van de overvloedige liefde. Mijn 
tranen waren niet vanuit pijn, maar van dankbaarheid voor het voelen van 
die overvloedige liefde die door alles en iedereen stroomt, als het sap van 
een rijpe vrucht. 

Mijn reis met paddo’s
De volgende dag gingen we naar een landgoed op een natuurgebied voor 
de ervaring met paddo’s. Het was die dag bijna 40 graden. We konden 
er beschutting vinden in een tipi, zwemmen in een poel waar paarden 
rondom liepen en douches en toiletten waren aanwezig. Anderen van 
de groep gingen tijdens hun trip de mooiste kleuren zien in de natuur 
en sommigen voelden zich een wolk. Ik lag echter te verschroeien in de 
schaduw van een boom op mijn kleedje. Ik wilde wel naar de paarden en 
het water, maar het lukte gewoon niet. Ik moest liggen, aarden, de grond 
inzakken, verschroeien. De hitte was extreem. Als ik me overgaf aan deze 
hitte en me maar gewoon overgaf aan het verschroeien en verbranden 
door deze hitte, zakte ik echt door de bodem en vloeide ik over in dat 
prachtige veld. Ik liet me maar doodgaan.
Halverwege de trip van de paddo’s wilde ik dat het stopte! Ik had er genoeg 
van! Ik verlangde naar mijn echte leven! De rauwheid van de dagelijkse 
realiteit! Daar diende het te gebeuren! De trans mocht nu wel stoppen. 
Als Joop voorbij kwam lopen zei ik steeds ‘ik weet waar ik vandaan kom 
en ik weet nu wat ik te doen heb!’ ‘Gaat het goed met je?’ vroeg Joop dan 
alleen maar met een grijns op zijn gezicht en liep weer rustig verder. Daar 
werd ik nog onrustiger van en strompelde weer naar een boom waar ik 
dan weer neerstreek en om me opnieuw over te geven aan de hitte en het 
verschroeien.... 
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Ik wil léven!!!
Dit weekend had mij zó sterk laten voelen waar mijn ziel voor heeft 
gekozen om dit leven te leren en te gaan uitdragen. Ik wilde zo graag het 
leven gaan léven! Bewust! Krachtig! Gedreven! Passievol! O, wat hield ik 
van mijn leven! Alles had mij op pad gestuurd om de liefde werkelijk te 
gaan ademen in alle cellen van mijn lijf. Mijn lichaam kon alles voelen, mijn 
ziel had mijn lichaam nodig! Als ziel is alles fantastisch en geweldig, echter 
op aarde is het feest! Het heeft de rebel in mijn leven wakker gemaakt. 
Hier werd de Krijger van het Licht zichtbaar en voelbaar. 

Als ik de liefde door mij heen laat stromen en 
ga voorleven zal ik anderen inspireren! 

In een flits kreeg ik het totale overzicht van mijn geleefde leven te zien en 
hoe ik alsmaar op zoek ben geweest naar de liefde en eigenlijk helemaal 
begeleid ben door onbewuste krachten buiten mij om. Puzzelstukken 
vielen in elkaar. 

Overgave aan het leven is het grote thema

Mijn eigen energetische pad naar de liefde
Overgave aan een universele leiding en de groei die mijn ziel mocht 
doormaken was het thema in alles. Ik had zelf het energetische pad 
verworven naar dé liefde. De weerstand had ik nodig waardoor de 
noodzaak om uit te breken extra krachtig werd. Juist daarom voel ik een 
immense dankbaarheid als ik terugblik op mijn leven en heb geluisterd 
op de kruispunten in mijn leven die mij ergens heen wilden brengen. Het 
waren aangestuurde gebeurtenissen, echter kon er alleen een koerswij-
ziging plaatsvinden áls IK durfde te luisteren én een keuze maakte. Hoe 
eng ook, hoe scherp de messen van het oordeel ook boven mij hingen, er 
was dan iets in mij waar ik naar diende te luisteren, waar ik niet omheen 
kon. Zo kon ik mijn leven ook terugkijken via astrologie. Daar noemde een 
astroloog ook kruispunten. Keuzemomenten: koos ik al voor de leiding 
van mijn hart of had ik nog iets te leren.... Inzicht geeft zoveel helderheid.
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Toekomst voorspellen kan in mijn beleving niet 

Elk moment heb je namelijk een keuze; 
je luistert en volgt door je eraan over te geven, of niet. 

Het licht en de schaduw in horoscopen
Daarom hebben algemene horoscopen twee soorten omschrijvingen, de 
lichte en de schaduw zijde van het sterrenbeeld. Net als bij de Tsolkin 
zegels. Of je volgt al het pad van je ziel of je leeft nog in de schaduw zijde 
van het zegel. Alles wil je aansturen, coachen en bewust maken om in het 
licht te gaan leven. Ja, door alle sluiers van afscheiding heen. Daarom voelt 
het niet altijd als liefdevol, toch is dit het juist wel. Het is de taal van de 
liefde leren verstaan....

De keuze op een belangrijk kruispunt in mijn leven vloeide door naar 
de kinderen. Zij gingen leven vanuit de koffers, reizigers zijn tussen hun 
ouders. Hartbrekend voor mij. Hun welzijn stond voorop in alles wat er 
mogelijk was. Hierbij overlegden we ook regelmatig of het allemaal nog 
fijn voelde en stelden indien nodig bij. 
Op het kruispunt van de kinderen zat ook een geschenk voor hen. Zij 
hebben hun eigen vader helemaal in zijn eigen licht mogen leren kennen. 
Voorheen hield ik de hand boven zijn hoofd, dekte zijn niet nakomende 
toezeggingen af door het te gaan verzachten en te zalven met goede 
woorden. Nu ik er niet meer was, gingen ze zelf leren en ontdekken hoe 
ze met hun vader konden communiceren. Zij leerden hun vader helemaal 
zien. Ook de prachtige delen waar ik niet meer voor kon openen. Door 
'mijn beschermende hand' had ik hen ook lessen ontnomen om zelf uit te 
vliegen, te vallen en weer op te staan om zo in hun eigen kracht te komen. 

Juist de loskoppeling gaf mij de mogelijkheid om voor te leven, mijn 
valkuilen en gevonden inzichten met ze te delen, sturing te geven bij 
moeilijke momenten, zowel met hun vader als anderen, waarbij ze zelf 
de uitvoering gingen doen. ‘Hoe zou het zijn als je...’ en ‘Hoe voelde dit 
voor je?’ vragen, zonder oordeel en eigen bestempeling - wat soms heel 
moeilijk was hoor. Mijn lessen hadden me geleerd hoe fijn het is als er 
aandacht is voor het gevoel en zo kon ik dit gaan geven. Het heeft mezelf 
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rustiger, bewuster, en meegaander gemaakt, met een directe doorwerking 
naar alle relaties. 

Zoals ik zowel met mijn vader als mijn moeder stukken had te verwerken, 
zo hebben de kinderen ook hun deel met mij en hun vader te verwerken 
om hun eigen plek hierin te gaan vinden. Wat ik in mezelf heelde stroomde 
door naar hen, zoals ik had ervaren tijdens het procesweekend bij Joop 
en Nanda, echter het deel van hun vader zal altijd daar blijven. Het enige 
wat ik kan meegeven hoe ze ermee kunnen omgaan en bij zichzelf kunnen 
blijven. Hoe ze zelf het leven kunnen bevragen en zelf keuzes kunnen 
maken vanuit hun hartsverlangen (hierover lees je meer in het gebed van 
een pasgeborene verderop in dit boek). Dan kan ik niet anders dan me 
gaan overgeven aan dat wat er is op het podium van mijn leven. 
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Overgave
Angst om te verliezen wat je hebt - mag je loslaten.

Angst om niet te krijgen wat je wenst - mag je loslaten.

Voel alsof dat wat je wenst er altijd al is geweest
Heb vrede met hoe het nu is.

Wat je hebt heeft je iets gebracht.
Koester het, waardeer het, respecteer het, 

houd het niet krampachtig vast, 
laat het gaan in liefde en dankbaarheid.
Geef je over aan het moment wat nu is. 

Overgave is je niet meer verzetten 
tegen de stroom van het leven. 

Als je je niet langer bezighoudt met gebeurtenissen 
in een andere tijd en ruimte, 

blijf je alert op wat er hier en nu gebeurt. 

Osho beschrijft het hier en nu als volgt: 
‘Het verleden bestaat niet meer en de toekomst is nog niet gekomen: ze 
bewegen zich allebei onnodig in een richting die niet bestaat. Het ene 
heeft ooit bestaan maar bestaat niet meer en het andere is nog niet eens 
begonnen te bestaan. Het enige juiste wat een mens kan doen is van moment 
tot moment leven, zijn pijl op het ogenblik richten, altijd hier en nu zijn; 
waar hij ook is, zijn hele bewustzijn, zijn hele wezen, is betrokken bij de 
realiteit van hier en van nu.
Je kunt alleen in het heden zijn als je niet ambitieus bent – geen prestaties, 
geen verlangen naar macht, geld, aanzien of zelfs verlichting, want alle 
ambitie roept je de toekomst in’, volgens Osho. ‘Alleen een niet-ambitieus 
mens kan in het heden blijven. Iemand die in het heden wil leven moet niet 
denken, maar gewoon kijken en de poort binnengaan. De ervaring komt 
toch wel, maar ervaring kan niet van te voren worden beraamd.’
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Acceptatie is de plek waar overgave geboren wordt
Overgave is je niet langer verzetten tegen de stroom van het leven. Je inner-
lijk niet meer verzetten als je negativiteit ervaart bij een gebeurtenis. Het 
verzet is ook controle willen blijven houden. Je had de gebeurtenis anders 
verwacht, je had een andere voorstelling, een andere wens. Hier is een 
gezond ego gewenst, een ego wat in staat is te buigen en te omarmen wat 
er is, het toelaten is het accepteren. Acceptatie oordeelt niet, controleert 
niet en biedt geen weerstand. 

Overgave betekent dat je het huidige moment 
onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud accepteert 

– wat een emotionele positiviteit is – 
je geeft sturing aan je gevoel.

Bewust en fier buigen
Wie bewust en fier buigt zal de vreugde voelen van de overgave aan iets 
wat groter is dan zichzelf. Wees als de boom die meegaat met de wind, de 
seizoenen, het ritme van de natuur en zaait, diep geworteld in de aarde, in 
zijn bestaan. Tegen de wind in buigen is vermoeiend en onnatuurlijk, dat 
is willen controleren, sturen, leiden, weerstand geven aan dat wat is. 

Overgave is het tegenovergestelde van opgeven
Overgave bevrijd je van het ‘controleren’, hoe het zou moeten gaan. 
Overgave ís vrijheid. Hoe zou het zijn als je je weerstanden aangaat, ze in 
de ogen kijkt, waarbij je jezelf kunt gaan vergeven en de anderen? 

Meegaan in de beweging zonder verzet 
is als buigen en overgeven 

zonder je identiteit te verliezen.
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25

Oog in oog met de dood 
van mijn moeder

In de ontmoeting tijdens de ontrafeling van mijn leven 
zag ik mijn moeder staan in een helder licht.  

Alle innerlijke ontrafelingen in mij zelf werkten door op de matrix van 
mijn leven. De band tussen moeder en dochter is zo belangrijk om werke-
lijk vrouw te mogen zijn. Zo ging ik mijn moeder in een alsmaar helderder 
licht zien. Haar zielenpijn had zich vertaald in haar lichaam. Haar hele lijf 
deed pijn. Ze had reuma in haar handen van het bedden opmaken in het 
bedrijf en een ondraaglijke pijn in haar schaamstreek, ze liep al jaren bij 
de fysio met nek en schouderklachten. Zoals ik het nu kan zien heeft mijn 
moeder zich alsmaar geschikt in de wensen van mijn vader en de wereld 
om haar heen. Zoals ik het ook had gedaan.

Zij droeg ook een juk om te presteren, 
het goed genoeg te doen in de ogen van een ander. 

Zij maande ons aan om ook goed genoeg te zijn en ons best te doen. 

Zij kon het mij niet voorleven
Zij had mij niet kunnen leren begrenzen en mijn heiligheid te beschermen. 
Ze had me buigen geleerd. Ze leefde mij voor. Ze was zo lief en zacht voor 
alles en iedereen om haar heen, in een dienstbaarheid naar anderen. 
Vroeger was ze vaak boos en strafte ze ons als kind. Dat was er al jaren 
niet meer. Ons contact was zacht geworden en we belden veel. Ze liet mij 
vele verhalen vertellen en zij vertelde over thuis en de familietaferelen. Ze 
sprak nooit over haar eigen diepe pijn in haar laatste jaren, ze was altijd 
bezig om beter te worden, zoekende naar genezing. Zij belde heel vaak 
met haar moeder en haar zussen. Ik zie haar nog zo zitten bij het bureau 
waar de telefoon stond. 
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De dood van haar moeder (mijn oma) zal een diep gemis bij haar hebben 
geraakt, want mijn oma was haar baken, zoals mijn moeder mijn baken 
was geworden, een ‘klets maar even al je frustratie eruit’, want dat schenkt 
weer helderheid. 
Vaak stopte ik na bezoekjes cadeautjes onder haar kussen met briefjes vol 
liefde en dankbaarheid... Een mooie antieke broche, een bloemetje, iets 
kleins en schattigs... Op de markten in Amsterdam struinde ik altijd op 
zoek naar iets om mijn moeders hart te verblijden. Ik schonk het geheim-
zinnig, als verrassing in haar bed of sieradenkistje, zoals zij mij ooit had 
getoond met briefjes in mijn spulletjes, al was haar intentie een andere 
destijds. Mijn moeder had ook dromen en verlangens gehad. Op haar 
begrafenis draaide het lied van Abba 'I have a dream....'

De brief aan mijn moeder
Mijn moeder was 49 jaar toen ze de keuze maakte haar leven op een 
extreem brute wijze te beëindigen op een zondagochtend in 1994. Ik was 
toen 24 jaar. Haar daad heeft mijn leven vanaf dat moment voor altijd 
veranderd. Twintig jaar na haar dood schreef ik haar een brief:

Lieve mem, november 2014

Vandaag is een dag geweest waarbij alles dubbel is belicht in mijn beleving. 
Het is alweer 20 jaar geleden dat jij koos voor jezelf en ik je plots moest 
missen…
Woede, verdriet, verscheurd, vragen, zoveel vragen, het waarom, de leegte, 
de immense hartverscheurende pijn, het zoeken naar woorden naar het 
niet te bevatten gebeuren, tranen die niet wilden stoppen met stromen, de 
bodem van verdriet denken te bereiken en dan toch nog dieper gaan…
De geuren van het seizoen en de sterren aan de hemel staan gegrift in mijn 
ziel. Ik kan er niet omheen, elk jaar opnieuw komt de herinnering aan jouw 
gemis extra binnen.
Ook al heb ik door al de jaren heen jouw leven en jouw daad omarmd 
met liefde voor jou, met begrip en herkenning, beseffend dat het juist een 
krachtige stap was die je hebt genomen. Toch komt de pijn weer extra hard 
binnen. 
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Want ik mis je. Soms denk ik wel eens, steeds meer en meer….

Gisteren is vandaag niet meer en morgen zal ook weer anders zijn. 

Door jou besef ik des te meer, elk jaar bewuster, wat de essentie van het 
leven werkelijk is. Mijn kern blijkt zo teer en beschadigd te zijn, maar is 
ook boordevol kracht, energie en levenslust. Het is het ying en het yang, het 
donker en het licht, de tranen van pijn en van intens geluk. 
Alleen ik zelf kan zorgdragen voor mijn geluk in mijn leven, niemand 
anders. Ik kan kiezen om ergens voor open te staan, iets toe te laten of juist 
vanuit mijn hart te geven, te leven. 
Mijn dromen zijn mijn dromen, welke alleen door mij werkelijkheid kunnen 
worden omdat ik ze droom. 

Lieve mem, ik ben intens dankbaar dat jij mijn mem bent. Ik ben uit jouw 
moederschoot geboren, jij hebt mij gevoed, jouw liefde zit in mij genesteld 
en daarom draag ik jou in mij mee, voor altijd. 
Uit mijn moederschoot is ook weer nieuw leven geboren. 
We zijn met zijn allen een schakel in het grote geheel wat Leven heet. 

Het houdt niet op als ik mijn armen niet meer om je heen kan slaan….
In alles stroomt de onvoorwaardelijke liefde door. 

Jij bent mijn ster, 
In liefde voor jou, in liefde voor mezelf,
Een dankbare liefdevolle sterrengroet, 

Siska

De zoektocht naar haar dood bracht mij bij mijn eigen wond
Elke keer als ik dit schrijven teruglees, huil ik opnieuw... Elk woord draagt 
de essentie hoe ik naar haar kijk, wat het allemaal in mij heeft losgetrild 
en ook hoe de zoektocht naar de verklaring van haar dood mij eerst bij 
mijn eigen wond bracht, om daarna pas haar wond te kunnen begrijpen. 



148

Mijn vader sprak de laatste periode voor de dood van mijn moeder uit hoe 
hij in haar geen vrouw meer zag, alleen een hoopje pijn. Hij hield niet van 
zieke mensen, hier kon hij altijd al over klagen als er iemand ziek was in 
onze directe omgeving. Maar deze mededeling van hem voelde ik als een 
pure vernedering naar mijn moeder! Ook al voelde ik woede, het maakte 
me machteloos en verlamde me... Er kon geen tegenspraak zijn... Hij had 
de juiste intentie, hij wenste net als ons allemaal dat ze beter werd... Het 
was een noodkreet...
Al snel na haar overlijden kwam een 'verboden' jeugdliefde in zijn leven. 
Het was destijds allemaal prima, want dan hoefde ik me geen zorgen meer 
te maken over mijn vader. Mijn broer woonde nog thuis en ze hadden 
opeens zoveel zelf te doen, zoals simpel eten koken. Er werd zo zichtbaar 
wat mijn moeder al die tijd in huis had gedaan. En ik was moe, zo moe van 
alle zorgen, het dragen en het meehelpen in het bedrijf. Ik wilde zwak zijn, 
rouwen en doorgaan. Het leven vroeg mij om door te gaan. We hadden 
allemaal door te gaan.

Onbewust ben ik al die jaren daarna gaan graven, onderzoeken, terug-
blikken op alles wat er in mijn leven met mijn moeder was gebeurd en 
uitgesproken door de verhalen van anderen. Er ontstond respect voor 
haar kracht, zoals ik uiteindelijk na 20 jaar heb opgeschreven. Zij wilde 
zich niet langer kapot laten maken. Ze voelde dat ze niet opnieuw in haar 
kracht kon komen. Ze kon wél naar de dood gaan verlangen, waar alles stil 
zou zijn in haar hoofd. Dat sprak ze alsmaar uit, dat haar hoofd maar door 
maalde en op knappen stond. Daar wilde ze stilte. Morfine hielp tegen de 
pijn en bracht stilte in haar hoofd, maar zo werd ze ook een kasplantje 
werd haar verteld. Ze wilde ook niet graven in haar verleden bij de 
psychologen waar ze moest spreken na haar opname op de Psychiatrische 
afdeling. ‘Ik heb nu pijn!’ zei ze dan, ‘dat ligt niet in het verleden’. Ze had 
de bevrijding van de pijn gevonden door een daad met moed te gaan 
doen, ook al was deze gedreven door wanhoop.  

Zelf moeder worden toonde mij de onvoorwaardelijke liefde
Nog geen drie jaar later werd ik zelf moeder van onze zoon Jelle en vanaf 
het moment dat hij in mijn armen lag besefte ik wat onvoorwaardelijke 
liefde was. Hoe kun je je eigen kind achterlaten? Dan is er wel iets heel 
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ernstigs aan de hand, dan ben je heel ver weg van je hart. Met mijn eigen 
kind Jelle in mijn moederschoot besefte ik opeens wat mijn moeder voor 
mij had gevoeld toen ik werd geboren en hoe je het kind wilt beschermen 
door het alle liefde te geven die in je zit. 
Nog geen twee jaar later lag er een dochter op mijn arm, een meisje... 
Kon ik haar beschermen?? Bij Jelle had ik al gevoeld dat een kind zomaar 
werd weggekaapt door mijn schoonfamilie. Daar werd ik weggestuurd, 
zodat Jelle gemakkelijker contact maakte en niet aan mijn broekspijp kon 
hangen. Een meisje zou nóg meer gevaar gaan ervaren besefte ik me. 

De herinneringen van mijn 
eigen onveiligheid aangeraakt....

Dat mijn opa een strenge man was in de jeugd van mijn moeder hoorde 
ik in de jaren na de dood van mijn moeder. Het was een tiran als er iets 
gebeurde wat in zijn beleving niet door de beugel kon. Zo kon hij woedend 
zijn op een van zijn dochters die in zijn beleving te uitdagend gekleed was. 
Mijn opa heb ik zelf nooit in die boosheid ervaren. Het was een daad uit 
liefde, hij wilde haar beschermen tegen de mannen... Alleen de manier 
waarop hij het heeft gedaan is zo spijtig. Het is overheersend leiderschap.

Het ware verhaal van mijn opa na zijn dood
Mijn opa is bijna 101 jaar geworden. Hij had al zijn vrouw en drie van zijn 
vijf kinderen begraven. Op zijn begrafenis kwam ik in gesprek met twee 
nichten van mijn moeder. Vrouwen die mij als klein kind nog fruithapjes 
hadden gegeven. Zo ging dat vroeger, logeren bij familie. Zij kwamen 
uit de familielijn van mijn oma’s kant. Met hen deelde ik mijn inzichten 
omtrent mijn moeder en mijn eigen ervaring met mijn opa. Het bleek dat 
zij een zelfde soort pad hadden gelopen. Hun vader was de broer van mijn 
oma en in deze familielijn was ook sprake van betasting, boosheid, het 
overheersende, slaag en alcoholisme. In mijn eigen directe familie vond 
ik tot dan toe weinig herkenning in mijn verhaal, maar er bleek dus een 
omringende cirkel rond de familiekern te gaan waar het wél resoneerde. 
Zij hadden net als mij een zoektocht naar de essentie van de liefde gelopen 
vanuit een ademnood situatie. Je zou het familiekarma kunnen noemen...
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Er was geen rouw of verdriet, wel spijt
Toen ik het nieuws van zijn overlijden hoorde voelde ik geen verdriet, 
wel iets van spijt. Had ik hem niet graag willen vertellen wat hij mij door 
zijn handelingen vanaf mijn jongste jaren mij had aangedaan? Had ik niet 
willen vragen waarom hij niet van mij en de andere nichtjes af kon blijven? 
Ik heb vaak genoeg bij een visite op het punt gestaan de vragen te stellen. 
Echter dan zag ik hem weer zitten, handen wrijvend, bedenkelijk en ook 
vrolijk en levenslustig. Als ik vragen ging stellen was ik bang dat ik werd 
neergesabeld vanuit ongeloof, mij gaan vertellen dat het niet zijn bedoe-
ling was geweest, of nog erger, dat hij zou zeggen dat hij het niet wist en 
dat ik dingen had verzonnen. Ik bleef stil, keer op keer..... 
Tijdens mijn Touch of Matrix opleiding kwam ik in een familieopstelling 
als de oom van een vrouw waar misbruik in de familie bij alle zussen een 
behoorlijke impact had gehad. Als oom voelde ik niets dan liefde naar 
de zussen! Hij was zich niet bewust wat hij aan het doen was... Hier was 
duidelijk dat de zussen het hem niet hadden verteld en de oom was in het 
ongewisse gelaten. Hij was zich van geen kwaad bewust. Het veranderde 
mijn perspectief naar mijn opa, want ook hij zal het zich niet bewust zijn 
geweest....
Achteraf ben ik dankbaar dat ik het niet had aangekaart, want ik besefte 
dat hij het ook niet zou hebben begrepen. Hij was het zich allemaal niet 
bewust geweest. Wilde ik nog oude koeien uit de sloot halen? Was dat 
dan mijn taak? Mijn nichtjes hadden er geen last ervaren in hun leven.  
Waarom ik dan wel? 

Een dag na zijn overlijden ging ik met mijn kinderen zijn opgebaarde 
lichaam een laatste groet geven en ontmoette daar ook een aantal familie-
leden. Daar hoorde ik prachtige verhalen over mijn opa, hoe goed hij was 
in schaken, in de details van sport, vooral een schaatsliefhebber, de liefde 
voor zijn paarden, zijn altijd pientere en heldere geest. Ik zag mijn neven 
en nichten die mijn opa veel beter hadden gekend en met hun kinderen 
vaak onze opa hadden bezocht. Daar stond ik met mijn kinderen, 17 en 19 
jaar die hun overgroot opa niet echt hadden gekend, omdat ík het af had 
gehouden. Bezoekjes deden mij altijd opnieuw in een spagaat staan, want 
ik liep met een geheim, een diepe wond, waarvan ik wist hoe deze mijn 
hele leven had aangestuurd, zo onbewust en nu bewust. 
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Mijn neefje stond er met hun pasgeboren kind. ‘Dit vers geboren zieltje is 
nog zo ongeschonden’ ging er door mij heen. ‘Ze wordt gekoesterd door de 
aandacht en liefdevolle zorg door de ouders. Zij gaan haar alles geven, met 
de allerbeste intenties. Zij willen dit kind geen kwaad aandoen.' 
Als ouder doe je alles uit liefde, uit goedheid, vanuit je beste weten. 
Niemand doet zijn kind met opzet kwaad. Daar geloof ik niet in. Dat het 
uiteindelijk iets ‘gaat oplopen’, ergens een wond krijgt door onbewust 
gedrag van wie dan ook, ja, het zal gebeuren. Wat het kind echter nodig 
heeft is eigen kracht en gewaar zijn om hier mee om te gaan. 

Wat was er gelaten - wat was er toegelaten...
Weer thuis kreeg het inzicht wat ik door het onbewuste gedrag van mijn 
opa had gelaten en had toegelaten. Hoe het mijn hele leven had gestuurd, 
onbewust. Hoe ik daardoor niet de positieve kanten van mijn opa er had 
kunnen laten zijn, aangezien ze overschaduwd werden door de donkere 
geheime schaduw.  Hier startte mijn echte rouwen. 

Hoe kunnen geheimen oprecht lachen? 
Het hart open zetten?

Ik zag in hoe ik mijn kinderen het genieten van hun overgroot opa had 
ontnomen. Ja, ik had ze iets ontnomen. Een keiharde gewaarwording. Met 
deze inzichten schreef ik een blog welke ik op mijn website plaatste:

We hebben allemaal onze eigen blauwe plekken
Soms wordt je geraakt door een gebeurtenis in je leven dat abrupt je 
vergeten wond helemaal opentrekt. Alles wat je gevormd heeft in je 
verleden komt bloot te liggen, rauw op je bord. Je mag het opnieuw 
aanschouwen en in de realiteit met je nieuw verworven bewustzijn 
doorleven. Het raakt je diep in je ziel, je voelt nóg sterker waar het 
je heen heeft getrokken -ooit –. Je ziet nóg scherper hoe het je heeft 
gevormd en volwassen heeft gemaakt. Hoe het je normen en waarden 
heeft bepaald. Hoe het je gedragingen heeft gestuurd. Hoe het je over je 
onbewuste grenzen heeft getrokken. Alles voel je opnieuw. 
Het immense verdriet trekt je opnieuw de diepte in… 
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Rauw… Bloot… Naakt…
Het is een gevoel wat je het liefst zo snel mogelijk kwijt wilt, maar je 
kunt niet anders meer dan je er aan overgeven, want het wil gezien en 
doorvoelt worden.

‘Run River Run…. Take away my memory….’ - gaat hier niet op...
Je kunt wegrennen, maar het zal je vinden, altijd, ooit, 

in momenten die je niet had kunnen bedenken.

Het rukt je uit elkaar, je wereld staat stil… Je lichaam doet pijn, je voelt de 
blauwe plekken uit je verleden… Je ziet de verbindingen, de wirwar, de 
chaos… Er sterft een deel van je af, je draagt een geheim, het is groot, te 
groot om te blijven dragen, het houdt je in ‘het spel van de poppenkast’. 
Je wilt niet meer spelen; je verlangt naar de realiteit, de aanvaarding.
Je wilt je koers gaan varen die bij jou past, vrij van de sturing van de oude 
wond. De veiligheid, de geborgenheid, de waarheid, jezelf vertrouwen, 
al het gevoel wat wil komen kunnen toelaten; niet meer wegduwen, niet 
meer ontkennen. De oogkleppen afwerpen en werkelijk toelaten wat je 
gevormd heeft tot de persoon die je nu bent.

Je bent de gewonde krijger en je gaat nu in nederigheid buigen voor je 
eigen licht wat er nu mag zijn, helemaal en puur. Je vergeeft jezelf dat je 
niet hebt kunnen uitspreken wat je ooit zoveel pijn heeft gegeven, aan 
hen die het nooit zullen begrijpen. 

In de onwetendheid ontstaan, in de onwetendheid meegenomen 
naar een andere dimensie. 

Jij blijft achter… Jij gaat door… Het is de leugen van het waanbeeld 
voorbij gaan, de illusie – de werkelijkheid – ontrafelen. De werkelijkheid 
die je doorgeeft in je eigen leven. Je leeft voor, je leeft doorheen je eigen 
verworven inzichten en vergaarde wijsheid. Het gaat door je hart, in die 
immense liefde voor jezelf wil je de grootse liefde leven en beleven. Hier 
voel je de dankbaarheid, dat je ooit destijds de ogen bent gaan openen en 
ontdekte wat voor leugen je jezelf deed om-wikkelen.
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‘Would you let me see beneath your beautiful, would you let me see inside’
Toegeven dat je beschadigd bent in je leven, is erkenning geven aan het 
gevoel wat je toen beleefde, maar ver wegstopte, om te overleven in een 
leven wat je toen leefde. Dat gevoel is intens, heftig, groots, gaat diep, 
want het zijn de messen in je hart. Je wereld staat even stil en je staat 
deze verstilling toe, omdat je nu even niet anders kan.

Je treurt niet om het gemis van die ander, 
je treurt om wat je is ontnomen 

door deze onbewuste daden van die ander.

Je beseft dat je niet de schoonheid, de andere kant van deze persoon hebt 
kunnen beleven, door de omhulling van je innerlijke beschadiging die 
deze persoon je juist heeft gegeven.
 
Ik rouw, omdat ik niet de schoonheid zie – die anderen wel zien –
Ik rouw, omdat dit het deel is wat ik mijn kinderen heb ontnomen, 
omdat ik het zelf niet kon toelaten.

Ik zie nu helder dat mijn opa onbewust iets bij mij heeft gedaan, waardoor 
hij mij ook niet helemaal kon gaan ontvangen, omdat het mijn hart naar 
hem een beetje deed sluiten. Er was geen volledige veiligheid. 
Iets willen grijpen en vasthouden, willen controleren en beheersen heeft 
uiteindelijk als resultaat dat er afstoting zal plaatsvinden.

Siska

In ditzelfde ogenblik zag ik alles, alle dots, alle verbindingen, de kettingre-
acties na (onbewuste) daden van een ander en van mezelf. De baby 
van mijn neefje toonde de onschuld van een pasgeboren kind, zoals we 
allemaal op deze wereld geboren zijn..... Hier gaf ik de geboorte aan een 
nieuw  creatiekindje: het ‘Gebed van een Pasgeborene’.
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26

Het gebed van een 
pasgeborene

Als kind worden we dansend geboren...
Als pasgeborene komen we met een gebed....

Diepliggende intenties die we willen manifesteren in dit leven.

Het gebed van een pasgeborene draagt het verlangen waarmee we als ziel 
in dit leven geboren worden. Het draagt een liefdevolle roep om als een 
Soul Surfer het leven aan te gaan, vol onvoorwaardelijke liefde, levenszin 
en vreugde! 

Het gebed:
Leer mij Mens-te-Zijn in al zijn facetten
Leer mij onvoorwaardelijke liefde kennen
Leer mij mijn hart als de kern te herkennen waar liefde geboren wil worden
Leer mij de liefde te omarmen zodat ik deze in alles en iedereen 
                kan herkennen en waarderen
Leer mij helemaal mezelf te mogen zijn, met al mijn keuzes
Leer mij te experimenteren, te vallen én weer opstaan
Leer mij doorzettingsvermogen te vinden
Leer mij mijn passie voor het leven te ontdekken

Deel jullie reisverhalen met mij zodat ik jullie meer en meer zal gaan 
begrijpen

Leer mij jullie uniekheid te zien 
Leer mij mijn eigen uniekheid te zien en er eigenaar van te worden

Leer mij mijn eigen koers in dit leven te ontdekken
Leer mij zelfstandig uit te vliegen in mijn eigen bestaan
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Leer mij de vrijheid een ontdekkingsreiziger te worden 
                die alle zeeën durft te bezeilen
Leer mij de kracht om de zeilen bij te stellen waar dit nodig is

Stormen zullen komen, inspireer mij met ballast om te gaan
Leren is voorleven, leef mij voor, in de liefde voor jezelf en voor mij

Leer mij om mededogen en empathie te ontwikkelen
Leer mij mijn eigen gevoel te vertrouwen 
Leer mij naar eerlijkheid en oprechtheid zodat ik dit ook in anderen herken
Leer mij vragen te stellen bij alles wat ik ontmoet in dit leven
Leer mij het kwaad te zien zodat ik dit kan herkennen en ermee 
                om kan gaan
Leer mij dankbaar te zijn voor alles wat mijn pad kruist

Behoed me niet voor de pijn, maar leer mij er mee om te gaan in alle 
openheid en liefde

Leer mij de zwarte parels in de pijn te vinden
Leer mij mijn eigen aangezicht te omarmen en er tevreden mee te zijn
Leer mij dat alles goed is, binnen en buiten mij
Leer mij mijn begrenzing van mijn normen en waarden te koesteren
Leer mij om uit een volle schaal in overvloed te schenken
Leer mij dankbaar te zijn voor wie ik ben
Leer mij mijn eigen vader en moeder te zijn
Leer mij mijn eigen behoeften te eren met respect voor ieder ander
Leer mij mijn intuïtie te vertrouwen
Leer mij hoe ik de wonderen en magie in het leven kan ervaren
Leer mij mijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven 
                 te aanvaarden en daar naar te handelen
Leer mij zacht te zijn voor mezelf
Leer mij om te kiezen voor ‘mijn-tijd’ - even los te zijn van alles
Leer mij de stilte in mezelf te waarderen
Leer mij geduld te hebben
Leer mij de schoonheid van de natuur te zien
Leer mij mijn eigen waarheid te leven zonder mijn gelijk te willen halen
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Leer mij om zaadjes te planten in mijn toekomst, ze te voeden in de juiste 
voedingsbodem met de juiste intenties, zodat ze kunnen gaan ontkiemen in 
de juiste tijd op de juiste plaats

Inspireer mij om elke dag te plukken en inspireer mij naar wérkelijk léven
Inspireer mij naar het pad waar mijn eigen gouden licht straalt
Inspireer mij om het gouden licht van de ander te zien 
                         en oprecht te ontvangen

Daar stond ik, ik hoorde mijn gebed. Was het vervuld?
Wat had ik werkelijk geleerd? 

Vanuit dit gezichtspunt zag ik hoe ik altijd mijn uiterste best heb gedaan 
om het beste uit het leven te halen, mijn rug te strekken en maar door te 
gaan in de poppenkast van het leven wat ik leefde, ook al voelde ik wrijving. 
Wat als meedoen aan ‘het spel van het leven’ mijn realiteit was... Dan 
bleef ik mijn wonden afplakken, klagen en mijn hart vooral niet durven 
bevragen; de antwoorden wilde ik niet weten. Daar sloot ik mijn ogen, 
mijn oren, mijn hart. Ik negeerde wat ik via mijn zintuigen steeds voelde. 
Deze afsluiting bracht disbalans in mezelf, in mijn lichaam, in mijn gevoel; 
het maakte me ziek, depressief, levensmoe, opgebrand, uitgeblust......

Op het bord ligt de realiteit van het geleerde en geleefde leven 
Dit is voor ons allemaal uniek, eigen en herkenbaar, pijnlijk en verdrietig; 
daar zien we onze geleefde leugen, ver weg van de liefde voor onszelf. 
Het is een archetypische reis van het leven die we allemaal maken in onze 
eigen vorm, wat ik me nu terdege besef. Mijn innerlijke reis naar binnen 
was vele jaren daarvoor gestart, ik was al zover op weg. Eigenlijk kwam 
dit gebed voor mij als een cadeau, ook al had het geen strik. Hier kon ik 
namelijk opsommen wat ik had gemist te leren van anderen en wat ik juist 
door te gaan kiezen voor de reis naar de zoektocht wat liefde dan wel zou 
zijn en mezelf had aangeleerd, door mezelf toestemming te gaan geven in 
het ‘Laat mij nu maar...’

Ik had mijzelf uit de pijnbank gehaald
Hier besefte ik hoe ik mijzelf uit de pijnbank had bevrijd. Deze inzichten 
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omtrent de dood van mijn opa brachten een waarheid in mij naar boven. 
In een helder liefdevol licht. Hier startte de werkelijke rouw, in mij, in 
een diepere onderstroom. Door velen niet begrepen, maar ik hoefde 
niet begrepen te worden, dit verdriet om alles wat ik opeens met nieuw 
gevonden perspectief zag, liet ik er zijn, helemaal.

Onder het verborgene ligt ons prachtige licht! 

Geluksmomenten kwamen terug
Als je je landkaart terug gaat lezen ga je óók de mooie geluksmomenten 
terug zien, daar waar je wél je hart hebt gevolgd, waar liefde was, waar 
je voorbij je comfortzone ging, waar je je talenten en kwaliteiten hebt 
ontwikkeld! 

Dit gebeurde ook echt! Door zoveel vergeving te geven aan mijn opa, aan 
mezelf, aan mijn kinderen die ik iets had ontnomen, gingen en muurtjes 
om mijn hart weg en zag ik weer de momenten en herinneringen waar 
oprecht samenzijn was. Mijn lieve oma kwam weer in beeld, de vele 
logeerpartijtjes die echt superfijn waren geweest. Zelfs de chocoladeletter 
met 5 gulden erbij ontving ik opnieuw met een glimlach. Hoe mijn opa 
mijn tekenkunst bejubelde. 
Ooit heb ik hem een getekend paardenportret gegeven. Deze kreeg ik na 
de dood van mijn opa terug. Ik mocht mijn eigen creaties in een nieuwe 
liefde ontvangen. 

Het gaat er niet om WAT je meemaakt, 
maar HOE je ermee omgaat

Soms kun je je eigen licht niet meer zien branden, 
omdat het is verdwenen onder opgespaarde tranen, 
gevoelens van eenzaamheid of opgekropte boosheid. 

Pas als het gevoel weer gaat stromen 
zal het licht naar binnen kunnen komen.
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27

Doodgaan en opnieuw 
geboren worden

Als een feniks uit de as herrijzen

Iedereen zal uiteindelijk twee keer geboren worden; 
de eerste keer uit zijn/haar moeder, de tweede keer uit zichzelf  

(Jung)

Dit is het proces van zelfverwezenlijking/zelfrealisatie, oftewel het 
proces naar je eigen individu gaan zijn. Het staat voor het innerlijke 
proces waarbij je als mens uitgroeit tot een ondeelbaar heel wezen, 
een totaliteit.

Jung: ‘Juist op kritieke momenten in het leven, wanneer we de weg kwijt 
zijn, de dingen niet meer rijmen kunnen, doet zich de mogelijkheid voor om 
met het onbewuste in contact te komen en nieuwe, tot dusver onbekende 
paden in te slaan, onbewuste functies van het Ik (denken, voelen, willen/
handelen) leren kennen en gebruiken. 
Individualisatieprocessen vragen ons om juist wél confrontaties aan te 
gaan, maar ook om af te maken wat je bent begonnen zonder de regie uit 
eigen handen te geven over je eigen geluk en gezondheid. Geven en nemen 
in een voortdurende uitwisseling om het evenwicht te herstellen. 

De boom zou scheef groeien 
als je je eenzijdig ontwikkelt.
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Zeehondenhuid, zielehuid
In het boek De Ontembare Vrouw las ik het verhaal van Clarissa, waar 
zij schrijft over Zeehondenhuid, zielehuid. Archetypische verhalen gaan 
over de delen in onszelf. Wij dragen vele delen in ons en zijn zoveel meer 
dan onze persoonlijkheid, onze IK. In dit verhaal beschrijft ze hoe de 
zeehonden-vrouwen op een rots ver in zee hun huiden afleggen en gaan 
dansen. Een hebberige en eenzame visser ontdekt dit tafereel en pakt een 
van de huiden. Hij zegt; ‘Jij wordt mijn vrouw’. Hij belooft haar na zeven 
jaar haar zeehondenhuid terug te geven. In die zeven jaar wordt er een 
zoon geworden, Oeroeg. De vrouw weet alleen het leven in de diepe zeëen 
en verteld haar kind hier alles over. De jaren verstrijken en ze wordt 
magerder en magerder. Ze smeekt om haar zeehondenhuid, echter wil 
haar man deze niet terug-geven, hij is niet trouw aan zijn belofte.
Haar ziel wordt niet meer gevoed. Ze ligt bijna op sterven als haar zoon 
een roep vanuit de zee hoort en aan de rand van de zee onder een rots 
haar zeehondenhuid vindt. Deze brengt hij terug naar zijn moeder en zij 
trekt deze in dankbaarheid aan. Ze neemt haar kind mee onder water voor 
zeven dagen waar ze hem alle geheimen meegeeft van de onderwereld. Na 
zeven dagen brengt ze hem terug aan wal. Hij blijft daar zijn eigen vrije 
leven leiden, zelfstandig als een visser en krachtige krijger. Zij gaat terug 
naar de zee. Mensen zeggen dat hij vaak met zijn boot bij een rots ligt ver 
weg in de zee.

We raken gewond - allemaal
Dit (super ingekorte) verhaal geeft draagt in essentie de boodschap dat 
onze huid onbewust zal worden afgenomen, in een flits, een oogwenk. De 
beschadiging is zomaar gemaakt. Oeroeg is ons innerlijke kind wat we 
mogen voeden en als het groot genoeg is, zal het onszelf gaan bevrijden 
en de krachtige Krijger geboorte gaan geven. De man en de vrouw zitten in 
ons. Zij vertegenwoordigen onze eigen vader en eigen moeder. Zo binnen, 
zo buiten. We zien de spiegeling van deze delen in ons door de mensen 
buiten ons. Zij zijn de reflectie van ons innerlijke gesteldheid. Met welke 
ogen we naar onszelf kijken, beleven we ook de wereld om ons heen. Het is 
een universele wet. We hebben de diepte van de oceanen te onderzoeken, 
om wijsheden terug te halen, opnieuw contact te maken met de fluiste-
ringen van onze ziel. We zijn nooit helemaal de connectie kwijt. Nooit. 
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Zoals Clarissa ook beschrijft: de oude Wijze Vrouw zit in ons en toont ons 
het Wilde Hart, waar onze intuïtie en hartswijsheid geborgen ligt. 

Er komt een dag en dan krijgen we de klop op de deur 
De klop kan in vele verschijningen komen, net als de taal van de liefde vele 
vele vormen gebruikt. Als er een klop op de deur van ons innerlijk huis 
komt, hebben we de mogelijkheid om op pad te gaan, te gaan luisteren 
en de verloren delen weer terug gaan halen die Clarissa de botten van de 
wilde wolf noemt. Als we de energie van de Ontwenbare Vrouw toestem-
ming geven om ons aan te vuren boren we een rebelse energie aan die 
ons hart weer heel zal gaan maken. We hebben dan op zoek te gaan naar 
de kruispunten in ons leven die met bloed uit ons gepijnigde hart zijn 
getekend. We hebben de woestijnen af te struinen, door donkere nachten. 
We hebben altijd die volgende stap te zetten. Je weet nooit wanneer je er 
bent. Opgeven is geen optie meer, want je bent al te ver van huis. 

Laat mij nu maar
Als je eenmaal de stem van het Wilde Hart hebt gehoord kun je niet meer 
terug. Als je eenmaal weet dat er nieuwe landschappen zijn, heb je te gaan. 
Het is je oerinstinct, je ware natuur, in wie jij in wezen helemaal bent. We 
hebben dan uit te breken, ons dan maar verstoten te laten zijn, anders te 
laten zijn dan wie we ooit geweest zijn met onze muurtjes, maskers en 
omhullingen. We hebben uit te spreken: ‘Laat mij maar....’

Ons eigen gebed gaan uitspreken
Laat mij luisteren naar de roep van mijn wilde natuur
Laat mij mijn huid vernieuwen – keer op keer – 
Laat mij mijn eigen waarheid ontdekken
Laat mij mijn eigen moeder zijn, die me koestert in haar schoot
Laat mij mijn eigen vader zijn, die me opvangt als ik val
Laat mij mijn eigen stormen leren trotseren
Laat mij leven vanuit het punt van mijn hart
Laat mij uitvliegen in het prachtige bestaan wat voor mij ligt
Laat mij mijn eigen verlangens ontdekken
Laat mij de verlangens van anderen respecteren, maar niet laten regeren
Laat mij mijn eigen koers vol vertrouwen varen
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Laat mij vallen én weer opstaan
Laat mij voelen wat mijn intuïtie mij wil vertellen
Laat mij vragen stellen
Laat mij mijn eigen melodie vinden én spelen
Laat mij de Krijger naar mijn eigen Licht zijn
Laat mij vanuit mijn eigen licht de wereld instralen
Laat mij mijn goud erkennen en omarmen
Laat mij open staan voor de gouden geschenken die anderen 
                 in zich dragen te zien en te ontvangen
Laat mij jou helemaal zien, in je donker en in je licht
Laat mij mezelf zien, in mijn donker en in mijn licht
Dan voel ik me veilig om mijzelf te tonen in al mijn kwetsbaarheid.

Wij kunnen alleen onszelf redden 
We hebben uit te breken als we inzien hoe vast we zitten en snakken naar 
adem om onszelf er gewoon te laten zijn. Het is de teugels oppakken, het 
is ons bezielde leiderschap gaan leven en onze eigen unieke authenti-
citeit te gaan claimen. Bij elke stap verhelderd je blik naar jezelf én de 
buitenwereld. Wat je in jezelf terug vind ga je ook in een ander zien. Je 
kunt daarom steeds liefdevoller loslaten en je eigen weg gaan. Helderheid 
schenkt meer vrijheid als laagjes die afgepelt worden, als sluiers die de 
mist doen oplossen...  



163

28

Erkenning van het geheim 
geeft stroming

We zijn gevormd door onze voorouders, 
we krijgen het mee in het zaad van de erfelijkheid. 

We zijn het ons vaak niet bewust, maar in het zaad van de erfelijkheid 
wordt van alles meegegeven. Inzicht hierin schenkt de keuze of we de 
lasten nog langer willen dragen, of wij dit zaad nog langer voedingsbodem 
willen geven. Door erkenning te geven dat er iets bij de voorouders is 
geweest in de stilte van de pijn en dat het er helemaal laten zijn, precies 
zoals het is, lost de blokkade op. Je voelt de stroming weer in beweging 
komen. Tijdens een opstelling bij Hylke Bonnema zag ik in het veld hoe 
in algemene zin erkenning van een geheim in de familiegeneraties weer 
stroming brengt, zonder dat het geheim onder woorden hoeft te worden 
gebracht. 

In januari 2016 ging ik voor de eerste keer naar een workshop van Hylke 
Bonnema: ‘Beleef de Liefde'. Zijn nieuwsbrieven las ik altijd vol interesse 
en ik wist dat er ooit iets mee zou gaan doen. Familieopstellingen deed 
ik reeds via andere opleidingen en workshops, echter de manier waarop 
Hylke erover schreef was anders, zoals hij het zelf 'Het Nieuwe Opstellen' 
noemt. Deze workshop sprak me aan en gaf mij de mogelijkheid om hem 
in het 'echt' te ontmoeten.
Hylke vertelde hoe onze moeder de basis in onze liefdesstroom is. Tijdens 
een opstelling mocht ik mijn moeder in de energie opnieuw ontmoeten, 
samen met de voorouders en de eventuele blokkade in de stroom tussen 
mij en mijn moeder. Er was een afstand tussen ons, een leegte, de blokkade 
was nergens... Ik wilde zo graag naar haar toe, ik zag haar immense pijn 
en gebogenheid in haar alleen zijn. Het voelde als een hele tocht om over 
de grond kruipend naar haar toe te gaan. Bij haar aan gekomen raakte 
ik haar rug aan, wat ik de dag voor haar dood nog had gedaan met een 
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onbehaaglijk gevoel door onwennigheid. Nu mocht het er zijn... Er volgde 
uiteindelijk een innige omhelzing met heel veel tranen als ontlading. 
De vrouw die de energie van mijn moeder in deze ceremorie/opstelling 
voelde haar pijn, het immense verdriet en de ongelooflijk mooie ontlading 
in onze omhelzing. De brug slaan door de afstand heen, in de omhelzing, 
was een ongelofelijke genezing voor ons beiden.  

Wat werd ik geraakt door de diepe heling die ik mocht voelen. Er werd 
niet gesproken, er was alleen het voelen en aanschouwen hoe het veld 
bewoog als je een innerlijke verandering in gang zette. Mijn voorouders 
waren ook opgesteld. Zij waren een trouw baken achter mijn moeder. Ik 
wist en voelde: ik heb hier iets heel essentieels geheeld. Deze manier van 
werken en ontvangen van inzichten was geheel nieuw voor mij, maar het 
voelde als een warme deken.
Mijn moeder en ik hadden geen contactrelatie. Er werd bij ons thuis niet 
geknuffeld of gestreeld. De laatste weken voor haar dood had ze vaak 
hyperventilatie aanvallen en dat was voor mij altijd zo angstig, want ik 
zat erbij en wist gewoon niets te doen. Had ik haar wel eens eerder over 
de rug gestreken? Had ik mijn moeder wel eens geknuffeld of aangeraakt? 
We konden altijd heerlijk samen tegen de verwarming zitten en kletsen, 
maar aanraken? Een hand vasthouden tijdens het troosten? Nee.... Dus 
deze aanraking met mijn moeder in deze opstelling heelde mijn gemis in 
haar aanraking. Het heelde ook haar gemis in onze aanraking. 

Ja, de weg is geheeld. 
In het Nu kun je je verleden helen als je de moed hebt het toe te laten. 

Overgave aan dat wat er is en gewoon wil zijn. 

Bij overgave is moed nodig
Bij overgave is dus moed nodig om de werkelijke energiestroom toe te 
laten, er laten komen wat erkend en gevoeld wil worden. Je geeft je over 
aan het sterven van de persoon wie je denkt dat je op dat moment bent. 
Het geeft geboorte aan de bevrijding van een nieuwe laag in je bewustzijn. 
Het schenkt zoveel ruimte.... Ik voel mijn ziel terwijl ik de andere zielen 
ook ervaar. 
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Wat anderen ook van deze ervaring denken, vinden of oordelen raakt me 
niet. Ik voel wat ik voel en het is een pure energie die stroomt. Voor mij 
voelt het als werkelijk aarden, nog dieper indalen in de essentie van mijn 
bestaan waar inzichten ontstaan, juist door het mogen volgen in het veld 
van de waarheid. Juist hierdoor kan ik mijn verleden helemaal omarmen, 
het gezin waar ik geboren ben zien zoals het bedoeld was, want hier heb 
ik juist de lessen naar de liefde mogen leren. Hierdoor ervaar ik dankbaar-
heid en ook een buiging voor de stroming die ik er voel. Door dit pad te 
gaan bewandelen ben ik vrienden kwijtgeraakt, zij deelden me vaak mee 
dat ik ‘gewoon’ met mijn vader een gesprek diende aan te gaan, dat ik 
‘gewoon’ mijn werk moest doen waar ik altijd goed in was geweest. Ze 
bestempelden al mijn trainingen en werken aan mezelf als tijd en geld 
verkwisping. Het was prima dat zij zo dachten, zij hadden ‘hier nog geen 
kaas van gegeten’ en wat de boer niet kent - eet ie niet. Had ik nog zin 
om iets uit te leggen? Nee.... Dan startte daar een rouwproces en dankbe-
tuiging in wat er samen in de vriendschap was geweest. Dit is niet altijd 
gemakkelijk geweest, want door keuzes in mijn leven werd ik ‘afgestraft’ 
in vriendschappen. Wat is vriendschap als je er niet helemaal mag zijn? 
Waar wilde ik wel zijn? Wie wil ik dan wel om mij heen hebben?

Familielijnen tonen mij mijn plek in een groter geheel
Hoe pijnlijk het gemis van mijn moeder er af en toe ook was, nu wist ik dat 
ze mij draagt in de moederschoot van de universele energie. Zij kwam in 
alle opvolgende opstellingen naast mij staan, achter mij, samen met haar 
voorouders. 
We hebben het in dit leven zeker zelf te doen, maar wetende dat de lijnen 
van voorouders meebewegen in mijn leven, doet mij ook beseffen dat ik 
een pion ben in een groter netwerk, dat mijn energie én heling in dit leven 
doorstroomt naar de voorgaande én opvolgende generaties. Dat ik een 
pion zal zijn in het leven van mijn kinderen en kleinkinderen en verdere 
generaties. 
Mijn reis naar de liefde startte met de kus van Quinta. Zij schrok van 
een zwarte kat op de rand van de rijbaan tijdens het rijden met mijn 
dochter. Deze kat was daar niet zomaar weet ik nu, zij werd begeleid door 
de energie van mijn moeder en andere gidsen. Zij wisten al dat er in de 
sterren geschreven stond dat het mijn tijd was om op reis te gaan; naar 



166

binnen. Het was de klop op de deur en ik deed open.  Dit is mij verteld 
bij een medium en astroloog. Zij kon mij zoveel vertellen wat ze niet kon 
weten, dat ik dit als waarheid kon gaan aannemen. Ik was er samen met 
een vriendin en we notuleerden elkaars consult. We hadden beide een 
gelijksoortige ervaring. Dit medium voorspelde ook geen toekomst, wel 
gaf ze kansen aan en dat het aan ons was er iets mee te doen.  

Toeval? Ik geloof niet (meer) in toeval
Er zijn teveel toevallige gebeurtenissen geweest die een diepere laag 
hebben aangeraakt. Niets is voor niets. Waar het om gaat is of je het durft 
te zien, op te pakken en er iets mee gaat doen. In alles, echt alles hebben 
wij zelf de keuze en de regie. Het is aan onszelf, keer op keer. Wij hebben 
zelf de stap te zetten. Altijd. Niemand anders. Als je inziet dat we op aarde 
zijn gekomen met een rugzakje en een missie, besef je dat de opvoeding 
die we mee krijgen als kind een aanleiding is en geen oorzaak. 

Wat je in je opvoeding niet hebt meegekregen 
is je eigen taak om het te gaan vinden 

Waar je mee omhuld bent geraakt is bepalend voor jouw reis in je ont-hul-
ling. Van om-wikkeling naar af-wikkeling. Het is bevrijdend als je stopt 
met klagen en het leven gaat bevragen.

De naakte waarheid durven zien
Naakt zijn met mijn lichaam vond ik ook lastig, alsof je dan zag wat ik 
had te verbergen. Ik voelde me dan ook kwetsbaar. Een omhulling, 
leugen en het dragen van geheimen was nodig om deze kwetsbaarheid te 
beschermen - een waanbeeld van kracht. Mezelf blootgeven vanuit mijn 
ziel, mijn diepste gevoelens delen, dat is wat ik altijd als het meest kwets-
bare heb ervaren. Het werd de reis naar het naakt zijn zonder een tweede 
huid, naar puur stralen met een open hart de wereld in stralen.
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Als je durft te kijken ga je een andere werkelijkheid zien

De bril met waarheidsglazen
De boosheid van mijn vader was de liefde en bezorgheid voor zijn gezin. 
Hij had dit ook maar zo geleerd. Zijn leven blijkt ook niet makkelijk 
geweest te zijn. Hij heeft veel verantwoordelijkheid gedragen. Zijn eigen 
vader, mijn opa, was ook geen makkelijke man. Mijn vader heeft hier ook 
een weg in gevonden om daarmee om te gaan. 
Mijn vader heeft zijn kinderen bijna dood zien gaan, door hersenvlies-
ontsteking, door verdrinkingsnood, een aanrijding door een auto, onze 
vele valpartijen op en rond de boerderij, maar ook een werkelijk verlies 
van een kind in de familie door verdrinking, een dodelijk auto ongeluk 
en ziekte. Hij wist niet beter dan zijn waardevolle bezit als een krijger 
te beschermen. Hij had een masker opgezet en deze voelde voor mij als 
boosheid en macht uitstralen. Nu begrijp ik dat zijn boosheid een uiting 
van machteloosheid was. Het was de taal van liefde die ik toen niet 
verstond.

Je wilt zo graag dat iedereen veilig en beschermd is, 
je wilt de regie, maar terwijl het leven bezig is zijn gang te gaan, 

ligt ongeluk overal op de loer. 

De lach sluit de ogen van het hart....
Mijn moeder zal gevormd zijn door haar jeugd en haar ouders. In haar 
familie was het altijd gezellig en vrolijk, daar was ik dan ook graag op 
visite of te logeren. Daar werden de werkelijke gevoelens weggestopt. Het 
betasten van mijn opa heb ik weggelachen, waardoor hij mij heeft omhuld 
met ‘weglachen van mijn gevoel van onbehagen’, precies wat ze ook deden 
in de familie van mijn moeder. 
Mijn moeder zal ook op zoek zijn gegaan naar haar weggestopte gevoel. 
Wat had zij meegekregen vanuit haar jeugd? Wat had zij diep weggestopt 
in haar hart? Wat was het grote geheim tussen mijn moeder en haar 
broer? Ze hadden een hele speciale band. Ik weet de antwoorden niet en 
ik hoef ze ook niet meer te weten. Het was háár pad, niet de mijne. Dat 
ik er door gevormd ben is zeker een gegeven, ze heeft mij en mijn broer 
en zussen er in voorgeleefd. Nu ik zelf heb gevonden wat ik zocht, heb ik 
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vrede gevonden in alles wat mijn leven heeft omhuld. 

Als ik ERKEN wat er is geweest, 
én wat er niet is geweest, 
gaat het weer stromen. 

Er is overvloed aan vergiffenis. 
Voor mezelf, voor de ander, ieder ander. 

Vanuit deze erkenning begon de heling 
Nu wist ik wat mijn koers was. Nu wist ik welke jassen ik had aange-
trokken en nu had ik een keuze: wilde ik ze nog langer dragen of ging ik 
nu mijn eigen jas weven uit de stof die ik werkelijk was? Vanuit het licht 
van de liefde die ik had gevonden? Het was een HELL YEAH! Dat begrijp 
je vast wel...
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Leven - Dood - Leven

Er zal een moment in ons leven komen 
dat we de dood bewust in de ogen kijken. 

Dit gebeurt als een geliefd iemand in onze omgeving sterft of ernstig ziek 
wordt, of als je zelf geraakt wordt door een (ernstig) ongeluk of ziekte. Het 
triggert onze diepe kern van het leven zelf - in ons. 
Je luistert ernaar, of je stopt het weg en gaat door op dezelfde voet in 
je dagelijkse leven. Je sluit onbewust de ogen van je hart, omdat het te 
confronterend is met de waarheid die je nu leeft. Hoe vaak huilen we nog 
tranen bij een begrafenis om het verlies van iemand die eerder van ons is 
heengegaan? De sfeer en de omstandigeheid roert in ons eerder gevoelde 
rouw weer wakker. 

De kracht van tranen
Huilen, het is zo heilzaam en levensbekrachtigend. Het herstelt de flow 
van deze onbegrepen emotie, waarom er een verlies wordt ervaren en 
hoe dit ons raakt in ons eigen belang. Als we ons werkelijk durven laten 
gaan met onze tranen, ze niet gaan wegslikken, ons niet willen laten 
troosten, geven we toestemming om de stroming er helemaal te laten zijn.  
 
Als we geraakt worden in een diepe emotie en geraakt worden in een 
gemis, in het laten gaan van iets, een dierbaar persoon, een relatie, in iets 
wat ons niet meer dient of niet meer kan dienen, hebben we een vraag 
te stellen: Wat moet worden losgelaten? Wat moet worden vernieuwd? 
 
Tranen kunnen iets vertellen over verdriet, frustratie of zelfs kwaadheid. 
Als je een stuk van jezelf ontdekt dat begraven lag onder alles wat licht, 
logisch en sociaal geaccepteerd was, gaan er soms ook tranen stromen. 
Er komt iets naar de oppervlakte van het bewustzijn wat altijd logisch is 
goedgepraat, weggemoffeld met alle goede argumenten (vanuit het hoofd) 
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en gaf de voorkeur boven ons gevoel. Een gevoel kan niet altijd onder 
woorden worden gebracht, kan niet door iedereen worden begrepen en 
‘Geef me een reden, waarom....’ niet altijd beantwoorden. 
 
Rouwen
Rouwen om wat we ooit hebben toegelaten waar we ons eerder niet 
bewust van waren en hier voluit om huilen brengt ons thuis. Werkelijk 
rouwen om wat ons ten diepste raakte, waar we ons niet tegen konden 
beschermen, omdat we nog een kind waren, omdat het ons niet geleerd 
was, omdat zij het ook niet geleerd hadden.

Hebben we rouwen ooit echt geleerd?

Wat ik me ook afvraag is of we ooit werkelijk rouwen hebben geleerd. Ik 
kan me niet herinneren dat mij ooit verteld is bij een diep verdriet dat 
de tranen mijn binnenste zouden schoonspoelen, dat ze me mee namen 
naar mijn onderstroom, waar het vruchtbare grond zou creëren voor 
nieuwe groei, dat het mijn hart er wagenwijd door open zou gaan staan 
en mij naar mijn authenticeit, creativeit en ware natuur zou gaan leiden. 
Nee, tranen dienen getroost te worden, weggesust met lieve kalmerende 
woordjes en een ‘nu is het wel klaar hoor’ gevoel. Vooral mannen mogen 
niet huilen, dan zijn ze een watje, te gevoelig en wat al niet meer.
 
Mensen zijn vaker bang voor droefheid en verdriet dan voor angst of 
boosheid. Echter heeft het opkroppen van verdriet een stollend effect in 
het lichaam, het leidt naar wanhoop en depressieve gevoelens. Zelfs echte 
mannen hebben soms te huilen. Tranen helpen ons datgene te laten gaan 
wat zo plotseling en ruw uit ons leven werd weggerukt, in welke vorm dan 
ook.

Jezelf toestaan om te rouwen 
Je tranen verbergen, zowel voor jezelf als een ander blokkeert je liefdes-
stroom. Wat hebben we dan werkelijk vanuit onze jeugd meegekregen? 
In ons verleden zijn we omhult met de vele lagen van aannames en  
overtuigingen door onze opvoeding. De volwassen mensen die ons 
voorleefden zagen we als de personen die wel wisten hoe het te doen. Wij 
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wisten niet beter. Ook al klopte het niet met ons innerlijke gevoel als kind, 
al protesteerden we met puberend gedrag, het werd vaak door de ‘grote 
mensen’ de grond in gedrukt, want we dienden ons te gedragen in het 
gewenste gedrag wat zij ons voorleefden. 

We schikten, we bogen, we verstopten ons, we maakten ons klein, 
we voelden ons er niet toe doen, omdat we niet werden gehoord, 

gezien en gevoeld. 

We leerden een slot op ons hart te zetten om steeds verder van om hart 
weg te raken. We leerden jassen aan te trekken om mee te gaan spelen in 
‘het spel van de poppenkast’ van anderen. We leerden het spel uitermate 
goed te spelen. We werden een perfectionistische ster in de vele rollen die 
we vol verve op ons namen. We hoopten op de beloning: de eerste prijs, 
de aai over onze kop, het licht van de bevrediging van de andere spelers 
in deze poppenkast, waar we hoopten op de liefde, de erkenning van ons 
spel, onze wezenlijke aanwezigheid. 

Dat dit verkapte liefde was hadden we niet door. 

Het spel spelen gaat automatisch, het is in ons onbewuste gedrag gesijpeld 
waardoor we niet meer door hebben dat we meedoen aan de poppenkast 
van de vele anderen om ons heen. 

Het is het lied van het leven afspelen als op een langspeelplaat, 
alsmaar weer in de groef blijven hangen, 

waardoor hetzelfde levenslied zich blijft herhalen.

Zonder dat we het doorhebben, geven we het spelen van de poppenkast 
door aan onze kinderen, aan de volgende generatie en onze omgeving (in 
elke relatie). Doordat we niet beter weten, we zijn ons niet bewust van 
ons eigen gedrag, zoals wij zelf omhuld zijn met het gedrag van de grote 
mensen om ons heen toen wij zelf nog kind waren. 

We zijn het grote onwetende kind geworden
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Totdat de klop komt 
Het onbewuste wordt (soms langzaam) losgetrilt, los gepeutert, losge-
weekt... De kern in jou - diep verstopt in je hartswijsheid - wil erkend en 
gezien worden. Het is de roep van de ziel in ons die vraagt om aandacht, 
om gehoord te worden en vooral gevoeld te worden. 

We kunnen ons verstoppen in het spel wat we aan het spelen zijn, de jassen 
die we hebben aangetrokken die ons lang hebben gediend en beschermd. 
We hebben onze expertise gelegd in een baan, dagelijkse bezigheden en 
we houden vaak het verhaal van ons verleden levend door de pijn en 
gevoel van afscheiding die er toen was te blijven voeden. Het gaat erom 
dat je dit gevoel er laat zijn en de werkelijke essentie, de boodschappen in 
dit gevoel gaat ervaren. 
Wij hebben allemaal een keuze, elk moment in het NU, om ons harts-
verlangen te gaan volgen, door alle lagen van angst heen. Je hebben de 
keuze om de koorden van het poppenspel door te knippen, het doek te 
laten vallen, de jassen uit te trekken die ons in onze rollen deed stoppen. 
We hebben elk moment de keuze om ons eigen podium te gaan betreden 
en het licht op onze werkelijke essentie te laten schijnen. En ja, het licht 
zal pijn doen, je de ogen doen dichtknijpen, je terug in de coulissen doen 
verstoppen. Want ja, daar sta je dan in je volle licht, in de arena, waar 
je beoordeeld kunt worden door de poppenkast spelers om je heen. Ze 
kunnen met messen en rotte tomaten gaan gooien, ze kunnen je gaan 
uitjoelen, vernederen, proberen klein te maken.  Ze willen dat jij in hun spel 
blijft, je rol vasthoudt in wat je altijd hebt gedaan. Ze willen je misschien 
waarschuwen, beschermen tegen de vernedering die kan komen. Het is 
uit liefde voor jou, verkapte liefde.

Wat ga jij voeding geven, wie ga je vertrouwen, wat is je waarheid en waar 
wil jij koers naar gaan zetten? Geef je je over aan de angst of durf je te 
springen in het diepe? 

Er is heel veel moed voor nodig om het oude achter ons te laten, om het 
anders te gaan doen dan hoe we het altijd hebben gedaan. Het roept ook 
weerstand op bij de mensen om ons heen. Zij willen zelf niet veranderen 
en ze willen ook niet dat wij anders gaan zijn. Want wat dan?
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Nieuwe zaadjes
De sluipmoordenaar is de stille dromendoder – het trekt nieuw geplante 
zaadjes uit de grond voordat ze het licht hebben kunnen ontvangen, omdat 
je toestaat dat anderen er iets van gaan vinden – en jij luistert er naar. Het 
is buigen voor het oordeel en de mening van een ander. We kunnen roepen 
en jammeren dat een ander niet in ons gelooft, als klaagliederen die over 
mistige weilanden jammeren…..
Echter, niemand anders dan wij zelf zijn de doder van onze dromen – wij 
hebben zelf het zwaard van het oordeel in eigen hand.

Jezelf wegcijferen om de ander te blijven dienen 
en te gerieven is de dood binnenlaten. 

De dood van de ware liefde, 
de dood van je energiestroom, 
de dood van je eigen creaties, 

de dood van je authentieke eigenheid. 

Je zult namelijk in de ogen van de wereld nooit ergens goed genoeg in zijn. 
Dan kun je toch net zo goed jezelf gaan zijn? 

Wat als de dood bij jou aanklopt?
Wat heb je dan van je leven gemaakt als je achterom kijkt naar het pad wat 
je hebt gelopen in je leven? Wat deed er wezenlijk toe in jouw leven?
Hier gaat het niet om de bezittingen die je hebt verworven, het vergaarde 
kapitaal, het huis waar je woont, je status, je aanzien in de maatschappij.
Hier wordt je diep geraakt met een knagend gevoel ‘had ik maar...’
De pijn die je kan overvallen in de ogen van de ‘gevoelsmatige’ dood kan 
de stimulans geven om een U-turn te maken, een andere koers in te zetten. 

Zie een U-turn als een YOU-TURN - jij bent aan zet -

Kijk eens achterom, vlieg hoog boven je geleefde leven, kijk waar de 
knelpunten zitten, wat je voelde bij de geleefde levensstromen en maak 
vanuit dit overzicht een radicale keuze om een andere koers in te zetten: 
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de koers vanuit je hart, je innerlijke kompas aan de leiding. Tijdens een 
U-turn wordt je vaak wakker geschud, beseffend welk leven je aan het 
leven ben, wie zijn verwachting je aan het voldoen ben en aan wie je de 
leidsels van je eigen leven in handen heb gegeven. 

Het donkere diepzwarte gevoel wat de dood mij toont, 
laat mijn licht extra doorschijnen in dit leven. 

Het omarmen van de dood in dankbaarheid 
dat hij zich heeft getoond, 

geeft mij de inspiratie en drive 
om juíst voor het licht te gaan. 

It’s a new dawn
A new day
A new way
Just for me
Just for you
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Soms dénken we 
de liefde te kennen

Maar is dat wel zo? 
Wat is ‘ik hou van jou’ voor jou persoonlijk?

Dit is namelijk voor ieder van ons anders in te vullen. 
We doen dit automatisch al. 

We vullen het in met dat wat we verlangen te horen. 

Wat gaat er in je om als iemand alleen maar ‘ik hou van jou’ zegt? Het is zo 
makkelijk gezegd, de WAAROM is juist de kern. We zeggen het moeizaam 
als de waarheid helemaal niet zo liefdevol en zuiver is als we het liefst 
wensen. We schamen ons ervoor, we krijgen het niet door onze strot. Er is 
weerstand. Alleen als je naar deze weerstand durft te gaan kijken, het er 
gewoon laat zijn, kan er een opening naar stroming ontstaan. 
Stel dat iemand je verteld van je te houden, maar dat het eigenlijk niet 
echte liefde meer is, meer een standaard stopzinnetje? Je weet niet wat er 
bedoeld wordt door je eigen omhulling van aannames, invullingen vanuit 
jezelf: de ruis in de liefde. 

Heb je wel eens gehoord dat iemand van je houdt omdat je het favoriete 
eten hebt gekookt, ook al is het niet de jouwe? Omdat je altijd zo lief, 
zacht, glanzend en funny bent in de ochtend? Omdat je de ander begrijpt 
met een half woord? Omdat je altijd weer zingend de sokken opruimt die 
rondslingeren? Omdat de ander begrijpt hoe jij verlangt dat je deze keer 
mag uitslapen? (De ander erkent dan jouw behoefte). Dat je de ander jou 
het vertrouwen geeft om de wereld in te gaan? Omdat de ander in jouw 
gelooft? (gunnen en samen groeien). Omdat je zo lief bent voor het hart 
van de ander? Omdat je de ander werkelijk ziet en begrijpt?

De klaagzang vooraf aan de liefdesbetuiging
Vaak horen we het tegenovergestelde: Ik hou van je, maar eigenlijk irriteer 
ik me aan .... Ik hou van je, ook al .... (je houdt geen rekening met mij). Ik 
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hou van je, ook al help je nooit eens met .... (wat ik zo zou waarderen). Ik 
hou van je, ook al vind ik je een .... 
Ik hou van je, ook al doe je me pijn, laat je me niet in mijn waarde, laat je 
me niet uitvliegen, voel ik me gecontroleerd, vastgeketend in mijn leven, 
voel ik jaloezie, denk ik wel eens dat je meer om je ouders, je vrienden of 
je sport geeft dan om mij........ 
Ach, vul zelf maar in.... Spreken we het ook daadwerkelijk uit?

Nee, dat zeggen we niet... Maar we denken het wel...!

We vullen zelf de zin in - de truck van ons slimme brein
Als iemand uitspreekt van je te houden, vullen we vaak zelf de zin in die er 
achterna zou volgen, omdat we menen het niet waard te zijn. Hoe kun jij 
nu van mij houden, want zo leuk ben ik helemaal niet. Ik geniet er niet van 
als ik iets met je doe, terwijl jij aangeeft hoe blij je bent. Je geeft aan hoe 
fijn je het in mijn huis vindt, maar ik zie alleen nog maar dingen liggen die 
ik nog heb te doen. Je zegt mij mooi en aantrekkelijk te vinden, echter zie 
ik mezelf in de spiegel of op foto’s en ben helemaal niet zo blij met mezelf.

Deze gedachten zorgen ervoor dat we een 
oprechte liefdesuiting niet kunnen ontvangen. 

We zijn gevangen in het web van neerhalende gedachten.

Mijn jeugdliefde Paul
Zo herinner ik mijn jeugdliefde met Paul uit Amsterdam. Hij was een 
zeiler en zijn boot lag bij ons aan de steiger. Hij was een en al liefde 
voor mij, hij droeg mij overal naar toe, nam me mee op avontuur in de 
simpelheid van het leven. Hiervoor had ik nog niet zoveel ervaring met 
verkeringen gehad. Ik was eigenlijk nog maar net die zwaan geworden, 
waarbij de jongens uit mijn jeugd opeens iets van me wilden, maar ik niet 
meer. Er was teveel gebeurd. Wel had ik trouwe maten, waarmee ik in de 
keet zat en op stap ging. Zoenen? Nee! Dan was de kans heel groot dat de 
vriendschap voorbij was en juist dat was mij het meest dierbaar: trouwe 
vrienden. Door het toeristische bedrijf wat we nu thuis hadden kwamen 
er veel nieuwe mensen in mijn leven, die me 'vers' zagen, zonder geschie-
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denis. Het maakte de zomers extra leuk! Met een aantal heb ik nog steeds 
contact. 
Hoe jong ik toen eigenlijk nog was, toch mocht ik een weekend naar 
Amsterdam om bij hem te zijn (met mijn strenge ouders echt heel 
bijzonder!). De trein was al een avontuur, het Centraal Station in 
Amsterdam helemaal. Ik weet nog dat ik zei ‘Hoe weet jij dat ik hier uit 
deze trein stap??’ Achterop zijn fiets over de tramrails vond ik doodeng! Ik 
was nog nooit zo ver van huis geweest! Vakanties had ik niet meegemaakt, 
alleen logeerpartijen bij ooms en tantes. Hij woonde in een klein huisje 
ergens bij in een Zusterhuis. We gingen de stad in en hij fotografeerde mij 
tussen al die mensen, in het park, aan het water.... Hij was zacht, zo lief en 
vol van mij.

Teveel liefde
Het raakt me als ik besef hoe ik hem destijds heb afgestoten van mijn hart. 
Het was teveel liefde.... Het was te nieuw, het was te anders, ik kon het 
gewoon niet echt ontvangen. Als een sprookje ‘to good to be true’....

Een paar jaar terug zag ik in wat hij mij werkelijk aan het geven was en 
ik wilde hem bedanken voor al die liefde die hij in zich had naar mij. 
Waarschijnlijk heb ik zijn hart gebroken toen ik de deur dicht deed. Ik 
wilde weten hoe zijn leven was gegaan, of hij het geluk in de liefde had 
gevonden en kinderen had gekregen. Ik wilde mijn diepe spijt betuigen 
in al mijn onwetendheid die ik toen had. Echter heb ik hem niet kunnen 
vinden. Ik heb achternaam gegoogled en aangeschreven of zij een Paul 
kenden, zonder resultaat. Ik heb een diep besef dat oude wonden kunnen 
helen door alsnog, na zoveel jaar, uit te spreken wat er toen was. Het heeft 
niet zo mogen zijn. Het zal een mysterie voor me blijven. 
Door deze ervaring te herinneren weet ik dat het kan om zo de liefde 
samen te leven, dat het bestaat en daardoor verlegd het mijn ijkpunt in 
waar ik mijn hart voor wil openen. 

Herinneringen door de pijn heen tonen mij 
de nieuwe velden waar ik nu kies te willen zijn.
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De spiegeling in relaties
Hoe je naar jezelf bent en kijkt, is vaak een prachtige spiegel om te 
ontdekken hoe je de ander ziet. In elke soort relatie gaat het in de kern 
om een diep respect voor elkaar te hebben. In zachtheid, barmhartigheid 
en oprechtheid elkaars beleving van het leven kunnen delen. Waar elke 
waarheid er mag zijn. Hoe is dat dan in een liefdesrelatie? Is daar ook een 
diep respect voor elkaar? Mogen we daar ook helemaal onszelf zijn wie 
we zijn, of komt daar opeens nog een ander aspect om de hoek kijken? Het 
heimelijke verlangen...
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Het heimelijke verlangen 
in liefdesrelaties

Relaties dragen vaak een heimelijk verlangen iemand te veranderen, 
een overtuiging er overheen te leggen, 

de innerlijke wens gelijkgestemd te worden over zaken en gedrag. 

Heimelijk denken we vaak dat we iemand naar ons belang kunnen 
vormen, zodat het een 'leuk setje' wordt. Hoe meer je samen op één lijn 
zit hoe prettiger toch? Denk aan opvoeding van de kinderen, omgaan met 
familie en vrienden. Het zijn vaak de ‘zaken’ gericht naar de buitenwereld. 
Er wordt een niet uitgesproken en onbenoemd toekomstperspectief (het 
ingerichte toekomsthuis) over de relatie heen gelegd met een eisenpakket.
Indien hier niet aan voldoen wordt door de ander worden er sancties 
opgelegd. Zie het als een soort ouder-kind relatie in een volwassen relatie. 
‘Doe dit, want anders doe ik dit of dat niet...’ en ontvang je niet mijn liefde en 
aandacht. -Wie zoet is krijgt lekkers - 

Zonder verwachting bij elkaar zijn
Elkaar juist durven zien hoe de ander NU is, zonder verwachting, zonder 
verlangen (dus niet: ik kan hem nog wel veranderen, op andere gedachten 
brengen). Hier gaat het juist om het ‘ik zie jou, in wie jij bent en in wie jij 
niet bent, ik voel wat jij nu nodig hebt en ik respecteer dat, ook al kan ik jou 
dat nu niet geven’. Het is een keuze in je MIND, door je te laten leiden door 
het hart en niet door het ego. Het ego is alleen maar naar buiten is gericht 
en wil niets liever dan het vooraf ingerichte waanbeeld, het kaartenhuis 
van de toekomst, de meest ideale relatie ten uitvoer brengen, zodat we 
geen teleurstelling zijn in de ogen van een ander. 

Moet een relatie altijd maar goed zijn? 
Van wie moet dat? 

En dan opvolgend: wat is ‘goed’?
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Als je een relatie als ‘hart-werken’ ziet, begrijp je dat het een werkwoord 
is, waar er altijd beweging en deining is. Een liefdesrelatie is vanuit elkaars 
kernwaarden dansen op de golven van het leven. 
Het klein houden van de ander door je op de drukken in grootsheid over 
de rug van een ander is alsof er wordt gesproken: 
‘Kijk eens wat ik zie in jouw gedrag, ik had een verlangen, niet dat ik deze 
had uitgesproken aan jou, het was een heimelijk verlangen, een eis waar 
je aan diende te voldoen en ik vind het beneden de maat. Je hebt me nu 
teleurgesteld.’. 

De teleurstelling: een dikke onvoldoende
Het voelt alsof je een cijfer krijgt: een dikke onvoldoende met een rode 
stift. Je kunt schreeuwen wat je wilt, maar je zult verdrinken in je onmach-
tige gespartel, ze zien en horen je niet, het deert ze niet. Als kind zijn we 
al zo opgegroeid. Alles draait in het groot groeien om prestaties én de 
meting ervan door allerlei toetsen op school. Hoe sociaal we daarbij zijn, 
met elkaar omgaan doet er niet toe. 

Socialiteit kan niet gemeten worden
Ons gedrag, inlevingsvermogen, buigzaamheid, flexibiliteit in situaties 
is een bijzaak. Alles draait om het ego-bewustzijn, het zichtbare en het 
meetbare. Een huis geeft aan of we succesvol zijn, net als onze auto, onze 
functie op het werk of de grootheid van je eigen bedrijf, onze kleding, ons 
uiterlijk, onze activiteit in de gemeenschap (in dorpen belangrijker dan 
de steden). Zichtbaar door anderen buiten ons; zie het als de snelle scan 
die we van elkaar maken. We meten onze eigen status en standaarden af 
aan anderen om ons heen. De vraag hoe dit voor ons voelt, ons gelukkig 
en vreedzaam maakt, wordt meestal niet gesteld. In ons werk vertellen we 
graag over de successen die behaald zijn, de mooie verhalen, maar wordt 
er wel eens stil gestaan hoe prettig je je in je werk voelt, dat je een heel 
fijn team hebt waar je in werkt ook al is de functie niet hoogdravend. Dat 
ze jouw erkennen om je kwaliteiten, in je menselijkheid, betrouwbaarheid 
en trouw zijn? 

De grote teleurstelling voor een ander zijn 
We werken vaak hard om het uiterlijke beeld in stand te houden. Als het 
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niet meer lukt, overkomt het gevoel dat je hebt gefaald. Het waanbeeld 
valt in duigen. Of zoals mijn vader het tegen mij zei: ‘je stelt me teleur’. 
Waarom sprak hij dit naar mij uit? Omdat het imago van zijn gelukkige 
dochter in duigen viel? Omdat hij nu vier kinderen had zonder een relatie, 
alle drie dochters gescheiden en een zoon die tot nu toe nooit een vaste 
relatie had gehad? Zei het meer over hem dan over ons? Was het de uiter-
lijke schijn of gunde hij mij zo erg mijn geluk en dacht hij dat ik dit in het 
grote huis zou vinden, wilde hij mij beschermen tegen het gedoe wat er 
zou ontstaan als je ging scheiden, want dat geeft het, altijd.... Ja, ik ging 
mijn eigen grote landhuis verlaten, wat ook mijn droom was, waar ik ook 
keihard in had gewerkt. Dat ik uit een relatie stapte waar ik geen liefde 
meer voelde, waar ik niet meer het gevoel had aan de wensen van mijn 
partner te kunnen voldoen begrepen ze niet, omdat het juist als donder-
slag bij heldere hemel kwam! 
Ik had mijn hersenspinsels en vragen niet met hen besproken in al die jaren 
ervoor, zij hadden al aangetoond dat er geen ruimte was voor mijn gevoe-
lens, onzekerheden en pijn in mijn relatie. Het kon niet gedeeld worden in 
veiligheid. Ik hield het dus stil. Ik zweeg. De schone schijn ophoudend in 
de poppenkast. We hadden het over anderen en over koetjes en kalfjes....

Er werd ook niet gesproken met elkaar waar we in het rouwproces van 
onze moeder zaten, zelfs dat werd verzwegen, ook dat hadden we alleen 
te doen. We deden het allemaal zo alleen en hierin wisten we ook niet 
beter. Het was zo. Kon hij het begrijpen dat het me ziek had gemaakt, diep 
ongelukkig, prikkelbaar, extreem gevoelig voor de stemming van mijn 
partner en dat ik de verwijten kreeg dat ik nu de oorzaak van alles was? 
Nee, waarschijnlijk niet, het verhaal was al te groot.

Mijn ex-partner stelde zich, ondanks zijn onbewuste doordrammen 
tijdens de bouw, ook afhankelijk op van mij door uit te spreken dat mijn 
gedrag naar hem zijn gemoedstoestand beïnvloedde. Dat is een hele kar 
om te trekken, want daarmee zei hij ‘Jouw gedrag bepaald mijn geluk’ of 
‘Ik stel jou verantwoordelijk voor mijn ongeluk’. Zelfs mijn vader en zijn 
vrouw deelden me mee dat zij zich ziek voelden en slecht sliepen door de 
keuzes die ik had gemaakt en ze maakten zich zorgen. Dat is nogal wat, dat 
je je eigen gezondheid in handen van een van je kinderen legt. Heb je dan 
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de regie van je eigen leven in handen? Of wil je de regie van het leven van 
je kind juist overnemen door een soort van noodkreet op tafel te leggen? 
Had ik dat al niet eerder gehoord? 

Het was het ‘vriendelijke’ verzoek op mijn bord leggen 
om het gewenste gedrag te gaan vertonen, 

dan konden zij zich dus gelukkig voelen. 

Wat deze aanpassingen met mij zouden doen was niet van belang. Het ging 
altijd om ‘die ander’. Vroeger zou ik hier gevoelig voor zijn geweest, want 
ik wilde niet dat iemand zich ongelukkig voelde of pijn voelde door mijn 
toedoen. Nee, daar was ik de Redster van het goede gevoel van de ander, 
ver over mijn eigen grenzen heen gaand. Hier had ik mij onbegrepen te 
laten voelen, niet mijn gelijk meer willen halen in de keuze die ik nu ging 
maken, want gelijk krijgen zou een onmogelijke taak zijn. Er zou geen 
steun komen vanuit hun kant. Zij waren zo gehecht aan mijn ex en ze 
wilden niet nog eens een ‘schoonzoon’ gaan verliezen, daar wilden ze voor 
open blijven staan. 
Waarom dient er toch steeds een keuze gemaakt te worden na schei-
dingen? Ze hielden de deur voor mijn ex open en sloten mijn deur. Ik was 
fout, dom bezig en deed dingen waar ze niet achter konden staan.

Crisis brengt helderheid: wie zet je op een voetstuk? 
In een crisissituatie laten mensen zich zien, helemaal. De waarheid is hard, 
maar alleen door de erkenning en het tonen van de heimelijke verlangens 
wat we naar elkaar hebben, kun je een keuze gaan maken. 
Diende het mij als ik het verlangen van een ander bleef leven? Nee! 
Diende het mij als ik het verzoek van een ander inwilligde, ook als het 
voor mij niet goed voelde? Nee! 

Mijzelf op een voetstuk zetten i.p.v. het verlangen van een ander was 
moeilijk, er was moed voor nodig om op te komen voor mijn eigen belang, 
maar alleen dan kon ik terug komen in mijn kracht. Ik diende afstand te 
nemen van de mensen die hún verlangens en teleurstellingen op mijn bord 
legden. Door afstand te nemen kon ik het pas echt helder gaan zien, vanuit 
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een adelaarsvlucht. Het was heel confronterend om te ontdekken wat ik 
altijd had gedaan. Zo heb ik altijd de ander willen gerieven, tevreden willen 
stellen, goed willen doen, aardig gevonden worden.... Maar waarom?
Om dus maar géén teleurstelling te veroorzaken bij die ander!

Als ik iemand zijn behoefte niet bevredigde of vervulde gaf ik de ander 
een teleurgesteld gevoel van afwijzing en afkeuring. Gevoelens die ik zelf 
door en door kende toch? Dat wil je een ander besparen. Je kent die pijn, je 
wilt niet als die ander zijn, dus doe je het tegenovergestelde: lief zijn voor 
die ander waarmee je jezelf pijnigt, omdat je niet naar je eigen hart hebt 
geluisterd. Je stelt jezelf teleur. Je legt jezelf op de pijnbank. Keer op keer... 

Hier is de allergie zichtbaar 
wat je eigenlijk zelf niet wilt zijn!

Mijn grootste allergie is mijn eigen redding geworden
Mijn leven was beschadigd door overheersend gedrag, ook wel narcisme 
genoemd. Zij die voor hun eigen belang gaan zónder rekening te houden 
met de gevoelens van een ander. Wat zij bij mij hadden gedaan wilde ik 
niet een ander aan doen, dat was mijn allergie. En juist die allergie gaan 
erkennen en zelf gaan toepassen was de oplossing naar mijn eigen redding. 
Zoals mijn therapeut tijdens mijn burn-out zei: Wees als een Beagle!

Het is de energie van de Redster. 
Zij is ooit gewond geraakt en 

wil niet voor niets een ander redden.... 

Iemand gelukkig maken en hopen dat je zelf wordt gered. 
Zie daar: het eigen belang wordt nog buiten jezelf gelegd.

De hond als krachtdier voor het bewaken van mijn grenzen
De boodschap van hond uit het boek ‘Als de Dieren spreken’ gaf heel 
duidelijk aan wat mijn therapeut bedoelde. De hond toonde mij een sterke 
afbakening van mijn wezen, in liefde tot mijzelf, mijzelf hier zeker in voelen 
en me niet schrap zetten als een angstig dier, maar mezelf juist oerveilig 
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weten binnenin mijn levensdomein, zoals de hond mij dit toonde. 
Een hond weet wat hij tot zich gaan nemen, hij heeft een sterk instinct 
en geurvermogen. Durven luisteren naar mijn intuïtie, een dieper weten, 
hier op gaan vertrouwen, wat mij sterker zou maken om mijn eigen pad te 
bewandelen. Mijzelf ook op directe wijze uiten, mijn tanden tonen indien 
nodig, een bijten zou weer uit angst geboren zijn. Mijn huid was mijn 
lichaamsafbakening vertelde Hond mij, van mijn binnenste IK, daar kon 
niemand binnen, in dat huis, wanneer ik dat niet wilde. 

Je hoeft niets te slikken en tot je te nemen wat jou niet dient. 

Neem de tijd, vlucht niet weg, wordt niet boos, blijf in je centrum. 
Huil niet met de wolven, maar maak wat van jezelf, van je leven. 

Wees onbevreesd. 

De energie van de hond als krachtdier in mij hielp mij om mijn grenzen 
af te bakenen, om niets meer binnen te laten dringen, (als de parasieten 
in mijn levend bloedanalyse!): niet psychisch, niet emotioneel, niet in 
levende lijve. De hond is als een trouwe vriend!

Zie hier de energie van de Wilde Natuur. De innerlijke wolf in mij werd 
wakker gemaakt: het had vier poten en het trippelde mijn leven binnen. 

Onze innerlijke wolf is verbonden 
met ons natuurlijke instinct,

Zij schijnt licht op de delen in ons 
waar we ooit naïef zijn gelaten. 
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Mijn 1000 doden autorit 

Een autorit die je liever niet maakt, 
echter weet je, je hebt het te doen.

November 2015 was ik op de begrafenis van mijn tante, mijn moeders 
jongste zusje. De weg erheen was al moeilijk voor mij, want ik zou naast 
de hele familiekring van mijn moeders kant ook mijn eigen familie weer 
zien, waaronder mijn vader. Hij zou in de rij van de condolatie staan, op 
de plek waar mijn moeder hoorde te staan. Ondanks dit soort verdrietige 
dagen waar je liefde voelt stromen voor de persoon die er niet meer is, 
voel ik ook altijd de verbinding tussen de mensen, zij die een gezamelijk 
verlies aan het dragen zijn, ieder op zijn eigen manier. Het voelde warm en 
fijn om deze mensen om mij heen te hebben besefte ik. 
Mijn vader had al een hele periode last van zijn hart en in mijn beleving 
stond dit voor opgekropte liefde die niet echt kon stromen. Was ik hier 
een dader in geweest? Had ik de stroming gestopt? Wilde ik hier weer 
verantwoordelijkheid gaan dragen voor het welzijn van een ander? Hierbij 
hoefde ik me maar te herinneren wat ze eerder hadden uitgesproken 
‘Door jou ...’

Je gelukkige staat van zijn in handen van een ander leggen
Zo trof ik eens een man in het bos tijdens een wandeling en we hadden 
een gesprek waarbij hij mij vertelde dat hij gelukkig is als zijn kinderen 
gelukkig zijn. ‘Dat is een hele last te dragen voor die kinderen’ gaf ik aan. 
Hij begreep me niet. Het was ouderlijke liefde toch? Je wilt toch dat je 
kinderen gelukkig zijn? Dat is ook zo. Toch dient je eigen gelukkige staat 
van zijn niet afhankelijk te zijn van het gedrag van een ander, ieder ander, 
want juist daar leg je de regie van je eigen leven uit handen. We gaan 
allemaal wel eens van ons pad af, krijgen tegenslagen te verwerken en 
juist daar gaat het om: hoe je ermee omgaat wat er dan ook maar op je 
pad komt. 
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Gelukkig zijn door je eigen gedragenheid
Gelukkig zijn is in mijn beleving meer een eigen gedragenheid, een eigen 
ruggengraat hebben is dat wat je overkomt, een veerkracht in je hebben 
waardoor je de stormen die voorbij komen, waar je doorheen gaat, kunt 
doorstaan doordat je in je eigen kern kunt blijven, met je eigen innerlijke 
kompas aan de leiding. De kracht van mensen om je heen is dan dat zij 
mee durven afdalen in die storm zonder de zeilen te willen bijstellen, 
zonder sturing te willen aanbrengen, maar juist een schuilplek van veilig-
heid en koestering kunnen aanbieden waar je in al je kwetsbaarheid de 
vele vragen die rijzen mag stellen, waar je tranen mag gaan laten zonder 
getroost te worden. Alles erkennen wat er in dat moment wil zijn. We 
mogen beseffen dat er maar weinig mensen zijn die deze ruggengraat voor 
een ander kunnen zijn. We hebben allemaal een Redster energie in ons, 
het snelle oppoetsen, oplossingen aanreiken, zodat alles zo snel mogelijk 
weer oké is. We kunnen vaker met boosheid omgaan dan immens verdriet 
en radeloosheid bij een ander. De maatschappij biedt hier fantastische 
pillen voor aan, om het verdriet maar af te zwakken.

Mijn eigen reflectie in de familielijn
Tijdens het afscheid van mijn tante hoorde ik hoe lief en goed zij was voor 
haar wereld, zo dienstbaar en altijd klaarstaand, de vrolijkheid in huis, 
een super moeder en oma.... Mijn hart huilde, want hier hoorde ik mijn 
eigen verhaal, het verhaal van mijn moeder, mijn oma.... Altijd die liefde 
voor anderen en de grote dienstbaarheid en inzetbaarheid... Waar waren 
hun eigen dromen? Waar waren zij? Ze zijn zichtbaar en voelbaar door 
de andere mensen en juist daar had ik mijzelf op zien leeglopen, door de 
parasieten die hadden genomen en gepakt. Het niet kunnen begrenzen 
van eigen behoeften en eigen verlangens. Het waanbeeld van de eeuwige 
vrolijkheid, de eeuwige glimlach... 

Ik zie mijn eigen reflectie in de familielijn van vrouwen 
en ik huil, want dit is wat er gebeurd: 

het leven glipt door je vingers en je vraagt je af 
als de dood op de stoep staat ‘waar was ik?’
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De dood op de stoep zetten
Hoe zal ik naast de kist van mijn vader staan? Hoe zal ik in de rij tussen 
mijn broer en zussen staan? gaat er door mij heen... Wil ik op deze koele en 
afstandelijke manier ooit afscheid van hem nemen? De dood op de stoep 
zetten is voor mij altijd een superfocus in wat ik werkelijk aan het doen 
ben en wat ik ten diepste wens, ver weg gestopt in mijn hart, het ware 
verlangen, wat ik werkelijk nodig heb. Daar stond mijn vader en ik voelde 
hoe ik die man miste. Mijn liefde wilde stromen, niets meer of minder dan 
dat. In wie hij is en wie ik ben, in alles, helemaal en totaal. 

De dag erna was de vrouw van mijn vader jarig, op dezelfde geboortedag 
als mijn moeder. Het is altijd al een bizarre dag geweest. Onze moeder 
wordt op deze dag allang niet meer genoemd of geëerd in het samenzijn, 
dat hebben we ieder voor zich te doen door naar haar graf te gaan of haar 
thuis eerst te eren. Het huis staat in het teken van de levenden zeg maar.
Er is nu ruim anderhalf jaar geen echt contact geweest met mijn vader 
en daardoor ook niet met de familie en ik weet diep van binnen, als ik wil 
gaan voor een nieuwe verbinding met mijn vader, dan heb ik deze dag te 
gaan. 

De 1000-doden-rit naar mijn vader
Het is een zondag. In de ochtend had ik nog een fotografie opdracht voor 
een klant en dan heb ik te gaan, in mijn auto te stappen, geen excuses 
meer. Ik voelde bij voorbaat al het zwaard van het oordeel als ik de kamer 
in zal stappen met de hele familie, alsof ik nog zoveel boosheid toege-
sproken zal krijgen, wat ik wel niet meen om zo onaangekondigd binnen 
te stappen op een dag waar feest gevierd wordt. Ik stierf 1000 doden in 
de autorit erheen, het voelde als een geboortekanaal waar ik mijn oude 
ikken en oude overtuigingen, schilden en maskers diende te laten sterven. 
Ik zou kwetsbaar en naakt binnen stappen, klaar om aan het kruis van 
het oordeel gehakt te worden..... Mijn adem stokte en voelde ik bij elke 
hartklop, wetende dat als ik het nu niet zou doen, er geen nieuw moment 
zou komen. Het was nu of nooit. 

Ik stapte de kamer binnen en vroeg mijn vader of hij het goed vond dat ik 
hier was. ‘Ja’ zei hij en we omhelsden elkaar. ‘Wil je het nog ergens over 
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hebben?’ vroeg hij en ik zei ‘nee, het hoeft niet. Jij?’ vroeg ik terug en nee,
ook hij niet. Zo ging ik de hele visite af en vroeg ‘Vind je het goed dat ik 
hier ben?’... 

Er was geen mes, geen zwaard, geen klap in mijn gezicht.. 
Ik bleef leven.... 

Even later stond ik met mijn broer in de schuur bij de frituurpan en hij 
sprak zijn dankbaarheid uit over mijn stap hierheen. Hij voelde zich altijd 
in een spagaat staan tussen de familie en mij. Hij was de verbinder en dat 
vond hij ook zwaar. Hij gaf aan dat hij voelde hoe zwaar deze dodenrit voor 
mij had moeten zijn, maar was onwijs trots dat ik deze stap had gezet. Hij 
voelde zich bevrijd. Ik had hem bevrijd door mijn eigen stap. 
Even later kwam mijn vader erbij staan en aprak uit dat hij vaak naar 
mij toe wilde komen om te gaan praten, maar het niet had gedurfd. Hij 
was regelmatig in Balk voor zijn radioprogramma en elke keer werd hij 
herinnerd aan de afstand die er was tussen ons. De radiostilte kan op een 
gegeven moment zo lang duren dat je niet meer durft. Hij was ontzettend 
blij dat ik er weer was. De vrouw van mijn vader sprak naar mij uit dat ik 
de enige was die deze stap had kunnen zetten. De woorden raakten mij 
behoorlijk, want ik voelde hoe alles weer zo gemakkelijk op mijn bord 
werd gelegd..... Maar...ik was toch weggegaan? Ik had de deur toch dicht 
getrokken? En degene die vertrekt schijnt altijd de eerste stap terug te 
zetten om de deur opnieuw te openen.

Vele maanden na mijn woede-uitbarsting heb ik verlangd dat mijn vader 
zou komen met excuses, om vergiffenis te vragen voor alles wat er was 
gebeurd, dat hij het zo niet bedoeld had en mij alles vanuit zijn liefde had 
toegewenst, dat hij ook maar gewoon zijn uiterste best doet en soms niet 
beseft wat dit met mij had gedaan... Maar dat kwam niet... Met de kerst had 
ik hem een brief geschreven en aangegeven dat hij niet de perfecte vader 
was, net zoals ik niet de perfecte dochter was en dat dit allemaal goed was.... 
Echter kreeg ik een brief terug waarin hij aangaf dat hij en mijn moeder 
ons hadden opgevoed naar hun beste kunnen en dat ik er helemaal naast 
zat... Ja! Dat bedoelde ik dus juist! We doen allemaal maar ons best en 
hebben niet door hoe we daarmee onbewust een ander verwonden, want 
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die intentie hebben we niet, het is de taal van de liefde die in vele vormen 
komt! Mijn wonden die gevormd zijn in mijn jeugd, welke weer nieuwe 
wonden hebben veroorzaakt, mochten er niet zijn bij hem, ook al verweet 
ik hem niets meer, ik wilde alleen maar dat ze gehoord werden door hem 
en gewoon erkend werden als iets wat er was gebeurd.... Alleen dat. Hij 
voelde zich aangevallen en hoeveel zachte en lieve woorden ik er ook aan 
zou geven, als er bij de ontvanger een filter ligt die alles als ‘aanval’ ziet, 
komt het niet aan. De ontvangstzender staat op een andere frequentie. 

We hebben de ruis uit te zetten
Door het stilzetten van de ruis op de lijn mocht ik het proces aangaan dat 
ik mijzelf mag erkennen, ten eerste, in alles wat er in mij is, zonder te 
verlangen en verwachten dat een ander dit ook doet! Juist dan leg ik mijn 
verantwoordelijkheid en eigen welzijn in handen van een ander! Dat was 
de kluif!

Het is het proces van je eigen moeder én vader 
gaan zijn, in je eigen ruggengraat gaan stappen, 

jezelf gaan horen, er laten zijn, in alles, 
je eigen nest bouwen, je eigen baken, je eigen rots. 

We hebben allemaal een heimelijk verlangen
Echt, we hebben allemaal zo’n diep verlangen dat een ander ons ziet en 
erkend in waar onze koeien om loeien, wat ons wakker houdt, waar we 
mee worstelen. 

Het ‘Help Mij syndroom’ in volle glorie! 
De enige die dit heeft te doen zijn we zelf. Echt. Niemand anders. 

Als er iemand is die je hierin omarmt, je een warme deken omdoet, naast je 
komt zitten in liefde en eigen kracht is dat een weldaad! Maar dat hoeven 
we niet te verwachten, kunnen we ook van niemand verwachten, want dat 
kan gewoon niet iedereen! Iedereen draagt zijn eigen wonden en willen 
deze niet opengerukt hebben. Ze zijn omhuld met eigen waanbeelden, 
maskers en schilden. Wat helemaal prima is, als we de verwachting maar 
loslaten. 



190

Elke verwachting, verlangen en projectie 
naar een ander heeft visa versa 

een teleurstelling in zich naar jezelf. 

Dit is wat het web van de chaos weeft. 

Ja, de vrouw van mijn vader had eigenlijk helemaal gelijk. Ik diende de 
stap weer te maken. Ik had ooit een explosie, ik trok de deur dicht. Alleen 
ik kon deze weer openen, echter dan zonder verwachting.

Alle verwachtingen loslaten
Deze middag stapte ik de kamer binnen zonder verwachting en verlangen. 
Ik wilde er gewoon zijn en de ander er gewoon laten zijn. Niet meer 
verlangen gehoord of begrepen te worden, niets.... De waardevolle 
geschenken van mijn broer en vader ontvangen was een innerlijke schat 
voor mij. Ik had niets verlangd en ik kreeg ze, recht uit hun hart.

We zijn allemaal maar bezig met ons eigen verhaal
Deze middag hoorde ik verhalen van de visite, wat zij hadden meegemaakt 
de afgelopen anderhalf jaar en hier mocht ik beseffen ik dat hun leven ook 
gewoon was doorgegaan met hun eigen worstelingen en zoektochten. Had 
ik niet verlangd mijn eigen reis te delen? Ja, maar daar zat ik en hoorde 
hun verhalen aan. Ik was open en ontvankelijk, vanuit een gewaar zijn en 
aanschouwelijkheid. Wat ik ooit als leeg en niet betrokken had ervaren 
zag ik nu als iets waardevols, want het gaat om delen van een verhaal, iets 
wat je raakt, wat je bezighoudt, zonder een antwoord van een ander als 
‘oplossing’ terug te verwachten. Hier zat ik heerlijk onbevangen en vrij, 
zonder mijn eigen heimelijke verlangen ‘hoor mij! Zie mij!’ 
Ik weet dat ik mensen om mij heen heb die dit wel doen. Ik weet dat niet 
iedereen dit voor iedereen kan én hoeft te zijn. Het geeft vrijheid, het 
brengt een lach, het brengt versimpeling in ooit complexe relaties. 

Juist verzwegen en niet uitgesproken verlangens 
maken iets ingewikkeld en complex. 
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We zijn allemaal bezig onze eigen wonden te beschermen
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Het gevaar als je voluit leeft

We zijn als onschuldig kind dansend geboren
Uit het niets kan iemand door een trigger de dans stoppen

Het leven als een dans in de matrix van de chaos gaan zien geeft vrijheid. 
Letterlijk en figuurlijk je eigen podium betreden. Dansen doe ik echt heel 
graag, vooral op live muziek. Daar voel ik hoe de snaren van de gitaren 
mijn lichaam doen sidderen en het laat bewegen. Als ik dans voel ik me 
levend.

De klap uit het niets
Op de dag dat mijn stamkroeg hun vijf jarig jubileum vierde met een live 
band liep ik met een vriendin de kroeg binnen. Bij binnenkomst zagen we 
hoe druk het voorin was en na een korte scan op zoek naar onze vrienden 
besloten we naar de achterkant van de kroeg te lopen door de sluiproute 
via de keuken te nemen. Als we in het schemerlicht rond turen of ze hier 
ook zijn kwam er plotseling een jongeman recht op mij af lopen. Hij vroeg 
of ik hem nog kende. Dat deed ik niet. Hij zag er bozig en woest uit, alsof 
hij echt verhaal wilde komen halen. Dat doet hij ook door met zijn vuist uit 
te halen naar mijn gezicht. In de reflex kan ik net iets naar achteren gaan 
en voel hoe hij rakelings langs het puntje van mijn neus gaat. Ik gaf hem 
een zachte doch kordate tik tegen de zijkant van zijn wang en zei ‘ik laat 
me niet slaan’. Daaropvolgend kikte hij tegen mijn bovenbeen, pakte mijn 
hand, verdraaide deze op venijge wijze en ging door met zijn bedreigingen 
naar mij. 
Ik snapte er geen bal van, wat wilde hij? Ik kende hem niet. Mijn arm deed 
verschrikkelijk pijn, ik voelde me gevangen in iets waar ik geen grip op 
had. De eigenaar van de kroeg kwam aanlopen, hij vertrouwde het al niet,  
en ik vroeg hem om hulp. Hij koppelde de greep om mijn hand los en in dat 
moment kreeg ik een keiharde stoot tegen mijn kaak. Mijn kaak zwelde 
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op, mijn lip bloedde, mijn lijf trilde…. Ik was flabbergasted en snapte er 
echt niets van! 
Deze jongeman stond reeds bekend als iemand die snel boos wordt, gaat 
slaan en zijn gelijk probeert te halen met geweld. Ik kende hem echt niet. 
Dit leuke avondje stappen was voor mij ten einde. Thuis liep ik nog een 
rondje met mijn hond om de vijver vlak bij mijn huis. Ik wilde het wel 
uitschreeuwen, al die machteloosheid die in mij opwelde. Ik kon heel Balk 
wel wakker schreeuwen met de oerkreet die ik in mij voelde. Waar gaat 
het heen in de wereld? Wat heb ik bij hem getriggerd waar ikzelf geen 
weet van heb? 

Ik werd geraakt in een immense oude wond in mezelf: de machteloos-
heid na de dood van mijn moeder. De radeloosheid, het niet begrijpen, het 
immense verdriet, alles werd terug in de realiteit van dat moment op een 
bord gelegd. Opeens zag ik het: 

Ik ben hier niet te troosten en ik wil ook niet getroost worden. 

Voordat ik mijn bed indook keek ik mezelf in de spiegel aan, recht in mijn 
kapot gehuilde rode ogen. De dikke kaak, de scheef gezwollen lip…. Ik wilde 
destijds getroost worden, niemand kon dat, hoe ze ook hun best deden. Het 
sussen van verdriet is onmogelijk! Het diende er te zijn, helemaal, voluit, 
het niet laten stoppen ervan, het mocht stromen, volkomen aanwezig in 
dat wat ik voelde. 

Ik rouwde voor twee momenten in dat moment
Ik huilde, werd stil, huilde opnieuw en ging mezelf niet troosten met de 
stem in mijn hoofd. Ik viel trillend in slaap en werd trillend wakker. Mijn 
hele lijf deed pijn. Die ochtend schreef ik in mijn schrift hoe gevaarlijk 
het kan zijn als je je licht volop laat stralen, het podium van je eigen leven 
gaat betreden, want hierdoor vergroot je de kans dat je mensen zo gaat 
triggeren dat zij het recht voelen je er keihard voor te gaan slaan. De sterk-
sten, de woestelingen, hebben hierdoor macht. Ze spelen in op je angst. Ze 
vragen je te buigen voor wat zij niet aankunnen. Een vergrootglas op de 
waarheid. Deze dag deed ik aangifte. 
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De dualiteit in de aangifte
Na de dag van de klap kwamen er mensen naar me toe die mij wilden 
afhouden van het aangifte doen. Ik zou de naam van deze jongeman 
beschadigen, zijn leven verwoesten. Was dat het waard? Moest er niet 
gewoon zand over? Nee. 
Er waren ook mensen die me aanmoedigden door te zetten. Ze vertelden 
me wat hij al in die jaren ervoor had gedaan. Het waren nog altijd 
mannen geweest die klappen hadden gekregen, maar nu er een vrouw 
was geslagen, moest er werk van worden gemaakt. Wat? Dus mannen 
mogen wel geslagen worden? Hoe raar is dit eigenlijk? Wat zijn dit voor 
vrijbrieven? 

Het verhaal van de dader
Een week later werd ik door deze jongeman gebeld. Hij wilde zijn excuses 
aanbieden. Ik vroeg hem naar de waarom. De impact van deze klap was 
namelijk immens groot. Hij woont maar een paar straten verderop en de 
afgelopen week was ik bang geworden, heel bang. Ik deed de deuren op 
slot, mijn hond ging bij alles blaffen, want ik voelde gevaar in elke hoek. 
Iedereen kon ik triggeren! Kan ik nog bewegen? Kan ik nog mezelf zijn? 
Overal zag ik virtuele lange tenen.... 

Ik stond op scherp, maar voor wat wist ik eigenlijk ook niet. 

Hij vertelde mij dat ik hem zes weken eerder bij een optreden van een live 
bandje hier in het dorp had getriggerd. Ik had iets van zijn haar gezegd en 
zijn gezicht aangeraakt. Ik kon mij hiervan niets herinneren. Het was een 
hardrock café met allemaal bossen haar, wie ben ik om iets van iemand zijn 
haar te zeggen? Ik kon me alleen maar bedenken wat er op de dansvloer 
gebeurd zou kunnen zijn. Door mijn dansen had mijn lange haar zijn 
gezicht blijkbaar geraakt. Toen hij mij hier op aansprak zal ik mijn excuses 
hebben aangeboden en als sorry voor het gebeuren mijn hand over zijn 
wang hebben gehaald en zoiets als ‘kusje erop’ erbij hebben gezegd. 
Daarbij zal ik ook iets van zijn juist korte haar hebben gezegd, zoiets als 
‘met kort haar raak je het gezicht van een ander niet....’ als reactie op het 
gebeuren. Hij had zichzelf deze avond met moeite ingehouden. Op de 
avond van de klap was hij al de hele middag en avond met collega’s op 
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stap en er zat veel alcohol in zijn lijf. Alcohol laat begrenzing afzwakken. 
Woede komt er gemakkelijker uit. 

Aangifte als slachtoffer is een hel op zich
Ik kan je vertellen dat aangifte geen pretje is om te doen, omdat ik als 
slachtoffer moest aantonen hoe gewond ik was door deze klap. Dat mijn 
bedrijf stil lag en mijn inkomsten stagneerden kon ik niet aantonen, dat 
was volgens Slachtofferhulp te ingewikkeld voor de Strafrechter. Alleen 
de werkelijk aantoonbare kosten kon ik indienen. Waar is het werkelijke 
recht hier? Een zichtbare klap gevolgd door het niet zichtbaar kunnen 
aantonen van de werkelijke schade.... 

Onzichtbare pijn, bijna onmogelijk te meten....  

Door trouwe steun van een goede vriend is het me gelukt om door te 
zetten. Ook Slachtofferhulp heeft haar best gedaan. 
De zaak heb ik ‘gewonnen’, maar wat is winnen als ik alleen de werke-
lijke kosten vergoed krijg en een minimum aan smartegeld, omdat het ‘zo 
lastig’ is aan te tonen. 

Echt, met mijn verleden weet ik ondertussen de impact op zielsniveau, 
hoe je geestelijk gemarteld wordt door ‘een trigger’, mensen die menen 
dat ze het recht hebben op... op wat? Hun wond beschermen? 

We zijn allemaal zo hard bezig om
onze eigen wonden te beschermen, 
dat we niet in de gaten hebben er 
anderen weer mee te verwonden

Hij heeft de ‘verkeerde vrouw’ geslagen
Opgeven was geen optie voor mij! Ik wilde ergens voor gaan staan: voor 
zichtbare en onzichtbare pijn. Hoe snel je uit het veld wordt geslagen door 
‘triggers’. We schijnen maar sterk te moeten zijn, klappen te moeten incas-
seren en te accepteren in het leven wat we leven. Zijn we zwak? Reeds 
gewond door het leven? Ach ja, dan worden we daar ook nog eens op 
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gewezen. Je was toch al zwak, dus krijg je minder smartegeld. Je was al 
niet sterk, het is daarom niet meer als logisch dat je geen extra geld krijgt 
om extra ondersteuning te krijgen om je op geestelijk niveau met hulp 
van therapie te laten aansterken. Dit is wat ik bedoel met de omgekeerde 
wereld. De sterksten drukken zich hier nog steeds op door de zwakte van 
een ander te benoemen. Zo verbergen ze hun eigen zwakte.

Deze jongeman had de verkeerde vrouw geslagen, 
want ik boorde mijn pitbull kracht aan. 

Mijn winnen was zoveel groter dan 'de uitbetaling'
Kostte wat kost heb ik alles gedaan om ‘mijn recht’ via het Rechtsysteem 
te halen.  Winnen was zoveel meer dan de toezegging van mijn ingediende 
schade. De dader kreeg een verplicht traject om aan zijn eigen problemen 
te gaan werken, waardoor zijn triggers hopelijk af zullen nemen. Hij heeft 
ook een keuze om er de vruchten van te gaan plukken en een kans om iets 
van zijn eigen pijn te gaan op te pakken. 
Het hele traject doorstaan, met al het ‘niet aan te tonen verlies’ kostte nog 
eens extra veel tijd om de zaak op de juiste manier op te pakken. Als ik de 
balans opmaak en zie hoe mensen kostenloos hun kennis en tijd met mij 
hebben gedeeld, met een uitkomst waar het smartegeld € 300,- was naast 
de werkelijke aan te tonen kosten, is het een druppel op de gloeiende plaat 
geweest. Het was heel gemakkelijk geweest om het te gaan bestempelen 
met ‘het is de moeite niet’. 
Mijn vuur kwam uit een andere bron. Met mijn goede vriend, die het hele 
traject een supersteun voor mij was geweest, zat ik op het terras na de 
winnende uitslag en ik voelde me een winnaar, want ik liet mij niet meer 
slaan, niet onzichtbaar én niet zichtbaar. Ik was gaan staan.

De bewakingscamera was mijn redding
De hele gebeurtenis stond op video door de bewakingscamera’s, wat mijn 
redding is geweest. Anders was het verhaal zoiets geweest als ‘tja Siska, 
je bent een mooie vrouw, je bent aanwezig, je triggert mensen, je hebt het 
zelf uitgelokt, je stelt je aan, je hebt het in de doofpot te stoppen’. De weken 
erop werd ik ook aangesproken door mensen met de mededeling dat ik 
het waarschijnlijk zelf had uitgelokt, want als je als 46-jarige vrouw nog 
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zo uitbundig danst is het niet meer als logisch dat je mensen triggerd in 
hun beleving. Waarop ik alleen maar antwoordde ‘Weet je, als er zo een 
rocknummer uit de boxen knalt, sta ik hier gewoon in de vensterbank te 
dansen als ik dat wil’. 

Laten we ons dansen niet stoppen of afremmen 
door hen die stil staan langs de zijlijn 

We hebben ons gewaar te zijn wie de sneer maakt, 
of het hun eigen angst is die spreekt en de realiteit 

die zij vanuit hun angst zien.

Ja, ik dans voluit, ik geniet intens van muziek, laat mijn lijf daarop bewegen, 
ik hou me niet meer in. Het leven is te kort om het half te leven! Ik heb 
voor mijn gevoel een lang deel van mijn leven geslapen, op vele fronten, 
zonder dat ik me ervan bewust was. 



198



199

34

Leiderschap in vele vormen

We hebben altijd zelf een keuze in welke soort leider 
we willen zijn over ons eigen leven, wat automatisch 

doorstroomt naar de wereld om je heen.

Als je zelf ouder bent ga je je bewust worden hoe je zelf bent opgevoed. 
Je gaat een eigen weg uitstippelen, een eigen vorm, samen met je partner. 
Je houdt onder de loep wat jou gediend en ondersteund heeft en wat nu 
anders mag. Tijden veranderen, generaties veranderen. Hoe wij nu leven 
is bijna niet te vergelijken met de generatie van onze ouders en al helemaal 
niet met onze grootouders. Als je samen kinderen gaat opvoeden wordt de 
opvoeding een mix van wat je beide hebt meegekregen met de intentie je 
kind tot een volwaardig zelfstandig mens de wereld in te laten vliegen. Je 
neemt hierbij een leidersrol aan. Hoe je zelf je opvoeding hebt genoten is 
de voedingsbodem voor je eigen opvoeding. Hoe puurder en in waarheid 
je durft te kijken naar wat jou heeft gevormd geeft je nieuwe voedings-
stoffen om je eigen leiderschap vorm te geven. Als ouders draag je veel 
verantwoordelijkheid. Je bent daarbij het aanspreekpunt op het gedrag 
van je kinderen door familie, andere ouders, maar ook school, de gemeen-
schap en de maatschappij.

Zo was er een paar jaar terug op de middelbare school van mijn kinderen 
een avond over Drugs & Drank gebruik bij de jeugd. Hier sprak een 
meneer van Jeugdzorg tot ons. We hadden als ouders de plicht onze 
kinderen te beschermen tegen drugs en drank. We kregen een film te 
zien waarbij de drugsgebruikende jeugd aangaf hoe moeilijk ze het thuis 
bespreekbaar konden maken, dat ze het allerliefst met hun ouders om de 
tafel wilden zitten om het er over te hebben. Echter waren ze heel bang 
voor de boosheid van hun ouders. Het voelde niet veilig. Er werd deze 
avond aan de ouders meegegeven dat ze het recht hadden om boos te zijn 
als het kind kwam opbiechten dat het iets had gedaan waar het spijt van 
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had, waarvan het kind wist dat de ouders er fel op tegen waren. Er werd 
ons meegegeven dat het gezond was om in onze macht te stappen waar 
boosheid getolereerd werd.

Als je thuisbasis al niet veilig voelt, 
hoe voelt dan de grote buitenwereld?

Hoe creëer je een veilige ruimte waar het kind mag toegeven aan een 
misstap als de donkerwolken er al hangen? Waarom weet het kind dat de 
ouders boos zullen worden? Omdat het al vaker is gebeurd bij voorgaande 
gebeurtenissen, die net zo zwaar werden ‘veroordeeld’.

Wat ligt er werkelijk onder boosheid verborgen?
Onmacht en teleurstelling. Je kind heeft niet aan de verwachtingen 
voldaan die je erop geprojecteerd hebt. Onder teleurstelling ligt verdriet 
en het gevoel van falen. Je hebt het als ouder niet goed gedaan en je voelt 
jezelf eigenlijk ‘veroordeeld’ over je opvoederstaak. Hier kijken we meer 
naar wat anderen van onze opvoedkunsten vinden onder een maatschap-
pelijke druk – de buitenwereld – en kijk je niet naar de behoefte van het 
kind zelf en vanuit welke kernwaarden jij je kind wilt laten opgroeien.

Ik ging opstaan en deelde mee dat er in mijn beleving twee soorten leider-
schap zijn; je kunt de machtige leeuwenleider zijn, die regels delegeert 
en boos wordt als deze niet gehandhaafd worden. Of je kiest ervoor de 
bewuste leeuwenleider te zijn die anderen aanmoedigt hun eigen wijsheid 
te gaan gebruiken en meer een hoeder te zijn over de groep.

Hierbij deelde ik mijn persoonlijke verhaal dat mijn zoon voor de eerste 
keer met teveel drank op thuiskwam. Dat ik een emmer en een glas water 
naast zijn bed had gezet en er verder niet op in was gegaan. Hij kwam 
de volgende ochtend naar me toe en vroeg waarom ik niet boos was 
geworden. ‘Wat heeft het voor zin, jij hebt zelf al ervaren wat het met je 
heeft gedaan, daar hoef ik je niet nog eens op te wijzen. Hoe voel je je nu?’ 

Boosheid zou een muur omhoog hebben getrokken. Ik zou hem hebben 
gewezen op zijn misstap. Hij zou faalangst hebben ontwikkeld. Het zou 
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niets goed dienen. Juist het zelf ervaren, zelf onderzoeken wat iets met je 
doet is de allerbeste leerweg.
Als reactie op het delen van mijn verhaal kreeg ik terug dat ik echt niet de 
juiste leider was voor mijn kinderen. Ik had echt een strenge ouder te zijn. 
Ik liet de teugels in hun beleving veel te veel vieren. Ik had het puberbrein 
echt beter te begrijpen. Tijdens mijn NLP opleiding had ik lichaamstaal 
leren lezen en presentatietechnieken geleerd. Hier zag ik een man staan, 
in een modelook van te lang geleden, met de dikke schoudervullingen, 
te wijde mouwen, een schrale broek en een powerpoitpresentatie met 
materiaal wat al jaren terug eens was aangemaakt. Hij stond daar als 
een expert, maar van wat? Het ouderwetse opvoeden? Het ouderwetse 
machtsspel van overheersend leiderschap?

Het raakte me dat deze ouders en deze expert voor de groep 'het recht 
hebben om boos te wogen zijn' benadrukten, omdat ik zelf ervaren had 
wat het met je doet als je door boosheid en strengheid wordt opgevoed. 
Hoeveel wonden het in je eigen waarde slaat. Hoe je een veilige uitvlieg-
basis wordt ontnomen. Wat de kinderen zo onbewust wordt meegegeven, 
ook al zijn de intenties nog zo goed! Overheersende leiders geloven in hun 
eigen waarheid, hun standpunt, hun gevoel van ‘recht hebben om…’ Door 
mijn eigen vallen en opstaan en het lezen van mijn landkaart was ik me 
bewust geworden wat ik vooral niet wilde meegeven, wie ik niet wilde 
zijn als ouder en steeds meer bewust van wat ik mijn kinderen wél wilde 
meegeven.

Onzichtbare wonden worden hier geslagen
Ouders die deze avond aangaven dat ze het recht hadden om boos te zijn, 
beseffen niet welke connectie ze met hun kind aan het vernietigen zijn. 
Kinderen zijn coulant naar hun ouders, maar er zijn grenzen. Als deze 
grenzen zijn overschreden, is herstel een hele lange weg tot onmogelijk. 
Een ouder van een kind zijn geeft je geen enkel recht op afdwingen van 
liefde en het commitment van je kind, je hebt het in mijn beleving altijd 
nog te verwerven, te onderhouden en te voeden door de veilige voedings-
bodem aan te bieden vol onvoorwaardelijke liefde en de aanwezigheid 
van jezelf in jouw eigen puurste vorm.
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Een veilige thuisbasis is essentieel
Ik ben me bewust welke relatie ik met mijn kinderen heb en ik weet hoe 
open ze naar me zijn, hoe alles er mag zijn, en juisy dat is mij het meeste 
waard. Hierbij vertrouw ik erop hoe ik mijn kinderen begeleid en onder-
steun op het vinden van hun eigen waarheid. Ze staan heel dicht bij hun 
eigen gevoel en kiezen vanuit die plek hun eigen waarheid. Het is grenzen 
aftasten. Juist hun eigen ervaring maakt hen wijzer. Dat ze het delen met 
mij is rijkdom. Reisverhalen delen is het meest waardevolle wat je aan 
elkaar kunt meegeven in mijn beleving.

De duurzaamheid van overheersend & machtig leiderschap
De overheersende en altijd beter wetende leider wijst anderen op tekort-
komingen en de misstappen. Zie de scepter zwaaien en tonend hoe het wel 
moet. Er wordt gesproken uit eigen ervaring (waar ooit pijn is ervaren; 
hier willen ze anderen voor beschermen). Hier is vooral het ego de 
leidraad. Het dienende wordt gevraagd, het aannemen van hun waarheid, 
het schikken en slikken, voldoen aan verwachtingen. Je niet opvangen als 
het misgaat, juist die schop na krijgen. Je durft niet meer je ervaring te 
delen als het mis gaat, want dan krijg je die boosheid er nog even lekker 
overheen gegoten, alsof er een vinger in de wond wordt gedrukt. Je gaat 
je gedragen naar het verlangen van die ander om boosheid te vermijden. 
Het enige wat je zoekt is liefde en erkenning dat je het goed hebt gedaan.... 

Je kunt bij dit soort leiderschap menen dat je 
machtig bent, maar je bent het hart van de ander kwijt 

Het hart gaat sluiten
De veiligheid is aangetast. Hier durf je je niet meer kwetsbaar op te stellen. 
Het maakt je waakzaam en schuw naar diegenen die dit soort leiderschap 
gebruiken. Dit soort leiderschap creëert perfectionisme in mensen die 
faalangstig worden. Het altijd goed genoeg willen zijn. Voelsprieten naar 
buiten, aftastend wat een ander ervan vindt. Je zit totaal niet in je eigen 
gevoel, je eigen verlangen; je innerlijke kompas voelt stuurloos. Je durft 
niet vanuit je hart te spreken, angst voor het oordeel en de eventuele 
boosheid. Je zoekt liefde en erkenning buiten je, in anderen. Dat wat je 
thuis niet hebt meegekregen hoop je via anderen te ontvangen. Je eigen 
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waarde is laag en dit heeft een grote impact in het vervolg van je leven, 
hoe jij liefde kunt ontvangen, werkelijk kunt geven zonder argwaan, in alle 
soorten relaties met anderen, je werk en vooral als je in een eigen onder-
neming stapt waarbij je geld hebt te vragen voor wat jij hebt te geven 
vanuit je eigen creatie energie! Je verschuilt je achter maskers, want je 
voelt je kwetsbaar als je je puurste vorm gaat tonen!

Besef dat wanneer je door dit soort leiderschap bent opgegroeid, je heel 
wat schilden hebt af te werpen en heel wat gebouwde muurtjes omver 
hebt te gooien om je eigen licht en grootsheid terug te vinden en in je 
eigen bezielde leiderschap te stappen. Hiervoor heb je in de huid van de 
overheerser te stappen, hen te gaan begrijpen wat ze werkelijk ten diepste 
bedoelden, waar ze zelf ooit gewond zijn geraakt en alleen maar bezig zijn 
om deze gehieme wond te beschermen.... Ze drukken hun eigen waarde 
omhoog door een ander te wijzen op fouten en misstappen, zoals ze zelf 
ooit ook zijn afgewezen en afgemat..... Pas als je dit inziet, kun je je eigen 
poort openen naar bezield leiderschap. Inzicht in wat je altijd hebt gedaan 
en wat je is overkomen geeft de kans om opnieuw te kiezen.

De duurzaamheid van bezield leiderschap
Vanuit bezield leiderschap en vanuit het respect voor je eigen innerlijke 
huis met haar begrenzing in zachtheid, eer je het innerlijk huis van ieder 
ander. Je wilt hen een voedingsbodem aanreiken waar ze zelf zaadjes 
kunnen planten, zoals het gebed van een pasgebore in zich draagt.
Juist de ander aanmoedigen hun eigen wijsheid te gaan gebruiken, een 
wakend oog hebben over de kudde, juist kracht gaan aanreiken, voorleven 
in liefde, stimulerend en aanmoedigend zijn. Voorleven hoe het ook kan, 
zonder de ander te willen ontzorgen, beschermen tegen pijn en verwon-
dingen. Je spreekt vanuit je eigen kwetsbaarheid en deelt je reisverhalen. 
De aanmoediger zijn om te luisteren naar hun eigen gevoel en intuïtie. De 
levenslessen van de ander begeleiden. De taal van de liefde leren verstaan 
én spreken, de spiegelingen blijven ontvangen die anderen je geven, om zo 
nog dichter bij je eigen wijsheid en waarheid te komen, zodat de ander in 
waarachtigheid naar zichzelf kan zijn. Hier worden vertrouwensbanden 
gesmeden, hier is een veilige basis waar kwetsbaarheid mag zijn, waar 
tranen mogen zijn, van verdriet én vreugde! Hier krijg je de voedings-
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bodem mee om in de liefde te leven! Hier kan gedanst worden vanuit een 
tomeloze energie!

Leiderschap pas je toe in alles in je leven, in elke soort relatie, 
in de verbinding die je met een ander aangaat.

Het is ontzettend kwetsbaar om toe je geven dat je gewond bent geraakt, 
ooit. Dat je daardoor dingen en keuzes hebt gemaakt die je liever wilt 
vergeten… Je vaak inziet dat je totaal niet trouw was aan je eigen hart…
Dat je jezelf tekort hebt gedaan…
Dat je de belangen van een ander boven die van jezelf hebt gezet…
De ander zijn behoeften om zich goed te voelen belangrijker vond dan je 
eigen behoeften.
Daaronder ligt een grote angst…… Angst om toe te geven dat je hebt 
gefaald om het geknede beeld vanuit het verlangen van een ander niet 
meer kunt dragen.....

De steen om je eigen hart
De angst voor de boosheid en het oordeel van een ander is de steen om je 
hart die je de diepte insleurt, het is de steen die je belet je vleugels werke-
lijk uit te slaan. Het stopt de stroom naar overvloed, naar geld vragen voor 
je diensten vanuit je entrepreneurschap, vanuit je onderneming! Jezelf 
klein houden belemmert het ontvangen van de ware liefde en erkenning 
van jezelf. Het begint altijd bij jezelf. 



205

De steen om je eigen hart
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35

Wakker zijn in een 
slapende wereld

Soms voel ik pijn en schuld als ik denk hoe 'wijs en wakker' ik mijn kinderen 
heb gemaakt in een slapende wereld waarin wij leven. We hebben samen 
heel vaak gesprekken over hoe in algemene zin vrienden en vriendinnen 
zich verliezen in een liefdesrelatie, maar ook in vriendschappen. Een 
groepje van dit kan niet omgaan met een groepje van dat.... 
Ze vinden het een uitdaging om nog met 'slapende leeftijdsgenoten' om 
te gaan. Ze uiten hun verlangen naar de grote stad, waar ze meer keuze 
hebben in 'soorten mensen', zij die meer rebels en open staan om het 
leven vol avontuur aan te gaan. Het kleine friese dorpje voelt voor hen 
beperkend, toch is dit ook de grote uitdaging om hier juist in je eigen 
kracht te blijven. Dit ervaar ik zelf net zo goed.

Het is soms f*uckung eenzaam als je klaarwakker bent en alle poppenkast 
spellen ziet, hoe je ziet hoe een ander lijntjes wikkelt om anderen, om 
begeert te worden, erkend te worden, om een ander af te remmen, hoe 
jaloezie zich ontwikkelt.... Er zijn maar weinig mensen waar je dit mee 
kunt delen. Je merkt snel genoeg in een gesprek hoe iemand in elkaar zit, 
waar ze hun eigen saboteur zijn en volhardend in hun geloofssystemen 
van waarheid zitten. Tussen mensen leven met weinig zelfinzicht, zij die 
met de massa meelopen, vooral in kleinere gemeenschappen, word er snel 
iets van je gevonden als je je kop boven het maaiveld uitsteekt.... Dit is ook 
lang mijn eigen rem geweest, want ik was mij gewaar dat mijn kinderen 
een aanspreekpunt kunnen zijn door mensen (en hun vrienden) die iets 
van mij vinden als ik zichtbaar ga zijn met mijn verhalen en inzichten 
via social media. Zoals ik zelf ooit heb ervaren hoe de gemeenschap iets 
van mijn vader vond, besefte ik dat dit nu net zo werkte voor mijn eigen 
kinderen. Dit voelde kwetsbaar.

Onze gesprekken gaan wel eens over het wakker zijn en inzien hoe onze 
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omgeving met elkaar omgaat, hoe mensen en familie hun leven zelf aan 
het leven zijn en van alles iets vinden. Zij hebben ook de afstand in de 
familie ervaren. Zij zijn door mij ook een poos uit de verbinding met familie 
geweest. Zij kwamen ook terug in de cirkel en droegen nieuwe brillenglazen. 
Daarbij hebben ze ook de familie van hun vader in de reflectie van alles, 
een familie die ik door en door ken en hier halen we vaak familieverhalen 
over op, zoals gekke beppe Annie, een rebelse vrouw voor haar leeftijd! Zij 
ging helemaal haar eigen weg na een benauwd huwelijk.Toen ik haar voor 
het eerst ontmoette droeg ze een spijkerbroek met gympen en hing haar 
kanten lingerie pontificaal in de badkamer te drogen. Ze vroeg direct aan 
haar kleinzoon of ik lekker kon seksen, waarop ik een rood hoofd van hier 
tot Tokio kreeg. Zo was ze. Recht voor d'r raap, geen blad voor haar mond. 
Ze verzekerde mij dat ik altijd een goede onderbroek diende te dragen, 
want als ik dan een ongeluk kreeg en de broeder moest mijn broek kapot-
knippen, dit gezien zou worden. De jaren erop kwam ze spontaan met de 
trein naar Amsterdam, waar ze ook jaren had gewoond en gewerkt. Dan 
had ik maar te spijbelen van school of vrij te nemen van mijn werk. Ze 
nam aardappelen mee vanuit Friesland, want hier in Amsterdam waren 
geen lekkere in haar beleving. Ze reed in een auto zonder rijbewijs, totdat 
ze eens midden op een (rustig) treinspoor stil kwam te staan. Hier grepen 
de kinderen in, ze was een gevaar voor zichzelf én anderen. Zij heeft mijn 
visie op ouder worden geheel vernieuwd. Lange tijd had ik de ouderwetse 
omajurken op mijn vizier staan, die mij natuurlijk niet gingen passen door 
mijn lengte en magere-latten lijf.... Hip en oud was nog niet een getoonde 
combinatie eind jaren 80! 'Deze rebelse energie zit ook in jullie genen' zei 
ik dan tegen de kinderen. 

Zo deelde ik eens de pijn en schuld dat ik hen heldere brillenglazen had 
gegeven door mijn eigen innerlijke reis. Ze vonden het ook niet altijd 
makkelijk en toch waren ze mij dankbaar. Een grappige uitspraak hierop 
die  Jelle (19) me eens gaf: 'Tjeetje, wat ben ik blij dat ik geen Tokkie moeder 
heb uitgezocht! Anders had ik altijd onbewust lui op de bank gehangen in 
joggingpakken en goedkopen gympen, zonder dat ik het door had gehad!' 

Ouders zijn de voorlevers voor de ontwikkeling van het kind. Als je geluk 
hebt resoneert je levenswijze met hen. In een minder geval heb je rebels te 
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zijn om uit de cultuur van je ouders te stappen, uit de 'familietraditie' om 
je eigen pad te gaan bewandelen en nieuwe velden te gaan onderzoeken.
Familie en gezinnen blijven de meest ingewikkelde en troebele spiegels, 
hier liggen de meeste onzichtbare wonden.... 

De werkelijke familierelaties zijn voelbaar tijdens feestdagen, met gezel-
lige brunches en maaltijden gevierd. Dit soort dagen kunnen voor mensen 
die geen fijne familierelatie ervaren even een mokerslag op de werkelijk-
heid zijn. Dit hoor ik vaak genoeg. Vooral als je niet in het familiesysteem 
past, anders bent, keuzes hebt gemaakt die zijn afgewezen en afgekeurd, 
is de afstand in de hartsverbinding zomaar gemaakt. 
Het is soms een hele worsteling om hier een weg in te vinden. 

Soms had ik zo’n zin om alles eruit te gooien, door het gevoel heen om alles 
wat me weerhield te zijn wie ik werkelijk voelde te gaan zijn, open en puur 
met al mijn wonden. Waar gaat het toch over? Waarom kunnen we elkaar 
niet een gelukkig en warm leven gunnen? Wat ligt er onder verborgen? 
Soms was ik zo spuugzat dat ik mijn hart wél aan de wereld kon openen, 
maar niet bij mijn directe bloedband. 
Het is de weerstand die zovelen voelen! Ze durven en kunnen niet, 
omdat ze nog in het kneden naar het verlangen van een ander zitten, 
waar ze liefde en erkenning zoeken. Deze begrijpen vaak helemaal niet je 
opgelopen wonden, je gevoelde pijn, het pad wat je hebt gelopen op zoek 
naar heling van je oerwond en liefde die wel bij je past, op weg naar het 
echte warme thuiskomen in jezelf.

Er is maar één familienest... 
Wat doet het met je als je daar niet vanuit je hart kunt spreken? Waar 
oordelen en meningen klaarstaan bij de voordeur? Waar je in de verde-
digingsmodule onbewust gaat staan? Of stil blijft... in de aanschouwende 
blik. Afstand nemen geeft rust, maar het blijft sudderen. Niet begrepen 
worden, hoe graag je ook wilt, is een verlangen, een illusie. Onhaalbaar. 
Soms gebeurt het gewoon niet. Dan heb je iets te doen, een keuze: laat je 
je nog langer klein houden door de gedachte van mensen waar je liefde 
hoopt te krijgen die geen echte warme liefde is, maar behangen is met 
angst en onzekerheid in wie jij nu bent? Als je blijft, blijf je in de overle-
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vingsstrategie staan. Als je gaat, blijf je hunkeren naar het nest...

Je hebt eerst je eigen nestje te bouwen door eerst je eigen innerlijk huis 
weer helemaal te verlichten, zodat je kunt afdalen naar hen, beseffende 
dat je daar niets meer hoeft te halen, je hebt het jezelf al verworven. Je 
staat al in je licht. Dan ben je je eigen zachte kracht en wijsheid, met het 
inzicht dat je iets verlangt wat niet haalbaar is. 

Het verlangen naar een oprechte hartsverbinding
Tijdens een relatie-opstellingsdag werd vooral het gemis aan verbinding 
tussen de partners uitgesproken, waarbij seksuele verlangens werden 
benoemd in alle kwetsbaarheid. De wonden en pijn in de liefde werden 
opgesteld.... En weet je wat er zo zichtbaar werd in het veld van de 
waarheid? De druk van de omgeving, het dorp, de gemeenschap, de kerk, 
de familielijn, tot ver terug in de oorlog, de geheimen in de generaties, 
het aanpassen en buigen om maar niet verstoten te worden uit je dorp 
en gemeenschap! Dat je je zelfs lichamelijk 'geeft en laat nemen' om te 
overleven! 
Dit is wat het mythologische verhaal van het Lelijke jonge eendje als 
boodschap meegeeft. Hoe je je als mens laat buigen voor overheersing 
en gaat schikken om maar niet verbannen te worden, je kinderen wilt 
temmen om niet met hen verbannen te worden, maar ook hoe je je creatie 
kind verbergt, omdat je omgeving dit afkeurt. Dit zit allemaal in dit mytho-
logische verhaal. 
Het was zo voelbaar hoe vrouwen in die tijd niet veilig waren. Het is een 
heldendaad van de ziel geweest om te buigen en jezelf in leven te houden, 
wat iets heel menselijks is, zo voelden de opgestelden in het veld het ook.

Nieuwe tijden
Wij kunnen de pijn van de vele generaties helen door hen te eren voor het 
dragen van de vele pijn, voor hun offers en wat ze gelaten hebben om hun 
ware potentie niet te leven. 

Het creatiekind in ons
Het lelijke eendje is dus ook het archetype voor het creatieve kind in ons, 
voor het wilde hart in ons wat zich nu voluit wil voeden met het leven! 
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Stoten we het af, sturen we het weg omdat de mensen die om ons heen 
staan het 'niet aan kunnen', of gaan we op zoek naar nieuwe landschappen 
waar we het in heiligheid en veiligheid kunnen voeden en groter kunnen 
laten groeien? Dat we onze eigen moeder voor dit kind gaan zijn. En onze 
eigen zielsverwanten zomaar kunnen gaan treffen. We hebben die extra 
kilometer te maken door de dorre landschappen. We hebben de roep te 
blijven volgen, zij brengt ons thuis! We hebben onze ziel in haar volheid 
te tonen, vanuit ons hart te spreken, zo zijn wij vindbaar voor hen die ook 
op zoek zijn naar ons! 
De boodschappen in Het lelijke eendje geeft ons een diepe betekenis 
mee van de moederrollen die ons zijn voorgeleefd én hoe de druk van 
de omgeving en de cultuur ons tot brave kinderen doet temmen, of doet 
vluchten van de familie en ons op zoek doet gaan naar de zielenfamilie.

De moeder in ons leven is de bakermat van een vruchtbaar leven

Hoe onze eigen moeder ons heeft voorgeleefd is de reflectie van onze 
innerlijke moeder. Problemen in de jeugd met onze moeder bepaald het 
gedrag van onze innerlijke moeder, als een schaduw, als een brommende 
fluisterstem is ze vaak aanwezig.
Bij familieopstellingen heeft de moeder altijd een hoofdrol in de vele 
opstellingen! Of het nu om de familielijn, een liefdesrelatie of je bezieling 
leven is; de plek van de moeder is heel erg belangrijk in het veld. Ook voor 
mannen!
We mogen beseffen dat de vrouwen de baarmoeder dragen, de moeder-
schoot zijn voor alle kinderen. De mannen dragen hun innerlijke vrouw in 
zich, afgestemd op hún moeder. De fysieke relatie van een man met zijn 
moeder is een basis voor de relatie met een vrouw.
In het boek van Clarissa gaat het om de wilde natuur van de vrouw, 
maar deze ebt zeker door naar de mannen! Mannen zijn geboren uit 
deze moederschoten. Mannen mogen inzicht in de psyche van de vrouw 
ontvangen. Hoe meer de vrouw zichzelf begrijpt, hoe minder begrip ze 
zoekt bij de man (haar liefdespartner) en andersom geldt dit ook voor de 
man.
Dit ervaar ik bij de familieopstellingen heel sterk en vind dit ontzet-
tend openend in het gewaar worden waar we vandaan komen, wat we 
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in ons meedragen. We kunnen niet zonder elkaar, het mannelijke en het 
vrouwelijke zit in ons verweven. We hebben de dans te maken! Af te dalen 
naar het donker, naar de psyche, daar waar we iets hebben gelaten door 
ballingschap, wegdrukken, afwijzing en wat we hebben toegelaten om 
maar geaccepteerd te worden.
Hoe onze relatie tot onze moeder is geweest heeft dus diepe wortels 
en vraagt om onderzoek naar de werkelijke staat van zijn. Welke delen 
dienen versterkt te worden, welke delen dienen rechtgezet te worden en 
welke mogen we loslaten en opnieuw laten beginnen. Als we inzien welke 
moeder ons heeft begeleid naar het volwassen worden, laten haar haar 
dan niet beschuldigen om wie ze was en misschien nog is. Juist het inzicht 
en begrip eruit halen is de juiste weg om in onze eigen ruggegraat te gaan 
stappen, onze eigen moeder te gaan én onze eigen vader.
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36

Zwarte parels 
in een dankwoord
aan mijn ouders

Onzichtbare pijn naar kracht ombuigen, 
is dat mogelijk? 

Hoe kon ik mijzelf bevrijden uit een poppenkast gevoel in mijn relatie met 
mijn vader? Hoe kon ik hem delen wat ik zelf had mogen leren tijdens mijn 
eigen leven? Hij wist nog zoveel niet van mij en ik had altijd nog het onvei-
lige gevoel om mijn hart naar hem te openen. De lessen uit mijn leven had 
ik geleerd, vanuit pijn had ik mijn eigen energetische pad naar de liefde in 
vele facetten omarmd. Als een klein kind hunkerde ik ook om dit aan hem 
te delen, om met een open hart bij hem te kunnen zijn. 
In de zomer van 2016 zag ik de film van Tony Robbins “I am not your Guru’. 
Hier deelde hij een interventie (oefening) waarbij je je ouders bedankte 
voor alles, het goede en het minder goede, hier juist de geschenken (de 
zwarte parels) gaan benoemen, de lessen van je eigen leven. Tony liet 
mensen in de zaal direct hun partner, vader of moeder bellen. Dan diende 
ik dit nu natuurlijk ook te doen. Directe actie na het inzicht! 
Eerst ging ik mijn vader en moeder een brief gaan schrijven, om daarna 
mijn vader te bellen. Ik wilde langskomen, diezelfde middag nog. Hij 
nam echter niet op. Pas in de namiddag belde hij mij terug. Het kwam 
ongelegen om nu nog langs te komen, maar ik wilde het deze dag aan hem 
uitspreken en besloot het in dit telefoongesprek te gaan doen. Zolang ik 
hem niet vertelde hoe ik mijn leven had beleefd, wat mij was overkomen en 
voor hem stil hield, zorgde ervoor dat ik hem in de waan van de dag hield. 
Ik had juist zelf voor het poppenkast effect gezorgd. Openheid moest er 
komen. Door de telefoon voelde ik me veilig besefte ik tijdens het gesprek. 



213

De dankbetuiging aan mijn vader:
Mijn gesprek begon met uit te spreken dat ik van hem hield. Waarbij ik 
uitsprak dat ik graag deze dankbetuiging met hem wilde delen, omdat ik 
besefte dat ik hem in de waan van de dag hield, waar ik in mijn blogs een 
aantal keer over had geschreven. Dat ik besefte dat het hem raakte en dit 
niet mijn intentie was geweest. Daarna somde ik een groot deel op van 
wat ik hieronder ga delen.

Ik dank jou dat je mij een werkmentaliteit hebt meegegeven waar menigeen 
U tegen kan zeggen. Dat ik altijd door ga, hoe ondankbaar het soms ook 
kan voelen. Dat ik hier perfectionistisch door ben geworden, omdat er 
een drive is om alles altijd beter te doen dan dat iemand verwacht, een 
overtreffende trap te zijn. Dat dit een vuur in mij aanwakkerde waar niet 
iedereen mee om kon gaan. Dat dit vuur mij levenslust gaf om mijn passie 
na te jagen. Dat ik dingen niet heb gedaan door de faalangst die ontstond 
in mijn perfectionisme werd mijn levensles.
Ik dank jou dat je mij een rebel hebt gemaakt om mijn eigen weg te vinden. 
los van jouw oordeel en boosheid, dat ik hierdoor ontzettend creatief ben 
geworden en het mijn fantasie heeft vergroot. 
Ik dank jou dat je mij hebt getoond dat als je een passie hebt, waar je 
helemaal voor wilt gaan, je dan alles geeft, koste wat kost.
Ik dank jou dat je mij hebt getoond wat mooie vrouwenlichamen bij 
mannen oproept, zo open en bloot. Je maakt geen geheimen van wat jij 
het liefste ziet en dat ik mocht ervaren dat dit bij vele mannen zo is, maar 
niet iedereen hier voor durft uit te komen. In mijn zoektocht naar de ware 
liefde heb ik mogen ontdekken dat er zeker ook andere mannen bestaan.
Ik dank jou dat jij geen wolf in schaapskleren bent, omdat jij je ware 
geaardheid hebt getoond en dit nog steeds doet.
Ik dank jou dat ik niet geleerd heb dat er meer is dan lust en begeerte 
en hoe ik werkelijk lief kan hebben in zachtheid, zodat ik dit zelf mocht 
onderzoeken. 
Ik dank jou dat je mij vanuit jouw genen een ontzettend mooi rank en 
slank lichaam hebt gegeven met een bos haar en prachtige tanden. Dat ik 
hierdoor een lustobject was voor menig man en door jouw hoge eisen en 
mijn ontwikkelde perfectionisme mijn grenzen overging om maar goed 
genoeg te zijn en hierdoor mijn lichaam heb weggegeven, had jij niet 
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kunnen beseffen.
Ik dank jou dat ik heb mogen leren dat ik er mag zijn als ik me helemaal 
veilig en helemaal geliefd voel. Dat ik mijn vuur niet meer laat blussen, 
maar juist mensen om mij heen wil verzamelen die met mijn vuur kunnen 
omgaan. Dat ik besef dat ik niet te temmen ben en mij ook niet hoef te 
laten temmen. Juist mijn heftige ervaringen hoe het voelt als ik mijn vuur 
laat blussen, of als ik buig, hebben mij getoond hoe mijn lichaam ziek 
wordt en mijn energie daalt.
Ik dank jou  dat ik nu weet hoe belangrijk hoge energie is, dat dit de brand-
stof is waar mijn vuur in de juiste banen stroomt.
Ik dank jou dat je mij nooit hebt gezegd hoe trots je op mij bent geweest, 
zodat ik altijd door ben gegaan om het wel te horen. Het heeft mijn 
uithoudingsvermogen vergroot en mijn gelimiteerde grensen opgerekt, 
waardoor ik mocht leren dat jij in een andere taal tot mij spreekt waar wel 
degelijk liefde volop stroomt.
Ik dank jou dat jij altijd trots op mij bent geweest, ook al kon je het niet 
goed naar mij uitspreken. Hierdoor heb ik mogen leren hoe belangrijk het 
is om het juist wel te gaan benoemen en te laten weten aan een ander. 
Ik dank jou dat ik zelf heb mogen leren te communiceren vanuit mijn hart, 
omdat ik weet hoe het voelt als je dit niet doet en hoe je mensen dan kunt 
afstoten en onzichtbaar beschadigd.
Ik dank jou dat ik nu weet waar onmacht en boosheid op gebasseerd zijn: 
opgekropte liefde. Door mijn innerlijke reis heb ik mogen ontdekken dat 
we allemaal liefde willen delen naar elkaar in een vaak niet begrepen taal.
Ik dank jou dat ik de taal van de liefde heb mogen onderzoeken tot in de 
diepte en jij een hoofdrol in deze lessen hebt gespeeld.
Ik dank jou dat ik nu kwetsbaar durf te zijn doordat ik de liefde in al haar 
facetten heb mogen ontrafelen.
Ik dank jou dat je jij de man naast mijn moeder bent geweest, zodat ook 
haar levenswijze mijn leven heeft gevoed.
Ik dank jou dat hierdoor liefde én vuur samen kwam in mij, met een mix 
van jullie creativiteit, dat mijn handen alles kunnen maken, met gevoel 
voor vorm, ondernemersgeest en innerlijke kracht. 
Ik wil je laten weten dat ik meer van je houdt dan dat ik kan laten blijken, 
want dan ben ik niet de sterke dochter die ik zo graag voor je wil zijn.
Ik wil je laten weten dat ik met mijn verhaal je niet wil raken in pijn, maar 
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in je grootsheid als mijn vader en juist dankbaarheid uitspreek, omdat jij 
vanuit je vaderschap mij zelf sterke vleugels hebt laten aanrijgen om elke 
storm aan te kunnen, vanuit de liefde die jij voor mij voelt. 
Ik dank jou dat ik nu mijn eigen rots in de branding ben! Eentje die ik zelf 
het mogen bouwen!
Ik dank jou dat je mij mijn eigen tijd hebt gegeven, me niet veroordeeld 
hebt, mij niet hebt neergesabeld en dat je alles waar ik bang voor was niet 
hebt gedaan.

Dat de posters met blote vrouwen mijn diepe wond raakten wist hij niet. 
Toen ik hem vroeg of hij ooit door heeft gehad dat mijn opa mij van jongs 
af aan had betast, gaf hij aan hier niets van te weten. Wanneer gebeurde 
dit dan? Dat mijn vader dit niet wist, deed mij beseffen dat ik hem in de 
waan van de dag hield. Hier voelde ik me opeens ook schuldig, want ik had 
hem zwart gemaakt voor dingen waar hij geen besef van had gehad. Hij 
was onbewust, echter ik was net zo onbewust. 
Ik heb aan hem gedeeld wat mannen van mij wilden, wat ik ze gaf, door de 
wond in mij. Hoe ik me soms nog schaam om wat ik hierdoor heb toege-
laten. Maar ook wat ze van me wilden pakken, door zich op te dringen. Dat 
het zelfs in de familie was gebeurd en dat ik het niet heb uitgesproken, 
waardoor er heel veel onbegrijpbare afstand is geweest, alsof ik minder 
betrokken zou zijn geweest. Ook vroeg ik hem naar de ooms die sjansten 
en altijd dat ‘lustige praat’ hadden bij familiebezoek, ook tegen mij, en 
waarom ze dat zo normaal vonden. Nu kreeg ik te horen dat deze ooms 
nog maar een aftreksel van hun eigen vaders en familie waren, daar was 
het nog veel erger geweest. En dit was het! Het is al veel minder erg dan 
onze ouders hebben meegemaakt besefte ik me: zij zijn een ‘aftreksel’ van 
wat hen zelf is overkomen en zijn al milder dan ze zelf in hun opvoeding 
hebben genoten.
Een oom heb ik overigens na een zoveelste lofzang over ‘hoe mooi en knap 
ik wel niet was’, met het gezicht net iets te dichtbij en een hand die net een 
verkeerde plek lag, toegesproken: ‘Dankjewel, het zit in de FAMILIE, ik 
ben je familie’. Hij heeft het daarna niet weer gedaan. 

Ik wilde dat mijn vader het allemaal wist 
De poppenkast moest oplossen door te spreken. Ik moest spreken. Hij 
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vroeg me tussendoor wat hij voor mij kon doen en ik zei steeds ‘niets, je 
hoeft niets te doen, ik wil alleen maar dat je het weet’. Hij gaf aan dat hij 
nu ook met geheimen werd opgezadeld. Ja, dat doen dus geheimen. Die 
blokkeren de energiestroom. Het is het geheim van het geheim. Geheimen 
dienen gehoord te worden, zodat de energie weer mag stromen..

Wat is de noodzaak van iets een geheim laten zijn? 

Wat ga ik dan beschermen, wat ga ik dan redden? 
Heb ik nog iemand te redden voor zijn eigen daden? 

‘Wordt het niet tijd dat ik anderen de verantwoordelijkheid geef voor hun 
daden?’ Deze keuze was bevrijdend. Net zoals ik mijn eigen verantwoor-
delijkheid oppak, erin ga staan en het ga leven, voluit. 

Het dragen van de last van een ander
Osho geeft een hele mooie beschrijving over een man die geboggeld met 
teveel bagage een berg opklimt: ‘Het dragen van de last van een ander. Het 
past bij de wond, de bescherming van de ander is ook een last. We gaan 
stoppen de ander te beschermen, want het hoeft niet meer. Je snapt nu 
waarom. We hebben onszelf uit de poppenkast te halen door het dragen 
van een ander zijn last los te laten.'

Na dit gesprek met mijn vader voelde ik me ontladen. Hij wist nu alles 
wat noodzakelijk was om de poppenkast te stoppen. Hadden we daarna 
wekelijkse telefoongesprekken? Nee... Het had voor ons beiden tijd nodig 
om in te dalen. Tijd heelt. Zoals ik al jaren mijn eigen geleefde landkaart 
aan het ontrafelen was, had dit voor hem waarschijnlijk ook impact om 
alles terug te kijken, over het gevormde verhaal van het verleden heen 
te leggen en het met nieuwe ogen te gaan bekijken.... Of niet. Ik liet het 
eindresultaat los. Dat was het enige wat ik had te doen. Het laten...

De juiste tijd
Er is een kosmische wet waarin ze benoemen dat het soms ergens tijd 
voor is, en soms nog niet -  dat het nog even mag blijven liggen, de tijd 
van vertering nodig heeft, een tijd van rouw en laten gaan. Vanuit het 



217

sjamanisme bekeken is het de wintertijd, waar we laten afsterven wat 
niet meer dient, vanuit de dankbaarheid dat het ons zo lang heeft gediend, 
wat tot meststoffen voor nieuwe zaadjes zal worden omgezet, waar we 
mogen rouwen om wat er in de stromende rivier van tranen losgelaten 
mag worden. Hier spoelen we onszelf in het reine. 

In deze 'tijd van vertering’ waren geen woorden nodig, zoals Hylke dit ook 
vaak benoemd tijdens zijn trainingen. Elk woord (vanuit het hoofd) zal de 
essentie niet kunnen vangen in het inzicht of de openbaring van wat er is 
aangeraakt op zielsniveau, door het hart heen.

De dankbetuiging aan mijn moeder
Mijn moeder heb in mijn eigen moederschap ontzettend gemist, om haar 
vragen te stellen, maar ook vooral te delen wat zij voor zou hebben gevoeld 
nadat ik zelf moeder was geworden. 

Vaak gaat het leven in een sneltreinvaart voorbij en
vergeten we stil te staan bij wat er in het moment is...

Een groot deel van mijn leven was ik ‘hard aan het leven’, waardoor ik 
niet besefte wat voor mooie dingen ik eigenlijk had neergezet vanuit mijn 
eigen energie. Omkijken en verankeren van succes was mij niet meege-
geven. Stilstaan is in mijn beleving dan ook essentieel geworden. Niet naar 
buiten kijken in een horizontale lijn, maar naar binnen in een verticale 
verbinding. Niet door de ogen van anderen, maar met mijn eigen ogen. 
Mijn yogajuf vroeg na de dood van mijn moeder aan mij ‘wat ga jij hier 
voor les uit halen?’ Destijds vond ik dat een rotvraag! Hoe kun je nu van 
een absurde dood gaan leren? Hoe kun je van een niet te dragen gemis 
gaan leren? Toch heeft het me alles geleerd over het leven zelf. Ik kan 
terugkijken en zien hoe vaak ik inzichten heb gekregen door de dood op 
mijn stoep, letterlijk en figuurlijk. 

Hierbij deel ik mijn dankbetuiging aan mijn moeder, zij die mij geboorte 
heeft gegeven op de mooiste dag van het jaar: de dag voor kerst, waarbij 
de hele wereld de geboorte viert van het licht, waar de wintertijd alweer 
richting het licht gaat, de dagen langzaam langer worden, waar de 
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dennengeur mij herinnert aan samenzijn met mensen die er toe doen, ook 
al beseffen we het niet altijd. 

Lieve mem,
Ik dank jou dat ik zoveel van je uiterlijke uitstraling  heb meegekregen, je 
lichaambouw, je tanden, je oogopslag, je kaaklijn en je vooral je vrouwe-
lijkheid en charismatische uitstraling.
Ik dank jou hoe je mij creatief leerde zijn en met de naaimachine leerde 
omgaan, zodat ik net als jou mooie dingen vanuit mijzelf kon creëren.
Ik dank jou dat ik je kan herinneren in tomeloze creatie energie door de 
bezigheden die je hart deden zingen, zoals het naaien, knutselen, het schil-
deren en je inzet als vrijwilligster voor vele clubs, waaronder de ponyclub. 
Ik dank jou dat je me voorleefde om niet te klagen en altijd door te gaan, 
grenzen over gaan om je doel te behalen.
Ik dank jou dat je niets hebt gezegd nadat je me betrapte op iets wat voorbij 
de regels ging en mij daardoor mijn eigen lessen liet leren. Met dankbaar-
heid denk ik terug aan de briefjes die je verstopte op mijn geheime plekjes, 
waardoor je liet blijken ik voor mijn moeder geen geheimen kon bewaren. 
Dat je het niet met mij besprak heeft mij een moeder gemaakt die in liefde 
en openheid haar kinderen vragen ging stellen bij ontdekte geheimen.
Ik dank jou dat je het uiteindelijk zat werd om nog boos op mij te gaan zijn.
Ik dank jou dat je een luisterend oor voor mij werd, er elke keer er weer 
voor mij was, thuis, aan de telefoon, want ik besef nu dat dit jouw manier 
van liefde geven was; er gewoon voor mij te zijn, als een klankbord, 
aanwezig met een open hart zonder oordeel.
Ik dank jou dat je me niets hebt opgelegd, maar mijn eigen pad hebt laten 
bewandelen zodat ik het zelf kon uitvogelen.
Ik dank jou dat je je eigen dood in bent gelopen door zoveel liefdeloosheid 
in jezelf toe te laten, door het niet kunnen begrenzen, want nu weet ik wat 
er gebeurd als ik niet in mijn eigen liefde leef en niet begrens. 
Ik dank jou dat je mij hebt voorgeleefd wat er gebeurd als je de agressieven 
er met hun macht laat zijn en wat er dan kapot gaat in de onzichtbare en 
fijnbesnaarde onderstroom.
Ik dank jou dat ik heb mogen ervaren dat angst echt de allerslechtste 
raadgever is.
Ik dank jou dat je mij hebt getoond dat ‘geen begrenzing’ in alle cellen 
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gaat zitten, je ziek maakt en uitput, waardoor ik mocht uitvinden dat ons 
lichaam de taal van onze ziel draagt, waar de fijnbesnaarde onderstroom 
zo graag gehoord wil worden.
Ik dank jou dat ik nu weet hoe belangrijk het is om mezelf zo lief te hebben 
zodat ik kan gaan staan voor mijn heilige grenzen; dat ik hier juist krachtig 
mag zijn en ook zoveel leuker ben, omdat ik mezelf kan zijn, helemaal.
Ik dank jou dat ik door jou te gaan missen in radeloosheid en de vele 
vragen, op zoek ben gegaan naar antwoorden en mijzelf hierdoor ging 
helen.
Ik dank jou dat jouw dood mijn vuur aanwakkerde om de waarheid te 
achterhalen en op zoek ben gegaan naar wat dan wél de liefde is.
Ik dank jou dat ik begrip heb gekregen voor jouw geleefde leven doordat 
ik jouw pijn in mijzelf heb ervaren, .
Ik dank jou dat jij vanuit jouw moederschoot mij jouw zachtheid en 
vrouwelijkheid hebt meegegeven.
Ik dank jou dat ik zo spiritueel bewust ben geworden door deze zoektocht, 
zodat ik jou opnieuw kon ontmoeten in de geesteswereld waar je me 
begeleidde op het pad van mijn ontrafeling van de waarheid.
Ik dank jou dat je zo creatief hierin bent geweest en dat je mooie missie 
hierin geslaagd is, omdat ik weet dat ik het karmische patroon hiermee 
heb gestopt, in de opvolgende generaties, maar ook met terugwerkende 
kracht in de voorgaande generaties.
Ik dank jou dat je daarboven staat te juichen met alle voorouders om wat 
ik hier heb ont-dekt en nu mag helen.
Ik dank jou dat ik nu weet dat jij in de energie van overvloedige liefde leeft, 
omdat er mensen op mijn pad zijn gebracht die mij hierin de inzichten en 
wijsheid konden aanreiken. 
Ik dank jou dat mijn noodzaak naar ademruimte mij de sprongen in het 
onbekende deed wagen, keer op keer, omdat ik wist ‘dit is het niet en wat 
het wel is weet ik niet’.
Ik dank jou dat je mij hierdoor de kans hebt gegeven mijn vader en opa 
door andere ogen, ogen met liefde, ben gaan mogen zien, net als de vader 
van mijn kinderen, jouw kleinkinderen. Ik heb ze mogen vergeven en ik 
weet dat dit je allerdiepste wens is geweest. 
Ik dank jou dat ik daardoor de schoonheid in ieder mens ben gaan zien.
Ik dank jou dat ik door mijn hervonden begrenzing nu kan kiezen wat ik 
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wil toelaten en niet wil toelaten.
Ik dank jou dat ik nu volmondig JA tegen het leven kan zeggen en mijn 
eigen plek ben gaan innemen in het veld van het leven.
Ik dank jou dat ik door mijn reis mijn eigen goud ben gaan vinden, niet 
omdat anderen het mij vertelden, want dat had ik toch niet geloofd, nee, 
juist mijn eigen waarden terug gevonden als een strandjutter op de bodem 
van de diepe diepten van de oceaan.
Ik dank jou dat ik mij nu zo gedragen voel door het Universum, dat ik weet 
dat alles wat in mijn leven wordt aangeraakt gebeurt met een reden: nog 
meer afdalen naar de ware liefde en deze werkelijk ervaren! 
Ik dank jou dat ik de spirituele wijsheid terug uit de vrouwenlijn naar 
boven heb mogen halen en mocht ervaren hoe groots en vol wijsheid al 
mijn voorouders zijn geweest in hun leven, maar het niet konden tonen. 
Ik buig voor hen allen, want ik kan niet anders meer dan mij verbonden 
voelen met mijn ‘roots’. 
Ik dank jou dat ik met heel mijn wezen van je hou, dat deze liefde door 
alles heen stroomt en waarbij ik weet dat dit wederzijds is.
Ik dank jou dat jij mijn moeder bent en altijd zult blijven en daarvoor maak 
ik een diepe buiging, want ik weet, het had niet anders kunnen gaan dan 
via deze weg, om te voelen wat ik nu voel, te weten wat ik nu weet, waarbij 
ik besef hoeveel ik nog niet weet.

Mijn liefde voor jou is tomeloos en grenzeloos.
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37

Het staartje van de 
innerlijke zuivering

Ontmoetingen in de liefde hadden mij al vele inzichten gegeven, 
waarbij ik mijzelf vaak genoeg afvroeg ‘waarom nu weer?’ 

Het zijn momenten dat ik me vreselijk slecht voelde, nutteloos, een misluk-
king, stom, dom en slecht. Het was er donker en ik zag mij opnieuw in de 
poel met gore drab spartelen. Lessen in de liefde zijn af en toe zo pijnlijk! 
Toch haal ik er parels omhoog. Het is Soulsurfen in volle glorie, waar het 
Universum geschenken brengt. Inderdaad: zonder strik.

Wat als ik mijn hart open en mijn littekens toon
Ik volgde al een poosje de blogs van een inspirerende man en soms gaf 
ik ook een reactie als dank voor zijn gedeelde inzichten, want ik weet 
zelf hoe fijn het is als je reacties krijgt op een bericht die met je eigen 
belevingswereld resoneert, dat je er dan niet alleen in staat, dat er meer 
zijn die het leven zo zien zoals je het zelf ook ziet.

Op een dag stuurtde hij mij een berichtje waarin hij aangaf mij al een poos 
te volgen en in mij een vrouw zag met veel wijsheid en een wagenwijde 
openheid vanuit haar zielsbeleving. En ja, dat vond ik heus fijn om te 
horen. Er ontstond een leuk heen en weer schrijven over het leven zelf en 
vooral de liefde en de pijn erachter, waarna we gingen bellen. Het werd 
een gesprek van ruim twee uur. Mijn eigen vergaarde inzichten kunnen 
delen met iemand die ‘het aan kan’ en dezelfde taal sprak vond ik ontzet-
tend fijn. De hele matrix in de chaos van het leven kunnen lezen raakt ook 
eenzaamheid aan, omdat niet iedereen het kan ontvangen. Zoals vrien-
dinnen wel eens tegen me zeggen als ik een ervaring met bijvoorbeeld het 
familieopstellen deel: ’Siska, ik zit vol...’ In alle respect stop ik dan mijn 
waterval aan verhalen en ga de stilte weer in. 
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Stilte is fijn, al voelt het soms als een gedwongen stilte
Ik heb zeker stilte nodig om wat er in mij is aangeraakt te laten verteren 
tot een nieuwe voedingsbodem, echter delen ‘in de stof’, het werkeijk 
uitspreken, haalt mij ook weer uit de stilte en zo groei ik ook weer in de 
diepte. Er zijn al vele schriften volgeschreven die mij hebben geholpen 
te ontladen. Er zijn al vele selftalks opgenomen tijdens wandelingen om 
mezelf te laten ratelen. 

Uitspreken aan de juiste ontvanger
Mijn vader had ook vuur, hij wilde ook graag zijn stem laten horen. Niet 
iedereen kon zijn standpunten horen en het maakte hem ook niet altijd 
geliefd. Als kind voelde ik dat en heb me ook heimelijk geschaamd voor 
hem, in hoe hij door andere mensen werd ervaren. 
Nu besef ik me dat het van esentieel belang is tegen wie je spreekt. Ze 
hebben je verhaal te kunnen verstaan, aan te kunnen, anders zul je met 
de nek worden aangekeken. Mijn verhalen en inzichten zijn ook niet altijd 
welkom. Het gaat er bij mij ook om tegen wie ik spreek, welke woorden ik 
gebruik en zoals ik van Anatol heb mogen leren: 

‘Het ligt nooit aan de ontvanger als je niet begrepen wordt!’ 

Ik heb als boodschapper de juiste woorden te vinden, tot in Jip en Janneke 
taal toe. Daarbij heb ik mezelf ook af te vragen of een bakker interesse 
heeft in hoe je een fiets repareert of het leren haken van cupcakes. Alles 
begint met luisteren, vragen wat de ander bezighoudt en vanuit dat inzicht 
kan ik bepalen of mijn verhaal dienend zal zijn voor de ontvanger.

Een ontmoeting wordt gepland
Het leek ons beide leuk om te gaan afspreken en we planden in het aanko-
mende weekend een moment. Dezelfde dag deelde hij via de mail een 
relatie horoscoop, welke hij had laten opmaken. Als astroloog-kenner 
wilde hij alles weten over de vrouw waar hij warme gevoelens voor kreeg. 
Hij benoemde mijn opkomende Maria energie in mijn horoscoop, mijn 
eeuwige redster syndroom als donkere zijde van mijn geboorteteken. 
Dit zou volgens het verslag erg gaan botsen met zijn geboorteteken. 
Hij gaf aan dat hij mij hierin niet wilde dragen, aangezien dit zou gaan 
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gebeuren volgens de horoscoop. Eerst was er weer de verbazing, omdat 
hij aangaf dat hij mij nu al als een potentiële liefdeskandidaat zag, terwijl 
we elkaar nog niet eens in ‘de stof’ hadden ontmoet! Waar was de pop-up 
energie? Het fijne en speelse aftasten van elkaar? Ik belde hem op om 
te vragen waar hij nu heen wilde met dit hele verhaal en gaf aan ‘Heb 
jij mijn website niet gelezen? Mijn persoonlijke levensreis? Lees je niet 
hoe ik ben gegroeid? Ja, ik was een Redster en ik wilde gered worden, 
echter ben ik mijn eigen back-up geworden, heb ik mijn innerlijke man en 
vrouw in mezelf terug gevonden en ben hierdoor mijn eigen leiderschap 
gaan oppakken. Waar wil je heen?’ vroeg ik. Ik deelde mijn verhaal over 
mijn moeder en het immense verdriet wat er was aangeraakt, wat nog 
eens keihard was aangeraakt door de klap en ja, deze wond ging ik als een 
litteken herinneren en meedragen in liefde. 
Hij verwees mij naar een tekst op zijn website terwijl we aan het bellen 
waren. Ik probeerde het stuk tekst te vinden in de lange lap tekst die ik 
op mijn beeldscherm zag. Ik kon het zo snel niet vinden en sprak uit dat 
kopjes in de lappen tekst mij de tekst beter kon laten scannen. Opeens, 
vanuit het niets, kreeg ik de volle laag over mij heen. Waar ik mij mee 
bemoeide! Wat ik wel niet dacht! Dit was zijn levenswerk! Dit was hij en 
ik gaf hier nu botte kritiek op! Au! 'Kijk naar je eigen site Siska! Daar is 
het chaos! Daar word ik helemaal horendol van als gevoelig en sensitief 
mens! Jij denkt dat je een goede designer bent? Denk daar nog maar eens 
goed over na! Jouw oordeel komt heel hard aan bij mij! Je mag wel eens 
heel goed bij jezelf gaan afvragen hoe jij met mensen omgaat!' Er was geen 
ruimte voor mij om nog iets terug te antwoordden, hij rondde het gesprek 
af en daar staarde ik naar mijn computerscherm....

De klap na
Ik voelde me K. Wat had ik hier nu weer mee te doen? Was het waar? Ben 
ik zo? Was ik hard en oordeelde ik, of gaf ik alleen maar aan wat ikzelf 
fijn en aangenaam vond? Er volgde nog een ingesproken memo van hem 
waarin hij nog wat technische analytische uitpluizingen gaf als expert in 
de psychotherapie, waarin hij zijn medelijden betuigde aan mijn ex, want 
die had ik echt bruut behandeld in zijn beleving, door hem intimiteit te 
onthouden, want dat was echt heel gemeen en pijnlijk voor een man. Hij 
sprak uit eigen ervaring en deelde mij nog even mee hoe hij vrouwen had 
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genezen van de angst om te openen, voorbij hun seksuele geslotenheid, 
door ze in alle zachtheid alsmaar te beminnen... Bij deze gedachte kon 
ik wel kotsen! Waarom? Het uitgangspunt dat vouwen 'moeten' openen 
voor een man.... Als ze hun eigen veiligheid en heiligheid gaan eren zal het 
openen als vanzelf gaan. Als toetje gaf hij nog een tip: ik had volgens hem 
nog een hele grote seksuele wond. Hij kon mij hierin niet helpen, maar 
verwees mij naar Tanya, die vanuit sjamanisme en met diepgewortelde 
seksuele trauma's, lichaamsbewustzijn en energie werkt. Hij gaf haar 
nummer door en wenste mij nog een heel fijn leven toe. 

De grot
Dat is even een diepe grot die hier op mijn bord werd gesmeten. Plus, wat 
zal ik met die vrouw die hij noemt? Is het waar? Ligt er nog een grote 
wond? Ben ik nog steeds niet geheeld? Hoe tegenstrijdig het ook voelde om 
een vriendin te bellen van een man die mij net de grond in had gestampt, 
belde ik haar toch. Zij kende hem en beveelde mij alles wat hij tegen mij 
had gezegd terug te sturen in de energie, want het zei alles over hem, over 
zijn wond! 'Het gaat hier helemaal niet om jou Siska!' Het klaarde direct 
op. In de diepe grot was ik even vergeten hoe ik opgelegde energie weer 
terug kon sturen. Soms zijn de klappen zo hard, dat je je eigen redding op 
dat moment niet kunt zijn. Door haar woorden en de spiegeling kon ik 
het direct loslaten en voelde weer ademruimte. Heel even kreeg ik in een 
flashback te zien wat ik zolang in mijn leven had gedaan, hoe ik de wonden 
van anderen altijd droeg...  En hier werd ook weer zichtbaar hoe fijn het is 
als je mensen om je heen hebt die je even helpen herinneren wat je ook al 
weer hebt te doen om uit de groef van je oude levenslied te blijven. 

Deze mensen heb ik de afgelopen jaren om mij heen verzameld door mij 
te laten coachen en inspireren door hele bewuste aardse wijze mensen. 
De meesten in mijn dagelijkse leven begrijpen niet waarom ik steeds voor 
trainingen kies en in mezelf investeer, ze vragen zich af wanneer ik eens 
uitgeleerd ben en gewoon ga leven! Ten eerste hebben ze geen idee welke 
onzichtbare wonden ik de afgelopen jaren had te helen. Als ze hier enig 
inzicht in hadden gehad wisten ze dat het niet 123 geheeld is. Waarschijn-
lijk had een anti depressief pilletje alles naar de stilte kunnen brengen, 
echter is dat niet gebeurd, waar ik dankbaar voor ben! Juist zij die dit 
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zeggen volgen zelf geen trainingen, hebben zich nog nooit of nauwelijks 
laten coachen, weten niet hoe heilzaam en bevrijdend het kan zijn om je 
blinde vlekken te ontrafelen, hoe je jezelf kunt clearen van blokkerende 
gedachten en hoe je je energieniveau kunt verhogen én in de hoogste vibe 
kunt blijven. Er is vaak onbegrip hoe ik kan rouwen en dansen tegelijker-
tijd, waarom ik zo gelukkig wordt van van ceremonies met mensen die 
net als mij het leven begrijpen en willen ontrafelen, zij die ook de roep 
van de wilde natuur hebben gehoord en de botten aan het verzamelen 
zijn. Soulsurfers, wij herkennen elkaar, we voelen het in de energie die we 
uitstralen, we lezen het in elkaars ogen. Wij begrenzen onze heiligheid en 
tegelijkertijd staat ons hart wagenwijdwijd open. 

Het zijn de nieuwe vormen van liefdesrelaties. Je hebt altijd ten eerste je 
beste Single te zijn, in totaliteit jezelf lief hebben, je eigen beste vriend te 
zijn, voordat je je in een verbinding met een ander kunt 'storten'. De liefde 
heeft zoveel talen, het komt in zoveel vormen. Zelfs pijn is liefde, want zij 
toont je waar je nog in een leugen bent naar jezelf, waar je niet zuiver bent 
naar jezelf.
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De clearingsessie bij Tanya

Als je wonden hebt gekregen door het binnenlaten van parasieten, 
ligt hier ook een seksuele wond onder. Het is het binnenlaten van zoveel 

wat je niet diende, waardoor je energiesysteem is vervuild. 

Mijn clearingsessie
Een paar weken later was mijn sessie bij Tanya. Eigenlijk had ik geen idee 
wat dit soort healingen inhielden en ik kreeg ook rillingen bij het idee dat 
ik me bloot moest geven bij een vrouw, aangezien ik al veel over rituelen 
had gehoord waar je je opnieuw kon ‘openen’. Wat ik ondertussen had 
geleerd was het huis bij voorbaat niet in te richten, in vol vertrouwen 
gewoon te gaan en daar afgestemd aanwezig te zijn, dan wist ik vanzelf 
of het dienend en goed was. Het bleek dan ook totaal wat anders dan wat 
ikzelf had ingevuld. 

Parasieten slaan wonden in je zielehuid
Als je wonden hebt gekregen door het binnenlaten van parasieten in je 
innerlijke huis, ligt hier ook een seksuele wond onder. Door het binnen-
laten van zoveel wat je niet diende is je energiesysteem vervuild. De heling 
is het ontladen en verwijderen van alles wat je in je leven tot je hebt 
genomen door het niet kunnen begrenzen. Het is het tegenovergestelde 
om je maar weer te openen voor ‘sensualiteit met een ander’, wat velen 
menen bij dit soort healingen (ik dus ook). Het grootste misverstand! 
Het zijn vaak de allergie-verhalen welke gevormd zijn door Tantra in vele 
vormen en ‘All is Love workshops’. Het onstaat door het ‘snelle invullen 
door de gekleurde brillenglazen die mensen dragen’. Zie het als ‘Wat de 
boer niet kent eet hij niet’. 
Onder je allergie ligt je kracht vevborgen, zij toont je waar je een blokkade 
naar inzichten hebt. Dit gaan erkennen en omarmen kan zorgen voor 
het helen van de onderliggende wond. Mijn nieuwsgierigheid en levens-
lust, soms met een beetje naïef zijn, heeft mij al vele nieuwe waarheden 
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gebracht waardoor mijn brillenglazen helderder zijn geworden. Zo was 
mijn allergie om als een rebel in mijn eigen kracht te stappen, nee durven 
zeggen als het mij niet diende, oftewel de hondsenergie aanroepen. Mijn 
allergie voor opwindende plaatjes, filmpjes en naaktfotografie werd ook 
gedragen door mijn wonden. Juist daarom was ik hier bij Tanya.

Het zuiveren van de vrouwenlijn
We begonnen met sjamanistisch opstellingswerk van mijn moeders 
vrouwenlijn. Tanya ging op het kussen van mijn moeder zitten en ik mocht 
tot mijn moeder spreken. Ik huilde direct! Nadat ik mijn respect voor haar 
daad had uitgesproken, stelde ik ook de vraag ‘Waarom heb jij mij met 
deze man achtergelaten?’ doelende op mijn relatie met mijn vader, wat ik 
als mijn grootste uitdaging ervaarde om te zijn wie ik wilde zijn. 
Mijn vader stond vaak in opstellingen bij Hylke waar ik mijn weerstand 
benoemde om mijn podium voluit te betreden, echter stond hij er altijd 
open, zonder oordeel, soms aanschouwend, maar elke keer weer met een 
gedegen en ingetogen trotsheid. Waarom toonde hij mij dit niet in het 
dagelijkse leven? Ik merkte dat ik zo verlangde dat hij ging uitspreken dat 
ik door hem erkend werd in wie ik ben en altijd ben geweest. 
De rollen werden omgedraaid en ik sprak nu vanuit de energie van mijn 
moeder naar Siska (waar Tanya nu zat). De spijt, het berouw, het vragen 
om vergiffenis... Het was zo helend voor mij! Via de kussentjes gingen 
we omhoog tot nog twee generaties terug. Wat mijn moeder aan haar 
moeder vroeg, vanuit haar gemis in moederliefde, en hoe mijn oma ook 
weer moederliefde had gemist.... Zoveel worstelingen in het overleven en 
hun eigen liefde die ze niet aan hun kinderen konden meegeven door de 
zwaarte van hun dagelijkse taken. Zij stonden er allemaal zo alleen voor. 
We eindigden bij de oermoeder waar deze vrouwenlijn uit geboren was. 
Zij gaf alle vrouwen in de lijn hun verborgen kracht terug, alles wat ze 
niet in hun leven konden tonen, maar wel degelijk in hun geborgen zat. 
Ik voelde hoe alle vrouwen dit generatie op generatie hadden doorge-
geven. Via de kussentjes sprak ik het uit aan mijn voorouders en het was 
wonderbaarlijk hoe helend het was, alsof het opnieuw her-innerd werd. Ik 
voelde de kracht die in mijn vrouwenlijn openbloeide, tot in mijn moeder. 
De woorden die zij vervolgens aan mij uitsprak waren heel bekrachtigend: 
'Jij verdient de liefde Siska, omarm het helemaal, het is jouw zo gegund, jij 
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hebt er recht op, niets liever dan dat ik jou in de liefde zie stralen.' 

De totale schoonmaak van de oerwond
Daarna startte Tanya een ritueel met mij (gewoon met kleding aan) en 
ik diende op de grond te liggen met mijn knieën iets omhoog, alsof ik 
een kind ging baren. Hierbij moest ik visualiseren hoe ik pure en schone 
energie door mijn vagina heen omhoog ademde en daarbij de kundalini 
energie mijn lichaam in liet stromen. Ik kan je meegeven dat ik al veel 
ademhalingsoefeningen had geleerd, maar deze was helemaal nieuw voor 
mij. Nu zag ik een soort van trechter in mij die pure kracht en zuiverheid 
mijn lichaam liet binnenstromen. Daarna moest ik gaan persen, heel 
hard uitpuffen en energetisch uitkotsen wat ik ooit allemaal had toege-
laten door de wond in mijn zielehuid, wat ik er ooit allemaal had laten 
inpompen wat niet van mij was geweest, de frustraties van de mannen, 
de lust, het willen overmeesteren..... Maar ook wat ik allemaal had geslikt 
in mijn leven wat niet van mij was, de oordelen, meningen en afrem-ac-
ties, de triggers van anderen waar ik mezelf verantwoordelijk voor had 
gemaakt, de karren die ik had getrokken voor anderen. De Redster energie 
in al haar gedaantes! Ik voelde hoe gitzwarte slierten uit mijn onder-
lijf verdwenen, alsof er demonen in mij hadden gehuisd. Tanya maakte 
daarna nog muziek, met trommels en andere instrumenten, draaide hoge 
engelengezangen en reinigde de energie met salie, wapperde met veren, 
waarna ikmij waarachtig gezuiverd voelde. 

Virtuele energetische uitpers & kotsrituelen
Deze uitpers en kots rituelen heb ik daarna thuis nog heel vaak toegepast. 
Energetisch kotsen, uitblazen, als de neger in de Green Mile die dan zwarte 
vliegjes uitbraakt, dat gevoel. Zo ontdekte ik ook wat er achter een soort 
misselijkmakend hongergevoel zat. Dat kwam bijvoorbeeld op als ik aan 
het schrijven was, een gedachte had, een opwelling van een gevoel, over 
iets wat was voorgevallen en waarbij ik dan vragen stelde. Ik ontdekte dat 
het gevoel, wat ik voorheen wegslikte of met eten stilde, een emotie was 
die ik mocht loslaten door het energetisch uit te kotsen. Dit luchtte dan zo 
op! Dan was het ‘hongerige en misselijke’ gevoel ook weg! Opeens werd ik 
me gewaar wat ik allemaal had geslikt, tot mij had genomen en eigenaar 
had gemaakt. Het was niet van mij. Wat een bevrijding.
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De Gewijde Reis

De beloning van een pelgrimstocht van je ziel, 
waarbij je afdaalt naar een gewijde dimensie 

voorbij al je denken en voelen

De Gewijde reis is een ayahuasca reis, welke ik al een keer bij sjamaan 
Joop had gemaakt in 2015. Deze tweede reis had een ongekende en hele 
bijzondere aanvliegroute gekregen, waardoor ik de putjes van mijn inner-
lijk huis had mogen legen. Of zoals vanuit de visie van de lymfe drainage de 
waterweg van de hoogste top op de berg tot aan de poort van Rotterdam 
tot op de bodem onder het slijk gezuiverd was.  

Een paar weken na de clearingsessie maakte ik bij Tanya in mijn eentje 
de Gewijde Reis met Ayahuasca. Hier mocht ik de meest mooie zielsreis 
ervaren als beloning op mijn innerlijke werk van de voorgaande jaren, 
misschien wel mijn hele leven. 

Twee weken vooraf diende ik een speciaal dieet te starten en las ik het boek 
van Lars Faber. Alle oude lichaamsklachten kwamen voorbij! De ceremonie 
werd klaarblijkelijk twee weken vooraf gestart! Oude pijn wilde als het 
ware nog een keer gezien en gevoeld worden. En ik kan je zeggen, dat was 
geen pretje... Steeds opnieuw werd mij een overgave gevraagd in de pijn 
die er was. Mijn oude bekkenpijn, de lage rugpijn, de borsten, de darmen... 
Niets werd overgeslagen. Dromen met oude herinneringen en gebeurte-
nissen hielden mij 's nachts wakker. Ik werd al stil gezet. Er kwam heel 
weinig uit mijn hoofd en lichaam. Alles opende voor de zuivering die ging 
volgen op de dag bij Tanya. Mijn gedachten en visioenen waren ontzettend 
bijzonder en wijds, alsof ik nu overal gouden verbindingen zag waar ik 
ooit pijn had ervaren, Er was alleen maar dankbaarheid voor wat ik mezelf 
had geschonken, hoe ik steeds naar mezelf had durven luisteren en mijn 
intuïtie was blijven vertrouwen. Mijn creaties van al die jaren vooraf kreeg 
ik door mijn handen terwijl ik op zolder op zoek was naar kinderfoto's. 
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Alles had ik doordrenkt met liefde besefte ik. In mijn eigen werk had ik me 
nooit verloochent. Ik zag de speelsheid en vrolijkheid, hoe ik met gemak 
zoveel 'in elkaar had geflanst'... Het deed mijn hart opnieuw zingen. Eigen-
lijk wist ik het allang, maar door het totale open staan van mijn energie in 
de voorbereiding van de ceremonie kwam het zoveel dieper en helderder 
binnen, waar ik het mocht verankeren.

Tijdens mijn Gewijde Reis daalde ik af naar de pure creatie energie van 
moeder aarde, naar het binnenste vuur in de aarde, haar baarmoeder. Zij 
is de moeder van de liefde, hier bevindt zich de creatie van alles, dit is haar 
baarmoeder, de moederschoot van de altijd overvloedige liefde. 

Ik was voorbij de parasieten gegaan, de zwarte zaadcellen met hun 
kikkervis-staarten. Ik besefte me: parasieten zullen er altijd zijn. Zij willen 
meeliften op de energie van anderen, ze zoeken gewoon een gaatje waar ze 
in kunnen. Wij zijn zelf de poortwachters van onze goddelijke heiligheid. 
Wij mogen zelf kiezen wat we binnenlaten. Zo zag ik de vrouw van de bank 
waar ik voor vertrek nog langs was geweest, een man van een tanksta-
tion waar ik kort mee had gesproken en iemand die mij op Facebook die 
ochtend nog een berichtje had gestuurd... Wat? Hadden deze zielen door 
dat ik deze dag een Gatekeeper ging zijn? Werkte het zo? Zelf de man die 
mij bij Tanya had gebracht was aanwezig.
Hier trof ik ook de mensen die mij hier gebracht hadden: mijn ouders 
samen in overvloedige liefde breeduit lachend, mijn ex, mijn kinderen, 
de mannen waar ik kortstondig maar intens de liefde mee had beleefd. 
Veel vriendinnen die giechelden en mij deden sissen als Shakti, de Slang 
die verbonden is met de Kundalini energie, want oooo, wat vond ik het 
allemaal flauw!!! Plaaggeesten vond ik ze! Zij wisten het allang! Iedereen 
die mij pijn had gedaan lachte voluit, want door deze pijn was ik op zoek 
gegaan en nu was ik hier, in deze kolkende draaiing van oermoederliefde 
en creatie energie! Ik kon alles creëren voelde ik, echt alles!!! Ik zag Vader 
Kosmos, die met zijn energieën vanuit het sterrenstelsel en de planeten 
ons thuis wil brengen. Het was als een warme mantel van koestering en 
het hoeden van een kudde. Alles wil ons naar de liefde brengen!

De Gewijde Reis gaat in fasen, alsof je door de liaan van de Ayahuasca 
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plant laag voor laag zakt. Zo ga je steeds dieper naar onbewuste lagen. 
Hier zag ik de meest mooie grafische creaties, in prachtige kleuren. Het 
voelde als een glijbaan, het doet pijn, je gaat braken en dan opeens ben je 
weer 'ergens'. In die tussenfasen komen gedachten op en zo zag ik hoe ik 
mijn pad als aardse ziel had bewandeld om hier nu aan te komen. Hoelang 
mocht ik hier blijven? Wanneer werd ik hier weer wegehaald? Had ik dan 
weer al die pijn te doorstaan in die onwetendheid, al die liefdeloosheid 
weer toe te laten, me weer helemaal vast te laten zetten in mijn leven? Had 
ik dan weer al die boeken te schrijven, die lessen te leren? Kon ik het wel 
nog een keer doorleven? Waarom diende het allemaal zoveel pijn te doen 
voordat ik hier weer was? Waarom is het alleen pijn die je zoektocht start? 
Waarom kan het niet anders? Waarom toch die dualiteit en die strijd? 
De tijd die ik er doorbracht, in de weldaad van de sidderende creatie energie, 
die zo intens was, mijn verlangen naar een hoogtepunt aanvuurde, maar 
steeds net werd gesust, voelde voor mij als de grote plaaggeest van het 
innerlijke vuur., het maakte het speels, ondeugend en vrolijk. Het toonde 
mij hoe creatie energie werkte in de energie van alles. Steeds opnieuw die 
overgave aangaan in de sensatie die er is, niet verlangend naar hoogte-
punten (wat het perfectionisme aantikt) maar opnieuw afdalen naar de 
immense onderstroom waar het kolkt en je je gedragen voelde.  Het was 
bizar magisch en pure sensatie. 
 
Kun je je voorstellen hoe dankbaar ik was voor iedereen die rot tegen mij 
had gedaan? Zij hadden mij alleen maar mijn lek getoond! Ik had het zo 
diep en zwaar te voelen dat ik wel op zoek moest! Ik opende mijn hart 
zodat het geraakt werd, waardoor ik weer verder op zoek ging. 
Hoe kwetsbaarder ik opende naar anderen, hoe meer ik geraakt werd. 
Hoe meer ik geraakt werd en hoe meer ik uitsprak aan mijn eigen hart: 
laat mij maar raken, want ik wil niet sterven met een versteend hart! Als 
dit dan niet de liefde is, toon mij waar het dan wel is!

Juist deze openheid, door velen als te veel, te explosief, te gevoelig, te 
emotioneel, te open, te bloot, te veel dansend, te mooi, te stralend, 

te te te..... brachten mij hier. 
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Het voelt voor mij als de beloning van mijn reis, 
want ik ben zo thuis!

Onze creatie energie is direct verbonden met ons innerlijke vuur
Onze creatie energie is direct verbonden met ons seksuele energiestroom, 
de kundalini energie, ons innerlijk vuur, welke geborgen ligt in onze 
onderbuik, onze energetische baarmoeder. Alles wat we binnenlaten 
door parasieten die iets willen hebben of grijpen van ons, kloppen aan bij 
deze poort van onze heiligheid, de ingang van onze baarmoeder. We zijn 
allemaal geboren vanuit een baarmoeder, als een zaadje met een oneindig 
potentieel ontsproten, het pasgeboren kind, zo puur, ongeschonden en 
nog in totale onschuld.

De geboorte van het onschuldige kind in de overvloed van de creatie energie 
gaf de geboorte aan deze tekening... Het draagt het warme nest, het ei, het 
zaad, het openbloeien, de doorgang naar tomeloze liefde in Zijn...
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De creatie modus in 
de beelden van Rodin
In de werken van Beeldend kunstenaar Rodin 

zag ik de dans met het donker
 
Zo was ik bij de tentoonstelling van beeldend kunstenaar Rodin, de man 
die de meest goddelijke lichamen in de meest bijzondere houdingen heeft 
gemaakt vanuit klei en steen. 
Hij maakte nooit zijn werk tot in de perfectie af en was juist altijd in 
een doorgaande creatiemodus. In zijn manier van werken herken ik het 
voorkomen van perfectionisme! 

De naakte beelden in zijn grote oeuvre heb ik lang niet kunnen waarderen, 
want ik werd getriggerd in mijn allergie van heimelijke verlangens, net 
als naaktfotografie. Nu zag ik de schoonheid door mijn verhelderde blik! 
Wat hij werkelijk aan het vertellen was via deze beelden was de nederige 
buiging, de pijn die je voelt als je iets groters dan jezelf door je heen laat 
komen, de schilden die je hebt te laten gaan, door steeds weer die buiging 
te maken, in je energie, je ego loslatend, naar je zielenstroom... Het is de 
poort naar de eeuwige lente, waar een vrouw en een man om elkaar heen 
draaien in een lustige beweging. Hier worden echter de innerlijke godde-
lijke man en vrouw uitgebeeld. Zij zijn versmolten in de mens zelf, zij staan 
in de eigen ruggengraat waardoor je juist het leven zelf kunt beminnen, 
los van de begeerten buiten jezelf te zoeken. Dan leef je de eeuwige lente 
vanuit je eigen hart. 
Rodin heeft ook een beeld gemaakt met de titel “De Kus’. Het verhaal 
erachter is dat deze kus de dood tot gevolg had. Ja, de dood van het ego, het 
waanbeeld, het superego! We hebben vele delen in ons af te laten sterven, 
alle soorten verwachtingen, behoeften en dikwijls geheime verlangens 
projecterend op ieder ander, alles wat ons nooit genoeg zal gaan geven, 
om onze eigen grootsheid te gaan omarmen, daar waar we helemaal 
genoeg zijn in wie we zijn. 
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Perfectionisme versus pop-up energie
Roest in Amsterdam is een pop-up eetcafe in een oude fabriekshal. De 
tijdelijkheid van het gebouw, alles met tweedehands spullen gemaakt, in 
een simpele rauwe constructie. Geen super gladde afwerking, waardoor je 
het gebruik van de materialen zo zichtbaar ziet. Net als Pllek in Amsterdam 
Noord, opgezet vanuit zeecontainers heeft al net zo'n tijdelijke uitstraling. 
Hier komen ook mensen die de liefde voor dit soort locaties hebben. Ze 
werken als magneten. Als je weet wat je zelf leuk vind, waar je hart van 
gaat dansen, kom je daar mensen tegen die daarin gelijkgestemd zijn.

Ik hou zo van de tijdelijkheid bij dit soort gebouwen, 
hier voel ik de creatie energie waar alles zo vrijblijvend mag ontstaan. 

Pop-up versus het perfecte afgewerkte plaatje
Had ik niet een weerstand in het super afgewerkte huis waar ik niets meer 
in een tijdelijkheid kon aanbrengen? Juist in het perfecte huis, het perfecte 
plaatje voelde ik mij op slot gaan. Wanneer is iets perfect? Wanneer is 
iets goed genoeg? En áls je het dan perfect hebt, dan mag het niet meer 
veranderen, dan dient het voor altijd zo te blijven, tot in de eeuwigheid. 
Zo wilde mijn ex zijn werk niet afbreken, met andere woorden: als het 
eenmaal af was dan werd er niet meer bijgeschaafd. Ik herinner mij hoe 
moeilijk ik het altijd vond om tegels uit te zoeken, want die konden we niet 
zomaar even wijzigen, die zouden er dan tot in de eeuwigheid in blijven! 
Dat was dus een hele belangrijke keuze! Stel dat ik over twee jaar iets 
anders wenste? Tja, het zou er niet uitgebikt worden... 

In mijn winkel wil ik in vrijheid ademen, zijn wie ik voel te zijn, flexibel en 
meegaand. De etalage heerlijk opfrissen en bijhouden. Het is als meegaan 
met de seizoenen in de natuur, het ritme van de dag, het kloppen van mijn 
hart op het levenslied wat zich wil laten horen. 
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Het huis van de toekomst 
is zomaar ingericht

Het huis van de toekomst is zomaar ingericht als verliefdheid om de 
hoek komt kijken
Hierbij deel ik een graag een prachtige ontmoeting met een zeer open 
en gevoelige man via social media waar het voorgaande schrijven heel 
duidelijk wordt. Of we op een gegeven moment konden afspreken om 
elkaar in het echt te gaan ontmoeten met een bakje koffie. Het voelde 
goed voor mij en ik zei ja. In de dagen die volgden vooraf aan de afspraak 
werden er door deze man al onbewust meer verlangens neergelegd; of 
ik ook niet al kon blijven eten en ach, ik kon ook al wel blijven slapen 
en ach..... Dit had ik steeds zachtjes afgewimpeld en ging er niet echt op 
in, want ik wilde de vrijheid behouden in het ‘spontaan laten ontstaan 
in dat wat er is’. ‘Alsjeblieft stop hiermee, laten we het spontaan houden’ 
zei ik. Hij ging benoemen dat hij mij ‘helemaal kon voelen’ en dat ik nu 
al ‘muurtjes aan het optrekken was’, gevolgd door een volle laag hoe ik 
zijn aanbod van liefdesbetuigingen aan het afwijzen was. Hoe ik als een 
van de vele vrouwen die zijn leven al gedeeld hadden ook zijn liefde en 
goedheid, openheid en bereidheid om te schenken aan het afstoten was. 
Mijn woorden om uit te leggen dat het me smoorde en benauwde kwamen 
niet aan.  

Pop-up energie in een eerste ontmoeting
Wat ik wens? Niets liever dan een pop-up energie! Gewoon een eerste 
ontmoeting waarbij we zitten, praten, luisteren, voelen, kennismaken, 
aftasten in een ont-moeting. Voelt het goed? Wederzijds? Dan gaan we nog 
iets langer bij elkaar zijn... In de zachte vrijheid die er is. Hij was al het huis 
aan het inrichten! Ik kon al niet meer gewoon zijn in het moment zelf. Er 
werden al zoveel verlangens en behoeftes op mijn bord gelegd dat ik niet 
anders kon dan stop roepen. Ik zou hoe dan ook een teleurstelling zijn, 
want er lag al te veel in de lucht aan verwachte potentie. 
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Ik kon bij voorbaat al niet aan de ingevulde verwachting voldoen. 
Een valluik voor velen!

Stel dat ik was gegaan, dan was alles zwaar geweest, want ik zou bij voorbaat 
al niet genoeg gaan geven, alles zou als een tekort ervaren worden, want 
het huis van de toekomst, zijn verlangen naar mij, was al ingericht. Hij zou 
mijn winkel inlopen en kritiek geven op wat hij werkelijk zou aantreffen. 
Ik zou me moeten verdedigen, of de rekken gaan aanpassen, dingen dienen 
te verbergen en verstoppen, iets anders binnenlaten wat mij geen vreugde 
zou geven. 

Ik werd me het heel snel gewaar en ik zei stop als poortwachter van mijn 
innerlijke koninkrijk. Toen kreeg ik de braakballen over me heen, hoeveel 
messteken ik hem nu wel niet gaf, hoe hij zich nu afgewezen en niets 
waard vond, ik had nu zijn wonden opengerukt. Hij moest van zichzelf nu 
acuut in een meditatie om zichzelf te herstellen van deze shock, ik was nu 
een dader in zijn beleving. Hij lag nu te bloeden, zoals hij zelf uitsprak vele 
vrouwen voor mij ook al met hem hadden gedaan. Hij had gehoopt dat 
ik anders zou zijn, beter dan alle voorgaande vrouwen. Ik was een bitch, 
een eigenwijze trut die niet besefte waar ik hem nu mee verwond had. 
Met dit hele verhaal ging ik met al die voorgaande vrouwen meeleven en 
vroeg me af hoe zij zijn gedrag hadden ervaren? Waren ze in hun kracht 
gebleven of hadden ze naar zijn roep geluisterd?

Vroeger zou ik mij aansprakelijk voor hebben gevoeld, zou ik excuses, 
sorry’s en het spijt me ‘s tot in de treurnis van dagen uitgesproken 
hebben, dan zou ik zijn wonden willen dragen en hem willen troosten in 
zijn pijn, dan had ik het niet kunnen verdragen hem te zien spartelen met 
zijn bloedende hart... 

Ik zag nu het ware spel. 
Het was zijn wond met zijn verlangen. 

Hij gaf mij ademnood door het huis te snel in te richten en ik kwam voor 
mijzelf op, voor mijn eigen welzijn. De grootste angst als ik dit doe is 
de sneer na te krijgen, het zwaard van het oordeel van mijn grens. Het 
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zijn mijn lessen van het leven geweest om te mogen voelen wat er met 
mij gebeurd als ik al die verlangens van anderen op mijn bord zou gaan 
vervullen. Ik zou van alles niets zijn.

Wat is dan de juiste manier om hier mee om te gaan? 
Alles wat op mijn bord ligt terug sturen in de energie. Het is niet van mij, 
alsjeblieft, hier heb je het terug. 
Het schijnt dat mensen graag delen wat ze bij mij voelen, vooral als het 
ten nadele is voor hen. Ze willen hun grote antennes aan mij tonen als hun 
grootsheid en kracht. Ze hebben niet door dat het bij mij juist averechts 
werkt. Hoe kan ik er zijn met alles wat ik van binnen voel als het a la minute 
steeds wordt benoemd, alsof het per direct opgelost dient te worden en 
weer in de high open love vibe dient te gaan zijn? Ze eren en respecteren 
mijn onderzoekende energie niet. Er is namelijk niets mis mee om te 
begrenzen of zachte muurtjes op te zetten. Ik bepaal. Ik kies. 
Persoonlijk vind ik het fijner als ik merk dat de energie veranderd om 
daar respect voor te hebben, een stapje terug te nemen, even indalen en 
contact maken met mezelf, eventueel een vraag te stellen aan de ander, 
zoals ‘ voel je je nog comfortabel’ of ‘is er iets wat je nu nodig hebt’ en 
soms voel ik ook dat het tijd is om te gaan. Zelf reflectie is key.

Vingers op wonden leggen heeft nog nooit iemand heel gemaakt, 
het haalt namelijk alle veiligheid weg om er helemaal te zijn 

met alles wat er in je stroomt.  

Je bestelling in een restaurant
Vergelijk het geprojecteerde verlangen van deze man naar mij toe met een 
bestelling in een restaurant waar ik iets op mijn bord kreeg wat ik niet had 
besteld. Hij vroeg steeds meer dan ik eerst wilde geven en ik gaf steeds 
een beetje toe, ging over mijn grens heen, beetje bij beetje. Tot ik opeens 
besefte (achterom kijkend) wat er werkelijk op mijn bord zou komen te 
liggen, wat ik had gedaan, waar ik in toegestemd had en dacht: huuuh??? 
Wil ik dit? Ik keek naar het bord. Wat deed ik dan? Stuurde ik het dan 
terug door mijn grens te benoemen? Of at ik het op en dacht ‘ach nou ja, 
wat een gedoe als ik hier stennis over ga maken, dan verpest ik de hele 
sfeer, komt mijn eten later terwijl de anderen het dan al op hebben, en 



239

ach... dit lust ik eigenlijk ook wel.’  

Tevreden met een middelmatigheid

Je laat het over je heen komen. 
We hebben het dus terug te sturen en uit te spreken 

hoe we het hadden besteld, wat onze ware wensen zijn. 

Als kind hadden we ons bord leeg te eten - want anders.... Het was vanuit 
alle goede bedoelingen en vanuit alle liefde bedoeld. Zo hebben we ooit 
van alles geslikt - letterlijk en figuurlijk met de paplepel tot ons genomen 
- en aangenomen tot een waarheid. Het werd er door een constante 
herhaal-lijn ingepompt, we zijn er lam mee geslagen en zij die het bij ons 
deden hebben hetzelfde proces meegemaakt, want zij leefden ook maar 
hun waarheid, hun geloof vanuit een overtuiging dat ze het goed deden.

We zijn allemaal zo bezig om ons best te doen. 
We hoeven ons alleen maar af te vragen: voor wie?

Het spel van het leven gewaar worden 
is het pad naar bevrijding.

De zilveren lijn naar pure schoonheid
Het is een zilveren lijntje, een prachtige lijn, waar we geslepen worden 
naar pure innerlijke schoonheid waar we ons hele innerlijke koninkrijk 
in het zachtste pure licht mogen laten stralen. Wij zijn onze eigen poort-
wachters en de wereld om ons heen mag vergaan -  wij blijven staan.
Dit is het kernantwoord op ‘Wie ben ik nu eigenlijk? Waar ben ik nog? 
Waar kan ik zijn wie ik wil zijn, helemaal en totaal?
Het grote geschenk is dat ik mijn hart wagenwijd open kan houden. 
Ja, ik kan geraakt worden terwijl ik het leven volop aan het beminnen 
ben vanuit mijn innerlijk vuur, echter liever een open hart wat 1000 keer 
geraakt is, dan sterven met een gesloten en versteend hart. 
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De dienstbaarheid 
van de poppenkast

Als de poppenkast van het leven er is om ons hier heen te brengen, 
dan begrijp ik het spel van het leven nu helemaal! 

Alle weerstand in mijn leven dient mij om me te verfijnen, 
bij te slijpen naar mijn briljante en pure schoonheid. 

Hoe meer ik voor mijzelf ga zorgen, mijn eigen back-up ga zijn en mijn 
eigen verantwoordelijkheid op pak, hoe meer ik de reflectie in een ander 
kan ombuigen naar eigen kracht, hoe meer het mij sterkere vleugels geeft 
om uit te vliegen in het bestaan wat ik wens, dat wat mij dient, wat mij 
vreugde brengt, geheel op eigen wijze, vanuit mijn eigen uniekheid.

Is het mijn reis door de diepe grotten met vuurspuwende draken waard 
geweest? Is het de investering in al mijn trainingen waard geweest? Een 
hele grote JA is hier mijn antwoord. 

Ik maak een diepe buiging 
Ik buig voor de vaderlijke sturing vanuit de universele krachten, ik buig 
voor de rauwe spirituele reis die erdoor op gang is gezet, om al mijn 
verwijten aan anderen te zuiveren, om al mijn pijn en bebloede kruis-
punten als stuurpunten omgetoverd te hebben. 

Het is de alchemie in volle glorie! 
Het is de magie waar velen over schrijven. 

Het is je bezielde leiderschap over je eigen bestemming oppakken. 

In dank aan mijn leermeesters
Ik buig voor de leermeesters die mij aanreikten hoe dat te doen, waarmee 
het te doen zonder dat zij controle wilden overnemen, touwtjes voor mij 
op wilden pakken. Zij hielden hun eigen regie, zij waren mijn krachtige 
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creators die mij bij mijn eigen creatie energie brachten. Zij deden allemaal 
hun deel in mijn proces. 

We zijn met zijn allen zo niet alleen in dit proces wat we zelf hebben te 
doen. Als we durven vertrouwen op wat er gezien wil worden, durven te 
buigen voor wat we onszelf aan doen, ons falen en onwetendheid erkennen 
en de les erachter willen gaan leren door op weg te gaan naar het ‘hoe dan 
wel’, alleen dan zullen we de groei ervaren. 

Ik moest het leven wel zo ervaren 

Ja, het hart aan de leiding, door alles te gaan voelen wat er gezien wil 
worden, elk geheim laten ontrafelen in het gewaar zijn van wat er werke-
lijk gezien wil worden. 
Mijn reis was soms kil, koud, eenzaam en alleen, donker en mistig. 
Het was nodig om deze afscheiding te ervaren. 
Ik moest verstoten worden om thuis te komen. 
Ik moest mijn verleden doorspitten. 
Ik moest mijzelf steeds recht in de ogen aankijken. 
Niemand anders dan ik zelf kon dat. 
Ik moest mijzelf onder ogen komen met wat ik nog weggaf aan een ander, 
waar ik niet zelf voor durfde te gaan staan. 
Ik moest vastzitten, keer op keer, om de waarheid in de realiteit van de dag 
te ontmantelen. 
Ik moest soms een bitch zijn om mijn eigen domein te bewaken. 
Ik moest sterke begrenzing aangeven als mijn eigen waakhond, anders 
verloor ik weer de controle. 
Het moest om mezelf aan te laten sterken, het vlees opnieuw aan mijn 
verloren botten trommelen met de muziek die vrijkwam uit mijn pure 
hart. 

Onszelf toestemming geven het niet te weten
We hoeven onszelf alleen maar toestemming te geven dat we zoveel niet 
weten en dat een ander die zegt het wel te weten nog steeds in een ego 
stuk zit, en wat dan ook helemaal prima is, als we maar erkennen naar 
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wie wij luisteren. We hoeven alleen maar te zien waar iemand is, zonder 
er een oordeel over te vellen, want zodra we dat doen, zijn wij net als hen. 
Dat is de kracht van spiegelen, de kracht om de reflectie te durven zien. 

We mogen falen, 
vallen en weer opstaan, 

elke keer opnieuw. 



243

43

Mensen mogen zien 
in alles wat ze zijn 

Verlangens loslaten is bevrijdend, 
net als het invullen van getoonde uiterlijkheden. 

Niets is wat het lijkt...

We geven mensen in hun rol in ons leven zo graag een labeltje: moeilijk 
type, afstandelijk, stil, gesloten, eigenwijs, hard, doordrammer, narcist, 
rotzak, dronkenlap, klootzak, bitch, zwakkeling, ...... vul maar in... 

Dankzij mij zoektocht in de ontrafeling van wat ik allemaal ben, kwam 
ik alle soorten mensen tegen en ging hen door andere ogen zien. Vooral 
dankzij de vele systematische opstellingen bij Hylke mocht ik in vele 
opstellingen van anderen een plek innemen. Daar stond ik dan bijvoor-
beeld in het veld als de stugge moeder, eerst strak kijkend naar de dochter 
(die de opstelling deed) en zodra de moeder van de moeder erin werd 
gebracht door de knieën boog. Als er een nog onbenoemd en onbekend 
geheim in werd gebracht kwam het hele veld in beweging. Los van wát het 
geheim precies was. In het licht van het ‘gewaar zijn’ kwamen de werke-
lijke onderliggende emoties vrij. Daar kon de dochter de moeder in haar 
pijn zien en opnieuw benaderen met een open hart. Doordat de moeder 
zacht werd kon de oma ook weer openen. Er werd iets essentieels geheeld 
doordat de energie weer ging stromen en er weer ruimte ontstond om een 
verbinding aan te gaan. Hier werd iedereen zichtbaar zonder schilden, 
zonder het masker ‘het gaat wel goed met mij hoor!’. 

De authentieke ziel werd zichtbaar én voelbaar doordat 
alles er mocht zijn, het donker en het licht
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Het zijn voor mij diepgaande geschenken, omdat ik hiermee leerde het 
grotere veld in familielijnen te mogen omarmen. We zetten met ons 
allen schilden en waanbeelden op om onze verborgen verwondingen te 
beschermen. Echter zodra we ze er open en bloot mogen laten zijn in al 
onze kwetsbaarheid én veiligheid, kan het stromen. Deze stroming gaat 
vaak met tranen. Ja, deze tranen zuiveren.... Door een opstelling kun je 
met andere ogen naar de realiteit in de dag kijken, naar de personen 
die er in je leven toe doen. Het gaat er niet om dat je met de gevonden 
inzichten naar familie gaat en benoemt wat je hebt ervaren. Het maakt 
je zachter als je een reactie ontvangt, je herkent de oorsprong en vanuit 
welk verleden zij spreken. Je krijgt de kans het meer te gaan laten en juist 
vanuit compassie vragen te gaan stellen. Alsof de virtuele klappen van de 
zweep of het zwaard van het oordeel wegvalt. Inzicht in wie iemand meer 
en meer is geeft begrip. Zonder dat we in de pan soep van een ander gaan 
roeren en daar iets willen oplossen, blijven we bij onze eigen pan soep en 
eren we de soep van een ander. 

We hebben allemaal onze eigen soep
De pan soep is de metafoor voor hoe je je leven leeft. We hebben allemaal 
dezelfde ingrediënten tot onze beschikking. Je kiest zelf welke kwaliteit 
groenten je koopt. Het gereedschap bepaald hoe we de groenten snijden. 
Het vuur onder de pan bepaald hoe lekker de soep gaat borrelen. De liefde 
en genegenheid, het lied wat we boven de pan zingen, zij zijn als de spece-
rijen die het supersmakelijk, uniek en authentiek maken.... 

De uitdaging: zorgen dat je de skills verzameld 
om je eigen soep superlekker te maken!

Toxische energie zal de soep gaan bederven! Bedorven groenten ook. We 
hebben de keuken dus heilig te verklaren! Hier mogen alleen mensen 
naar binnen die respect hebben voor de soep van een ander - ook die van 
jou dus! Die van de aroma willen meegenieten zónder te grijpen, vanuit 
begeertes en overheersendheid. Iedereen die hier geen respect voor heeft, 
die bij de drempel van de keuken als een klein kind staat te jammeren en 
te spartelen, die laten we daar staan en een ieder die komt binnen walsen 
met grote modderige zevenmijls laarzen laten we onze tanden zien en 
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grommen we toe. Indien noodzakelijk bijten we ze een halsslagaderlijke 
bloeding. Dit is natuurlijk energetisch bedoelt vanuit onze hondsenergie en 
de wilde natuur. Wij laten de archetypische energiëen toe als we ons eigen 
innerlijke welzijn niet erkennen. Dan zijn we zelf het jammerende kind bij 
de drempel, dan staan wij naar anderen te schreeuwen, dan zoeken wij bij 
anderen het verlossende antwoord, dan zoeken wij de moederschoot en 
de ruggegraat bij een ander! Wat jij jezelf schenkt, stroomt automatisch 
door naar ieder ander. Focus jij je op je eigen soep, dan ga je ook niet meer 
in de soep van een ander roeren. Dit is het spiegelpad - wees de reflectie 
van wie jij wilt zijn - in de liefde voor jezelf en je bent een doorgeefluik van 
deze liefde....
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Verleden, heden en toekomst in het 'nu'
In het nu, het moment wat er is, ademen we alles tegelijkertijd: verleden, 
heden en toekomst. In het nu kunnen we het verleden helen, in het nu een 
keuze maken, waardoor de toekomst anders zal worden. We zijn gecon-
nect met een groter netwerk dan we met het ‘gewone oog gewaar zijn’. 
 
Zo was ik een vader die helemaal beklemd werd door allemaal mensen 
die boven op mij kwamen liggen. Ik voelde mij als vader gevangen in een 
heel klein kamertje, klem gezet. O wat had ik het in die rol benauwd. Deze 
vader werd genoemd als een ‘koele en afstandelijke man’. Hier werd zo 
zichtbaar dat hij nergens heen kon. Dit soort inzichten schenkt compassie 
en begrip in het nu.

Er was een opstelling omtrent je zielsmissie gaan leven, waarbij zelfliefde, 
het zielsverlangen en de innerlijke saboteur werd opgesteld. Als saboteur 
beukte ik alles weg rondom de persoon die de opstelling deed en o wat 
was ik gedreven en supergoed in het weghouden van de liefde en het 
verlangen! Niemand kon bij haar komen, hoe graag ze ook wilden! Totdat 
ik opeens niets meer hoefde te doen. Ik droop af en vond het prima. Mijn 
taak zat erop. Na die opstelling (duur ongeveer 5 minuten) vroeg ik haar 
wat ze innerlijk had gedaan (er wordt niet gesproken tijdens de opstel-
ling). Ze had schoon genoeg van me, koos ervoor om mij te gaan negeren 
en zich te richten op haar zelfliefde en zielsverlangen. Woh! Hier was heel 
goed de spreuk voelbaar ‘wat je aandacht geeft groeit’, oftewel gedachten 
hebben kracht!

Het onvervulde verlangen naar een ideale en perfecte ouder
Tijdens een dagworkshop familieopstellingen in Gelderland waren er 
twee deelnemers, Willem en ik (voor het gemak geef ik deze man de naam 
Willem). Willem vertelde dat hij nu als opa zijn eigen levenspatroon terug 
zag bij zijn kinderen, welke zij nu gingen doorgeven aan hún kinderen. Hij 
was vragen gaan stellen bij zijn eigen vaderschap en wilde dat nu graag 
onderzoeken. Hierbij werd ik als zijn vader aangewezen en daar stond 
ik, vijf meter verderop, mijn handen in mijn zij met de rug naar hem toe. 
‘Ja, dat is mijn vader helemaal!’ zei Willem. De begeleider haalde de opa 
erbij en direct boog de vader zijn rug, knikte door de knieën en ik voelde 
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heel veel pijn en moeheid in mijn lichaam door deze buiging.... ‘Wat zie je 
nu gebeuren?’ vroeg de begeleider aan Willem. Willem had het eerst niet 
eens door hoe zijn vader boog nu zíjn opa in het veld was gekomen. In 
deze opstelling werd er wel gesproken. Willem mocht zijn vader vertellen 
wat hij altijd al graag had willen zeggen. Hij gaf aan hoe teleurgesteld hij 
was in zijn vader en dat hij graag meer een echte vader had willen hebben. 
Ik, als de vader, sprak de spijt uit die ik voelde opborrelen, de immense 
spijt naar de zoon, zijn hart huilde ervan. Hij had zo graag die echte sterke 
vader willen zijn, maar hij wist niet hoe, hij zat vast in zijn eigen leven en 
gaf aan hoe hij zijn zoon had zien lijden.... De vader huilde en huilde, vanuit 
oude pijn, de onmogelijkheid, met een wederkerige dankbaarheid omdat 
het er nu uit mocht stromen. De vader werd gehoord... Willem sprak uit 
‘het is wel goed vader, zo is het wel klaar, stil nu maar’ en hij raakte met 
zijn hand mijn benen aan met een sussend strijkje van troost en ‘het is 
nu wel klaar, stop met huilen’ gebaar. Ik voelde hoe de deksel op de net 
geopende stroom werd gelegd. ‘Willem, troost mij niet, laat mij nu zolang 
huilen als ik wil huilen, een dag, een maand, een jaar... ik wil nu alleen 
huilen en deze nieuwe ruimte inademen....' 

Niet meer getroost willen worden 
Zoals ik zelf na de klap in de kroeg had ervaren is het niet meer getroost 
willen worden een noodzaak om je energie te reinigen. Hier stroomde 
de energie van een vader die zijn gemartelde waanbeeld van een ‘ideale 
en perfecte vader’ mocht laten gaan. Zowel de zoon als de vader hadden 
een verlangen en waren beiden teleurgesteld. Een hoge muur optrekken 
zorgde ervoor dat deze stromende huilbui zou uitblijven. Voor Willem 
was het helend en vol inzichten, maar voor mij net zo! Want ik zat op de 
plek van mijn eigen vader, zoals ik hem van alles had gevraagd te zijn. 

Het mogen ervaren wat het ontslaan van een gevraagd waanbeeld met je 
doet is een volgende stap na het ontslaan van je eigen waanbeeld....

Het bevrijden van verlangen en projecties op iemand anders kan pas als 
je eerst jezelf hebt vrijgemaakt van het vervullen van verlangens door een 
ander. Je hebt eerst jezelf te bevrijden voordat je anderen kunt bevrijden.
Wat deze bevrijding dan in de dagelijkse realteit is? Het is alsof je vanuit 
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een hoger perspectief kunt afdalen naar het leven van de andere persoon. 
Je zoekt geen bevestiging of erkenning meer in de gesprekken. Je bent je 
gewaar van het geheel. Alsof je een vrijheid hebt verworven om een ander 
te laten in wat deze wil zijn. Je gaat anders spreken en gaat milder zijn, 
met meer begrip. Het gaat met vallen en opstaan. Het is niet klik klaar 
en opeens anders. Het helpt mij bij het stellen van vragen. Als ik iets voel 
opborrelen vraag ik 'Wat wil hier nu gezien worden. Leg ik hier toch 
nog een verlangen neer?'. Elke teleurstelling die ik bij mezelf voel in een 
verbinding met een ander bevraag ik. 'Wat had ik gehoopt te ontvangen? 
Wat had ik hier willen horen?' Vanuit mijn eigen back-up ga ik in mijn 
ruggegraat staan, in dat deel wat aandacht wil. Hier maak ik mijn eigen 
bedding voor wat er gehoord en gezien wil worden. Het is een proces van 
laten gaan... Alles wat ik buiten mezelf vraag mag ik aan mezelf geven. 
Het voelt als een rouwproces mét dankbaarheid. Het steeds opnieuw zelf 
doen, het zelf dragen, eigen verantwoordelijkheid oppakken is een cyclus 
waar ik af en toe best moe van wordt. Hier verlang ik ook wel eens die 
schouder waar ik dan even mag zijn met alles wat ik ben en ook niet ben...  
Het is een eenzame tocht. Toch weet ik dat dit de enige weg is. 

Juist in die overgave momenten komt er dan, als vanuit het niets, iemand 
bij me aankloppen die mij die schouder aanreikt, me laat 'braken' 
en uitrazen, die mij weer zacht maakt..... Het zijn de telefoontjes 'ik 
dacht aan je' of een onverwachte ontmoeting tijdens een wandeling... 
Hier voel ik dan de steun vanuit Spirit, het is als de magie....

Life is like a box of choclats
You never know what you gonna get

Forrest Gump



249

44

Moederdag

Opvolgend aan de ervaringen met de vader van Willem was het 
Moederdag en deze werd de meest bijzondere na 22 jaar. 

Wildhearted bloemen voor mijn moeder
Voor deze dag had ik voor het eerst een grafstuk laten opmaken door een 
klant van mij die persoonlijke bloemstukken maakt, waar ze een verhaal 
in weeft, door de juiste bloemen te gebuiken en in de juiste vorm. Ik had 
gevraagd om een ‘wild hearted’ grafstuk. Door mijn eigen reis zag ik mijn 
moeder nu met haar eigen wilde hart in de branding van háár leven. Voorbij 
alle pijn en vragen was ik haar eigen schoonheid weer gaan zien. Nog niet 
eerder had ik een thema bloemstuk laten maken, eigenlijk wist ik niet 
eens dat het kon! Doordat deze klant destijds bij mij aanklopte voor haar 
huisstijl en website en mij het verhaal deelde achter haar nieuwe bedrijf, 
gingen mijn ogen open. Hoe nemen we eigenlijk afscheid van mensen? 
Wat hebben zij ons getoond? Kunnen we hun ware levensverhaal vangen 
in een bloemstuk en in het laatste afscheid? Wat als ze hun eigen hart niet 
hebben kunnen tonen door al hun geheime wonden, door al hun buigen 
voor iets buiten zich? Wat als..... Nemen we afscheid van een masker, van 
een getoond waanbeeld, of heeft deze persoon zijn of haar pure licht 
getoond in het leven, waar al ons immense verdriet naast vreugde er kon 
zijn? Waar ze hebben geleefd zonder excuses en vluchtroutes, weg van ons 
ooit gewonde hart? Dit werkt ook altijd weer door op mijzelf: hoe wil ik 
dat mensen afscheid van mij nemen, heb ik mijn ware licht getoond? Heb 
ik gezegd wat ik wilde zeggen. Heb ik de mensen die mij dierbaar zijn dit 
ook echt laten weten? Heb ik mijn hart geopend?

Deze dag kreeg ik van mijn vader een microfoon uit zijn collectie, omdat 
hij zag hoe ik momenteel aan het vloggen ben en hij gaf mij nog extra tips 
om ruis uit mijn opnames te halen. Als DJ en radiomaker weet hij hier 
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natuurlijk alles van! Hoe had ik kunnen denken dat ik zo anders ben dan 
mijn vader? We hebben zoveel overeenkomsten! We hebben allebei op 
onze eigen unieke manier de drang om een boodschap de wereld in te 
brengen, we gebruiken allebei ons eigen kanaal, we hebben elk ons eigen 
vuur... Het is als het lied 'Pappa, ik lijk steeds meer op jou...' Het is juist 
bijzonder hoe we het elk op onze eigen manier doen. De grootste allergie 
werd even zichtbaar op mijn bord gelegd. Het was een geschenk! 
Weet je wat een microfoon symbolisch betekent? Spreek maar, laat je stem 
maar horen! Als we de taal van de symboliek leren verstaan, verruimt het 
onze ontvangst van de vele boodschappen die ons aangereikt worden. Er 
is lichaamstaal door de houdingen die we aannemen, er wordt gesproken 
in de stiltes als we niet spreken, zoals Herma mij leerde in de lege ruimte 
rondom kunstwerken en we spreken met iets wat we aanreiken. Het 
verruimt de manier van kijken, ontvangen én teruggeven.

Het mooiste antwoord
Op het moment dat de borrel op tafel kwam vroeg ik mijn vader of we ook 
een toast op onze moeder konden uitbrengen. ‘Het is ook de dag wat we 
onze eigen moeder eren, wij zijn als kind uit haar geboren, dankzij jou’ 
‘Nee, dat kan niet’ zei hij. ‘Een toast is ook niet het goede woord, maar 
even bij haar stil staan zou ik heel erg fijn vinden’ sprak ik uit. ‘Nee, dit 
kan echt niet’ zei mijn vader. Hij keek naar zijn vrouw die ondertussen in 
de keuken drankjes inschonk. Opeens zag ik de verbanden in ons systeem 
als samengevoegde families. Daar stond een vrouw die deze dag als haar 
Moederdag ervaarde, wat ook zeker helemaal haar recht was, echter was 
en kon ze nooit de plek van onze moeder overnemen en dit is ook nooit 
gebeurd. Zij was voor mij de vrouw naast mijn vader, niet als een tweede 
moeder. Zelfs mijn schoonmoeder kon ik niet als een tweede moeder 
ontvangen. Ze had mij ooit gevraagd of ik haar ook ‘mem’ wilde noemen. 
‘Nee, die naam behoort maar één persoon toe in mijn leven, ook al is ze er 
niet meer levend'. 
Clarissa schrijft in haar boek dat ze kinderen vele moeders toewenst, 
waarbij ze benadrukt dat vooral vrouwen bemoederd dienen te worden 
door wijze vrouwen die door de slagen en klappen van het leven hun eigen 
wijsheid hebben gevormd. Juist die levenslessen delen draagt er zorg voor 
dat men het leven vanuit vele ooghoeken kan gaan bekijken en vanuit die 
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blik hun eigen pad kunnen gaan bewandelen, wat voor hún klopt. 
Ik zag mijn vader kijken en ik voelde opeens hoe hij toestemming had 
gegeven aan haar, totaal onbewust door het harde doorleven na de dood 
van zijn vrouw, onze moeder. Hoe onzichtbaar en fijn besnaard hij haar 
een podium had gegeven, waar geen ruimte meer kon zijn om onze 
moeder te eren in wie zij altijd is geweest in ons leven. Alsof de wond 
te groot was, alsof we allemaal teveel schuld hadden gevoeld, teveel 
vragen droegen zonder antwoorden. We waren allemaal heel hard gaan 
doorleven, probeerden te vergeten, het gat te stoppen... met wat eigenlijk? 
Zwijgen? Er niet meer over praten? Want waar zou zij dan zijn, de vrouw 
van mijn vader? Zij had toch ook een leven, een recht om er te zijn, met 
haar kinderen, haar levensverhaal, haar eigen wonden en geleden pijn, 
haar rouwproces? Ja, absoluut.
Het was een sluipende slangenenergie die onder de huid was gaan 
kruipen besefte ik me. Daar stond ik tegenover mijn vader, een hart-tot-
hart verbinding in het licht van de waarheid. Ik had geen idee of hij besefte 
wat er gebeurde, echter wat er voor mij toe deed was hoe ik hem zag staan 
in het systeem van ons gemengde gezin. Dat heelde mij. Hier hoefde ik 
niets te dragen of te fiksen..... In deze luttele seconden van het leven zelf 
had ik mijn moeder geëerd en haar een plek gegeven op deze dag. Hier 
hoefde niets meer benoemd te worden. Ik stond er als een dochter tegen-
over mijn vader met een vraag, een liefdevolle vraag vanuit mijn hart, mijn 
noodzaak en innerlijke behoefte uit te spreken - en hij gaf antwoord. Het 
was misschien niet het antwoord wat ik had gehoopt, echter had ik geen 
verwachting en kon daarmee alles ontvangen wat er mij werd gegeven. 

Ik kreeg het mooiste antwoord wat 
mijn vader mij kon geven: de waarheid.

De oude Siska zou staan hebben razen, schoppen, een teleurgesteld gevoel 
hebben gehad, zich niet begrepen hebben gevoeld, ‘s nachts hebben liggen 
huilen.... Nu voelde ik een buiging in de zachte kwetsbaarheid door het 
uitspreken van mijn diepe hartewens. Dat was voldoende. Het was goed.
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De reis door mijn innerlijk huis

Tijdens de laatste dag van mijn jaarcursus bij Hylke sprak ik mijn 
dankbaarheid uit naar Hylke en de groep, want zij hadden met mij 

meegereisd door alle opstellingen heen, zij hadden mijn radeloze roep 
omtrent mijn vader gehoord, die ik als een grote blokkade had ervaren 

om mijn eigen podium te betreden.

Het afgelopen jaar was ik oog in oog tegenover mijn eigen waanbeeld 
komen te staan, mijn dekmantel om het ideale kind te zijn en daar wilde ik 
goedkeuring op krijgen! Een goedkeuring op mijn 'valse ik'. MIjn gebouwde 
waanbeeld mocht in duizenden scherven afsterven, verschrompelen in 
het vuur van de draak, de waarheid, in het licht van de brandende zon in 
de dorre woestijn. 

Eigenlijk wilde ik geen klanten in mijn winkel!
In de zoektocht naar de uitstraling van mijn winkel, vanuit de bezieling 
die in voelde vanuit mijn innerlijk huis met mijn bidboek in de hand als 
kompas, kreeg ik een opstelling met mijn eigen bedrijf. In het gespek 
gaf ik aan dat ik niet wist hoe ik mijn bedrijf de juiste zichtbaarheid kon 
geven, onzeker was hoe ik er een sterk geheel van kon maken, aangezien 
ik mezelf als 'veel' (super creatief) ervaarde. Er kwam een kernantwoord 
uit: ik wilde eigenlijk geen klanten! Het was een uitspraak die zo waar was 
en ik schaamde mij er voor. Wat is een bedrijf zonder klanten? 
Dit soort gesprekken had ik regelmatig met een creatieve vriendin en 
we benoemden onze aangeraakte kunstenaarsziel, alsof we alleen nog 
maar uit onszelf wilden creëren, geen verstoring van klanten meer 
wilden toelaten. Zij had ook een diepe rouwperiode meegemaakt en we 
bespraken vaak de kwaliteit en de essentie van écht leven. Wij zijn samen 
fan van tijdelijkheid, pop-up energie, vrolijkheid en dansen in alle simpel-
heid van het leven zelf.  
In de opstelling die volgde draalden de klanten om mijn bedrijf heen, alsof 
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ze niet wisten wat ik nu werkelijk was. Het was confronterend, maar wel 
de waarheid. Het was een waanbeeld waar ze om heen draaiden. Ik toonde 
me niet echt en de klanten toonden de onrust die ik in mijzelf voelde. Op 
het moment dat ik mijn hart open ging zetten voor wat ik werkelijk en 
écht vanuit mijn tenen wilde delen aan de wereld (zoals dit boek), waarbij 
ik mijn schilden liet vallen, bewoog het veld en was er opeens een gigan-
tische energiestroom zichtbaar! Er stond en krachtige driehoeksopstel-
ling! Hier was de bezieling te voelen en alles stond in een open en heldere 
verbinding met elkaar. Geen verborgen geheimen meer, alles stond in het 
licht! Hier mocht ik echt inzien en omarmen dat ik de juiste klanten krijg 
als ik mijzelf toon zoals ik ben, puur en open. Dat ik geen klanten wilde 
was de noodkreet op het feit dat ik geen klanten wil die niet bij mij passen. 
Ik sta gewoon zelf bij de deur! Hier hoef ik mijzelf alleen maar toestem-
ming te geven, de moed te vinden om de grootste teleurstelling te zijn 
de de ogen van een ander, want anders stel ik mijn eigen hart teleur. Dan 
stopt de energie. Ik kan er niet meer omheen. Het is zo. Zo werkt het. 

Hier hoefde ik alleen maar over mijn landkaart te gaan en te aanschouwen 
wat ik als een soort van onkruid overal aan het proeven en onderzoeken 
was in wat ik kán, als een snoepwinkel en ik mocht het zelf snoeien naar de 
kern, de bron in mij. Wat was de kernstroom in mij, mijn innerlijke drive, 
mijn werkelijke vuur onder mijn eigen pan soep? Hier kreeg ik een helder 
inzicht dat ik geen fotograaf bén, maar de camera een verlengstuk is van 
mijn kijk naar de wereld waar ik schoonheid zie, wat ik wil vastleggen in 
het mooiste licht. Het is liefde, passie en puurheid wat ik zie. Ik bén geen 
designer, het is mijn gereeedschapskist om vorm te geven aan dat wat 
zichbaar mag wirden in het puurste licht, vanuit eigenheid, authenticiteit 
en eigen energie. Al mijn tekeningen vangen een gevoel, een intentie, en 
zijn verhalentellers in hun uniekheid. Al mijn talenten en skills zijn samen 
gekomen om mijzelf als storyteller in het licht te zetten, waarbij ik de taal 
van de liefde kan delen. Mijn jarenlange schrijven in mijn dagboeken en 
later via blogs en nieuwsbrieven hebben mij als vanzelf een storyteller 
gemaakt. Ik vond door graven en doen de juiste woorden die mijn illustra-
ties, vrije creaties en schilderijen al zo lang aan het vangen waren. 
Het is een proeftuin geweest om mijn pure creaties zonder labeltjes een 
podium te geven. Mijn uitvindersgeest en onderzoeksdrive heeft mij een 
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pad doen banen door mijn eigen oerwoud, waarbij alles een totaalsom 
van de bloem in mij is geworden. 
Pas als je je eigen verhaal kent kun je het overdragen naar de buitenwe-
reld in een helder taal. Het is simpel. Als je het niet zelf doet, gaan mensen 
zelf de cirkel invullen, want zo werkt ons brein nu eenmaal. Je hebt de 
gedachten van een een ander te sturen, in hoe je wilt overkomen, gezien 
wilt worden, ook al weet je dat je niet te vangen bent in je creatie energie. 
Mensen willen je vangen en in een kadertje stoppen, alleen maar om je te 
begrijpen. De etalage van de winkel is dus essentieel. Het is de sleutel naar 
waar jij je hart kunt gaan openen in alles wat er in je bloeit. Als iemand een 
labeltje op je plakt, kan het voelen als een bekadering, een ademsnood. 
Soms is een kader bij het creeren van je leven heel fijn, het geeft koers, het 
toont dan een weg. Echter dient dit kader altijd vanuit jezelf te komen en 
niet vanuit de werled om je heen. Zelf de regie in handen houden is wat 
ons vaak niet is meegegeven. 
Mijn hart, mijn kern, in het vuur onder mijn pan soep is het innerlijk huis 
volop gaan belichten, mensen inspireren tijdens de reis van hun leven als 
Soulsurfer, een Krijger voor het eigen licht te gaan zijn waar ze hun inner-
lijke kompas aan de leiding zetten, weerbaar om hun droom te gaan leven, 
voluit, in de zacht heid naar het eigen hart. 

Mijn sluitstuk was het dankwoord dat ik mijn vader door deze reis weer 
helemaal kon omarmen in de waarheid van het veld én het rauwe dagelijkse 
leven. Ik voelde me werkelijk bevrijd in een omvangrijke ademruimte. 
Hier was dus een verbanning voor nodig geweest, om thuis te komen in 
mijn eigen innerlijke huis en mijn geboortegezin, de kring van familie. 

‘Jij bent veel Siska, in je emoties, in het delen van je inzichten, waar je vastzit 
en hoe je het hebt geheeld, al die verhalen van jou zijn heel veel. Echter ook 
prachtig om jouw puurheid elke keer te mogen ervaren, want jij gooit alles 
in jezelf om wat niet puur en oprecht is.'

Het waren de woorden aan mij gesproken tijdens deze slotceremonie. Ja, 
ik was all-inn gegaan, want ik wilde mijn leven ontrafelen. De waarheid 
elke keer opnieuw in de ogen kijken is en blijft een zware klus, echter 
vol dankbaarheid. Leugens naar mijn eigen hart zijn ook leugens naar het 
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hart van anderen, zelfs mijn klanten. Vluchten en wegduiken voor de reali-
teit is een makkelijke weg, maar dan blijven de botten rammelen, dan ben 
ik niet zuiver en oprecht, niet naar mezelf en ook niet naar een ander. Het 
voelt als een bevrijding om te erkennen dat het helen van familielijnen de 
energie weer laat stromen en dit doorebt naar alle vlakken in het leven. 
Het zal altijd doorgaan, het blijft een constant afstemmen en onderzoeken 
wat er elke keer opnieuw wordt aangeraakt. Het is en blijft Soulsurfen met 
het bidboek in de hand, waar we onze kernwaarden en trouwheid aan ons 
hart en onze ziel in geschreven staan, ons innerlijk kompas aan de leiding 
laten.  

'Heartfelt doesn't come from a book. 
We have to go it trought from the inside out! 
Open to our strenghts. It's time to get angry! 

Pist off! Let it all come out!' 
Simon Voster van Rising Vibration Astrologie

Er is geen pil, healing of boek wat je helpt werkelijk dóór het hart heen te 
voelen, het is een 'inner job', want niemand anders dan jijzelf heeft dit te 
doen. Alleen jij weet wat je voelt, afremt, als een geheim bij je draagt. Alleen 
jij kunt je hart openen, écht openen. Als je woede voelt opkomen heb je het 
te uiten, echter zónder een ander er mee vol te braken (en lichamelijk aan 
te raken). Je hebt het ten eerste in je eigen space te ontladen en het er uit 
te laten stromen, waardoor er ruimte ontstaat die de onderstroom naar 
boven haalt.... Wat ligt er verborgen onder de woede? Onder de trigger 
naar woede? Daar vind je de sleutel naar het werkelijke antwoord.... Heel 
vaak zien we de dan een grote teleurstelling liggen.... Wat er ook omhoog 
komt, daar heb je dan mee aan de slag te gaan, door het hart heen. Wat je 
bij een ander zocht, ga je aan jezelf geven, voluit en helemaal, onbelem-
merd en overvloedig. 'Laat mij maar' zijn dan de juiste woorden....

We hebben door onze pijn heen te gaan om oude structuren los te laten 
die ons niet meer dienen. Dit gaat niet door engelen, magie, healing of 
andere wondermiddelen. We hebben echt diep te gaan, het te doorvoelen, 
dat is de ware heling. Hoe vaak hebben we niet om antwoorden buiten 



256

onszelf gezocht? Om ons heen gekeken en vragen gesteld? Heel mij, waar 
is de magische pil, bevrijd mij van x y z etc....

OPLOSKOFFIE als metafoor voor de quickfix van alles!
Hoe vaak hebben we wel niet OPLOSKOFFIE aangereikt gekregen - dé 
verlossende oplossing? Mensen om ons heen hebben vaak direct de oplos-
sing klaar in een antwoord, ach ja, ik zelf ook nog.... Het is menselijk. Vaak 
zien we ook kristal helder bij een ander wat er nodig is, terwijl we naar 
onszelf blinde vlekken dragen. We geven misschien onbewust oplossingen 
en hopen dan dat anderen oplossingen voor ons hebben...
Maar werkt het ook als we 'oploskoffie' aanreiken of aangereikt krijgen? 
Het gaat hier niet om een routekaart uitleg, of de werking van een 
machine, maar om de hersenspinsel en knooppunten in onze zoektocht 
naar waarheid, liefde, eerlijkheid, pijnpunten ontknopen etc.  

Helpt het als iemand je een kant-en-klaar inzicht geeft? 

En, wat ligt er verborgen in de vraag, de noodroep, de zoektocht? Wat wil 
er werkelijk ontward worden? Vooral vrouwen willen zo graag hun diepe 
zielswereld delen, gewoon even gehoord worden... En als ze gehoord 
worden (vooral door hun liefdespartner) en ze tomeloos mogen 'braken, 
spuwen en jammeren' zonder tussenkomst van het troosten en sussen 
'ach joh, je stelt je aan, overdrijf niet zo, kijk het eens van deze of die kant 
etc....', komen ze zelf tot antwoorden. Ze zijn gehoord! Hun innerlijke 
wereld is erkend! Degene die aanhoort hoeft alleen maar te luisteren en 
door te vragen, dieper te gaan.... Het laten stromen, golven, laten klotsen....

En dan de mannen.... Zij verlangen ook gehoord te worden! Ze hebben 
echter een oud archetypisch volmaakt beeld te dragen als jager, denken 
ze, een sterke kracht, een opvangnet te zijn voor vrouwen.... Echter willen 
zij ook wel eens terug in de moederschoot en zich overgeven aan wat er zo 
graag vanuit hun hart gehoord wil worden, in het licht wil komen... 
Hebben we het ooit geleerd? Hebben we dit ooit van iemand mogen 
ontvangen? Vaak beseffen we niet dat we dit juist nodig hebben. Wat zou 
er gebeuren als je uitspreekt dat je geen antwoord hoeft, geen oploskoffie, 
alleen maar even een luisterend oor. Het zonder oordelen, aannames en 



257

onbewuste invullingen uit onszelf én ieder ander laten stromen..... 
Dat is het grootste geschenk wat je iemand kunt geven... Dat is het grootste 
geschenk wat je kunt ontvangen als iemand dit voor je kan zijn...

Waar is de tijd van het proeven?
Het proces van malen, draaien, ruiken, al onze zintuigen toelaten, de koffie 
lekker laten trekken, pruttelen, het tijd geven, om een heerlijk aroma te 
laten ontstaan, met een crème laagje.... Door het hart heen gevoeld, aange-
raakt, proberen, sleutelen, laten sudderen, broeden, mijmeren, verdwalen, 
experimenteren!

Alles moet altijd maar snel gefixt zijn, klaar zijn. 
Goed zijn. Opgelost zijn. 

Problemen dienen snel opgelost te zijn. 

We hebben een allergie voor problemen, we verbergen ze, doen ze in een 
pot en draaien de deksel er goed op. Het stinkt aan alle kanten. Het wringt. 
Het is pijnlijk. Soms mag het allemaal een beetje langzamer gaan...

Laten we eens beginnen met vragen stellen, vanuit een liefdevol hart. Het 
probleem onder de loep nemen, luisteren wat er werkelijk gehoord wil 
worden. Voelen - ipv zalven en pleisters plakken. Heartfelt - door het hart 
heen gevoeld - dat schenkt de oplossing: eigen inzicht.

Vragen ipv klagen. 
Luisteren ipv voorkauwen.
Het niet weten ipv invullen.

Terug naar de bron ipv oplos-voorgekookte koffie.

De oplossing voor de zoektocht naar de oplossing: 
het loslaten van 'de verlossende oplosssing'!

Zo kan het universum gaan geven - zo laten we de ziel de antwoorden 
aanreiken, zo boren we eigen wijsheid aan. Dat wat je aan jezelf schenkt, 
geef je ook overvloedig aan een ander. 
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Hoe meer liefde je aan jezelf schenkt en hoe meer je jezelf eert en heilig 
maakt, hoe meer je dit onbewust en geheel als automatisch doorgeeft aan 
de wereld om je heen. Aan hen die het kunnen ontvangen. Je leeft het voor. 
Je bent de persoon die je ook zou willen ontmoeten. 
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46

De dichter en het gedicht

In de vrijheid onze gedachtenstroom er laten zijn, in de nabijheid van 
iemand die ermee kan omgaan, een veilige bedding kan bieden, is 

er ruimte waar vanuit de onderstroom eigen inzichten en innerlijke 
wijsheid omhoog borrelt. Zo is de een de dichter en laat de ander het 

gedicht geboren worden waar het pure hartslied er mag zijn.

We zijn elkaars reflectie
Wat iemand bij ons triggert toont ons een kernwaarde, in wie wij willen 
zijn, waar we een allergie tegen hebben of wat we missen bij onszelf. Zo 
geeft de Witte Spiegel zegel in de Mayawijsheid ons mee dat een oordeel 
over een ander een aanwijzing is omzelf te veranderen. We zijn een spiegel 
voor onszelf en voor anderen. Je laten leiden door zelfreflectie en helder 
inzicht laat je in je eigen verantwoordelijkheid voor je welzijn. Wat je als 
reactie bij een ander oproept, vanuit je eigen communicatie (uitstraling) is 
enerzijds je eigen verantwoordelijkheid, anderzijds kun je een ander niet 
veranderen in hoe deze het ontvangt. Het blijft een proces van feedback, 
herkennen, analyseren en verwerken. In je eigen spiegel kijken haalt de 
toekomst naar je toe. Je kunt niet van anderen verwachten dat zij veran-
deren als je het zelf niet doet. Je hebt je altijd eerst zelf gewaar te zijn van 
je eigen patronen, deze te toetsen aan je eigen kernwaarden, hier trouw 
aan te blijven door ze 'in de stof' toe te passen en gaat voorleven. Als je 
verwacht dat iemand gaat veranderen, zodat deze persoon beter bij jou 
gaat passen, doe je iets wat je zelf niet zou willen ontvangen. 

Het spiegelpad bewandelen is als balanceren op een zilveren lijntje. 

Tijdens een vrouwencirkel bij Mieke in juli 2016 werd ons gevraagd wat 
andere vrouwen in ons refecteerden. Dit was best een kwetsbaar moment, 
aangezien je werkelijk ging uitspreken wat de allergie bij iemand was. 
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We mochten niets terugzeggen als iemand sprak. Het ging niet om de 
ontvanger, maar juist om de spreker. Het 'oordeel' over aan ander zegt 
alles over jezelf. Hier kreeg ik te horen van iemand dat ze mij ‘te mooi’ 
vond, ook al zat ik daar in een simpele joggingoutfit, zonder make-up. Bij 
het doorvragen van Mieke deed de vrouw uitspreken dat ze een diepe 
angst had om haar eigen schoonheid er in alle veiligheid te laten zijn, alsof 
ze dan een prooi was voor mensen die haar wilden grijpen vanuit lust en 
begeerte. In de reflectie van de allergie werd haar diepe wond zichtbaar. 
Ze droeg het diepe verlangen in vrijheid en veiligheid te mogen stralen. 
Er was een andere vrouw in de cirkel en sprak uit dat ze mij een te sterke 
vrouw vond. Ze sprak uit dat ze buiten bij aankomst deze ochtend mij uit 
mijn auto zag stappen en als een spontane vrouw had gezien, dat ze het 
fijn vond niet alleen naar binnen te hoeven gaan en was ze zelfs naast mij 
komen zitten. Bij het doorvragen van de werkelijke reflectie kwam haar 
onzekerheid in het licht. Ja, zij wilde ook het liefst vanuit haar eigen kracht 
overal kunnen binnenstappen. De allergie naar mij spiegelde haar diepe 
hartsverlangen. 

Mijn spiegeling was Mieke, de vrouw die de kring leidde. Zij droeg voor mij 
een oermoedergevoel waar ik me veilig bij voelde. Haar liefde en oordeel-
loosheid over de vrouwen en het leven zelf voelde groots en boordevol 
wijsheid. Zij tikte aan wat ik bij mijzelf mistte. Zoals Clarissa schrijft hebben 
we vrouwen in ons leven te verzamelen die ons hun wijsheid meegeven 
waardoor we zelfstandig de liefde en levenslessen kunnen dragen om zo 
onze eigen wijsheid te gaan vinden. 

Het gaat verder dan zorgen voor, 
het is de essentie die het gebed van een pasgebore in zich draagt, 

in de onschuld hoe we ons leven beginnen.

Een braakbal van vragen en inzichten
In het voorjaar van 2017 ontmoette ik een jongen op een bankje in de 
pauze van een business training. Het werd een spontaan gesprek, waarbij 
ik aangaf dat ik door de training mijn pad even kwijt was, ik voelde zo veel 
in mij en wist gewoon niet welke richting op moest met mezelf en mijn 
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bedrijf. Door als het ware tegen hem aan te mogen praten wat er werkelijk 
in me om ging ontstond spontaan nieuwe helderheid. 
Er was veel wat ik benoemde, als het onkruid wat alle kanten aan het 
opgaan was... Ik kon zoveel vanuit mijn creatie energie! Maar hoe dan? 
En waar? Tegen wie sprak ik dan? Wat was de kern onder alles? Diende ik 
het te labelen zodat de buitenwereld het begreep? Waarom was het nodig 
dat ik begrepen moest worden? Wilde ik wel begrepen worden???? Een 
braakbal van vragen en inzichten kreeg deze jongeman in deze spontane 
ontmoeting over zich heen..... 
Deze jongeman liet mij spreken, zonder ergens tegenin te gaan, het mocht 
er allemaal zijn. Hij gaf antwoorden op mijn vragen, over hoe hij de liefde 
leefde, over zijn relatie, zijn kinderen, het leven zelf, zijn eigen blokkades 
om zijn eigen plek in te nemen. Alles werd in dit gesprek aangeraakt. Het 
was magisch. Ik opende mij en hij kon ook openen. Zo werd er een gedicht 
geboren over het leven in al haar facetten, briljant door alle lagen van 
wanhopig zoeken, de noodzaak, de oude pijn en gevoelde weerstand. Hij 
was er op dat moment voor mij en werd daarmee de dichter.

Hij was de dichter, ik het gedicht.....
Als jij je opent naar een ander, puur en echt, kan de ander ook helemaal 
openen. Deze voelt zich veilig. je bent er, zonder een enkel oordeel, alleen 
luisterend en aanwezig in je eigen energie, niets willen wegdrukken, 
afmatten, ergens een stempel willen opdrukken. Weet je dat dat het 
grootste geschenk is wat je een ander kunt schenken?

Je bent in dat moment de dichter, de ander het gedicht.
Het gedicht kan niet ontstaan zonder de dichter.

Creatie energie: 
in puurheid laten ontstaan wat er gehoord en getoond 

wil worden in het moment wat er is.
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De dans met het donker

De dans draagt iets groters en diepers in zich, wat Clarissa de dans 
met de Skelettevrouw noemt en ik zelf de dans met het donker noem, 

onze schaduwzijde. 

Jung: 'Verlichting is niet een kwestie van figuren van licht visualiseren, 
maar naar het bewustzijn brengen van de duisternis'.

De dans met het donker is een afgeleide van de dans ‘Abaddon’, welke wordt 
beschreven in Openbaringen van Johannes 9:11, waar Abaddon de ‘Engel 
van de Afgrond’ wordt genoemd. Zo heeft Rodin heeft een beeld gemaakt 
met de naam ‘de sirenes’, waar drie verleidelijke vrouwen op rotsen zitten 
aan de rand van de zee en hun verleidelijke gezang laten horen. Zij lokken 
de mannen vanuit de zee naar de afgrond door hun verleidelijke roep, 
waarna ze de mannen verdoofd achterlaten. Het zijn de wonden bij de 
mannen die diep in hun genen verborgen liggen, sporen van wantrouwen 
naar het vrouwelijke en dit wantrouwen komt ook van de generaties van 
onze voorvaderen die zijn misleid door religie. Hier ligt ook de angst om 
nog werkelijk af te dalen, vanuit je eigen kern en al helemaal samen met 
een ander. Hier liggen oude pijnen en lang vergeten wonden gedragen 
door vele generaties.

Wat je bewuste verstand als duisternis doet voorkomen, is simpelweg het 
onbekende, een vruchtbaar en ontzagwekkend rijk van onaangeboorde 
mogelijkheden. Dansen met onzekerheid vergroot je vertrouwen - en 
kunstzinnigheid - in samenwerking met de grotere mysteries van het 
leven. Er komt moed, creativiteit en scherp geslepen instinct kijken bij 
het berijden van het onverklaarbare. Ook  dat je je evenwicht zo nu en 
dan verliest, of zelfs van je koers afwijkt, maakt allemaal deel uit van de 
vaardigheid en de kick van voorbij gaan aan wat de maatschappij al in 
kaart heeft gebracht met logica, taal en sociale protocol, zo schrijft Linda 
Kahanov bij de wijsheid van het zwarte paard. In de schaduw vind je de 
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meest verwaarloosde delen van jezelf, die er in het daglicht niet konden 
zijn. Het zwarte paard wat als een nachtmerrie door je dromen kan 
galopperen over de vergeten landschappen en dorre woestijnen, roept 
de noodzaak aan om af te dalen naar deze diepten, want daar zingt het 
werkelijke verlangen, onze ware talenten, gedragen in de zuiverheid van 
het hart. De verwaarloosde delen zijn de botten van je innerlijke wolf, je 
ware natuur.
Je hebt mensen naast je nodig die met je willen afdalen naar deze niet te 
voorspellen diepe grotten. Zij die er niet iets van gaan vinden en 'oplos-
koffie' aanreiken, maar je bijstaan met vragen vanuit hun eigen ruggen-
graat. Hoe meer je beseft het niet te weten en het onverklaarbare er laat 
zijn, hoe puurder het antwoord vanuit de schaduw omhoog kan rijzen. Dat 
is de dans met het donker. 
 
Uitspreken van je werkelijke verlangen maakt de dans
Als je afdaalt naar wat er onder een opkomende emotie ligt, wat een ander 
aan je spiegelt, wat er nu in dit moment gehoord wil worden, noemt Hylke 
ook wel het Cairos moment. Voor mij voelt zo'n moment als warm, een 
opvlieger, een aanraking van een stukje essentie, wat omhoog borrelt door 
een trigger in mij. Het juiste doorvragen in deze momenten is de sleutel 
om antwoorden voor het hart en voedsel voor de ziel te ontvangen. Het is 
als botten terugvinden van je ware natuur.
Vaak vind ik antwoorden via opstellingen van anderen. Eigenlijk werkt de 
groep altijd met elkaar, alsof het voor iedereen dienend is. 
Zo was er een opstelling waarin Roelof zijn cairos moment deelde: hij 
verlangde ernaar zijn vriendin passioneel en liefdevol te beminnen, zij 
echter niet. Hij ervaarde hier een gebrek aan opwinding bij zijn vriendin.
Hier liep hij in zijn relatie op vast, alsof zijn verlangen er niet mocht zijn. 
Voor mij was het een bijzondere vraag, aangezien ik de positie van zijn 
vriendin herkende, net als meerdere vrouwen in de groep. 
Roelof was in zijn hoofd gaan geloven waar de mindset lust georienteerd 
was. Mannen vinden het moeilijk om kwetsbaar te zijn en blijven in een ego 
structuur hangen waardoor de energie op slot gaat. De mannen hebben 
het niet anders geleerd. Hylke vroeg hoe het met de kwetsbaarheid in zijn 
buik was en de hartstocht in zijn hart en zo zagen we een schild van Roelof 
verdwijnen, hij voelde zijn valse macht, zijn grote ego als een deken van 
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hem afglijden. We zagen hem zachter worden en veel toegankelijker. 
In het veld was zichtbaar hoe de vriendin eerst afstand had en uiteindelijk 
dichter bij hem kon komen. Zij gingen de dans maken in de kwetsbaarheid 
van de schaduw. Het werkelijke verlangen kwam in het licht en ik mocht 
dit in zijn de opstelling zijn.  Ik voelde hoe ik tegen de onderrug van Roelof 
wilde aankruipen en mijn handen om zijn middel sloeg. Het raakte een 
immens diep gevoel van geborgenheid en veiligheid in mij. 

Mannen denken (vaak onbewust) dat het om 'wilde seks' gaat, echter 
is het werkelijke verlangen een pure connectie vanuit de onderbuik, de 
bodem, het nestje. Juist als de man dit in zichzelf aanraakt, kan de vrouw 
openen in veiligheid en geloof me, als de man gaat buigen voor zijn werke-
lijke diepe verlangen en zijn waanbeeld van sterke man, grootse krijger en 
seksuele held laat varen, gaat afdalen in het donker waar zijn werkelijke 
verlangen ligt, dat hij dan de meest fantastische en passievolle beminning 
met een vrouw kan gaan beleven. Alleen dan. Daar ga je een ware verbin-
ding ervaren. Daar waar het veilig is om je helemaal te openen.

Zowel mannen als vrouwen mogen hun werkelijke verlangen er helemaal 
laten zijn. Hiervoor heb je muurtjes te laten vallen die je ooit om je gepij-
nigde hart hebt gezet. Zelfinzicht en zelfonderzoek in wat je écht nodig 
hebt schenkt zoveel meer. Juist het kwetsbaar gaan zijn, wat ooit nooit 
veilig is geweest door de hardheid van mensen om ons heen die eigenlijk 
hun eigen wonden ook ‘maar gewoon’ aan het afschermen waren, zal je 
laten afdalen naar tomeloze liefde, in verbinding met beide harten.
 

Dit is onze aller diepste wens: 
een ware verbinding, in wie wij zijn, 
met alles, ons donker en ons licht. 

Alles rauw en puur. 

Het ware verlangen als een universele/archetypische wond
Zoals wij vrouwen verlangen om in veiligheid te zijn met alles wat wij zijn, 
met al onze beschadigingen, verlangen de mannen net zo om er helemaal 
te mogen zijn, met alles wat zij bij zich dragen. Vrouwen zijn door de 
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generaties heen hard geweest voor mannen, zij die zich ooit bevrijd 
hebben van de mannelijke dominantie, die alleen een leven hadden als ze 
getrouwd waren. Alleenstaande vrouwen waren vroeger niet toegestaan, 
zij werden verbannen, als heksen bestempeld. Je moest je buigen voor een 
man, in het huwelijk treden, ook al was er geen liefde, om je veiligheid 
te bewaken. Voor sommigen was het een hol van de leeuw bewonen. We 
mogen beseffen dat zowel de vrouwen als de mannen hier nog onder 
gebukt gaan. De woestelingen kregen destijds hun zin waardoor angst 
regeerde. Zoals ik beschrijf na de klap door een ‘trigger’, een klap vanuit 
onmacht die diepe wonden sloeg, al generaties lang. Het verlangen om 
te heersen stuurde alles aan, als een woest bezitterige leiderschap. Zij 
die vrijgevochten waren werden niet getoleerd. Zoals Osho schrijft ‘de 
mensheid wil geen uitbrekers’.

Zo zijn vrouwen voorgeleefd dat het gevaarlijk om je als vrouw bewust 
te zijn van je vrouwelijkheid en open, kwetsbaar en krachtig te zijn. Het 
is de vrouw die zich bewust is van de wonden die gekerfd staan in haar 
ziel, door mannen en haar vader veroorzaakt. Generaties lang.  Zo hebben 
mannen geleerd sterk te zijn, geen kwetsbaarheid te tonen en vooral niet 
te huilen. 
Hoe konden deze vrouwen hun zonen leren om zich open te stellen voor 
het vrouwelijke in haar totaliteit? Zoals de moeder het leven bemind, gaan 
haar zonen op zoek naar een evenbeeld van hun moeder, net zoals de 
dochters op zoek gaan naar een evenbeeld van hun vader. 
Wat krijgt een kind mee van de ouders als ze angst in zich dragen voor het 
sensuele, hun eigen heiligheid niet kunnen beschermen en niet kunnen 
meegeven hoe je je als kind veilig kunt stellen? De jonge mannen gaan op 
zoek naar het deel wat ze niet bij hun moeder hebben kunnen vinden en 
de dochters doen dit vanuit het deel wat ze gemist hebben bij hun vader. 
Zo komen mensen in relaties bij elkaar en hopen in die ander te vinden 
wat ze als tekort hebben ervaren in hun eigen basis. Het is de grootste 
valkuil in alle relaties. 

De algemene lokroep vanuit een waanbeeld
Iedereen verleid elkaar met de roep vanuit ‘de sirenes’, een waanbeeld 
dragend met hoop op beminning en liefde, net als de hoop om genoeg te 
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zijn. Zodra de ontdekking komt dat de ander niet kan geven wat we bij 
onszelf als tekort ervaren komt de schrikreactie, de terugtrek beweging. 

Het is de spiegel van ons eigen tekort, 
het deel in ons waar we onzeker over zijn, 
daar voelen we juist de kwetsbaarheid en 

hier willen we liever niet zijn. 

Als we in alle eerlijkheid de verantwoordelijk voor de reflectie durven 
nemen, stappen we in bezield leiderschap. Geen vingerwijzen en beschul-
digen van een ander meer, waarmee je de verantwoordelijkheid van 
je eigen diepe innerlijke wereld negeert en je hele huis niet bewoond. 
Veel mensen zijn bang voor hun eigen schaduw. Het aanwijzen van een 
zondebok is een veel voorkomene (en kapotmakende) strategie voor hen 
die weigeren de duisternis van binnen te bekijken. 

We hebben ten eerste alleen het donker in te gaan, waarna we onze 
wonden openlijk kunnen tonen aan een ander die deze er zonder oordeel 
kan laten zijn. Het is de dans met de Skelettevrouw, zij de de beenderen 
draagt van de verloren delen, wat we hebben verborgen uit angst om 
afgewezen en verstoten te worden, door onze geliefden, onze kinderen, 
onze ouders, door de gemeenschap, de maatschappij...
In het donker mag ons gebouwde waanbeeld in duizenden scherven 
afsterven, verschrompelen in het vuur van de draak, de waarheid, in 
het licht van de brandende zon in de uitgestrekte vlaktes van de dorre 
woestijn. Alleen dan tonen we aan een ander onze pure ziel en innerlijke 
schoonheid. Het is rauw, peper en zout, zwart en wit, hard en zacht, koud 
en warm..... Het is ying en yang.

De dans met het donker is dansen in schoonheid

Het is de dichter en het gedicht in de dans van het leven 

Als mannen durven inzien dat vrouwen af en toe tijd nodig hebben om te 
braken, als ze de dichtr durven te zijn voor om het ware gedicht van de 
liefde te ontrafelen in de donkere schaduw van de vrouw, zichzelf kwets-
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baar kunnen opstellen door hun schilden van mannelijkheid te laten 
verdampen door het zuivere lied wat er gaat ontstaan, is de dans er eentje 
van pure beminning in de diepte en zal ongekende hoogten gaan geven. 
Als mannen beseffen dat vrouwen heel graag willen dat je je sokken 
opruimt en de vuilniszak zonder morren buiten zet, omdat ze meer ballen 
in de lucht proberen te houden, zullen ze het lekkerste eten voor je koken, 
gaan ze de mooiste liederen boven de pannen zingen en zal er voor je 
gedansd worden in het maanlicht. 
Als je stopt met 'ik heb het niet zo geleerd' en uitspreekt dat je bereid bent 
het te gaan leren en altijd je uiterste best zult blijven doen, besefende dat 
het nooit klaar zal zijn en een cyclus is die in verdiepende lagen schaduwen 
zal aanraken die zwarte parels uit de dipete omhoog haalt, dan kun je je 
samen laten verdwalen, niet wetende waar je uitkomt en het leven als een 
heerlijk spel gaan omarmen, waar je vanuit je kinderlijke speelsheid het 
leven tegemoet danst. Stormen zullen blijven komen, echter als je allebei 
in je eigen ruggengraat staat en elkaar daarin respect toont, zal de wind de 
mooiste liederen door elkaars innerlijke huizen laten horen.

Als we loslaten iemand nog te kneden en hopen dat deze met je de dans in 
het donker wil maken, kun je nog maar één ding uitspreken:
'Toon mij wie je bent, helemaal en totaal, dan kan ik kiezen in hoeverre ik 
je toelaat in mijn energie en mijn innerlijk huis. Zo zal ik mij ook helemaal 
tonen, zodat jij ook kunt kiezen hoever jij mij wilt toelaten.'
Het is de dans met het donker én het licht.

Als we onszelf bevrijden om nog geliefd te zijn door alles en iedereen, ons 
zelf toestemming gaan geven ons hart wagenwijd aan de wereld te tonen, 
zal de liefde door ons heen stromen, in vele vormen en maten, geuren en 
kleuren, op vele muziekklanken en ritmes..... 
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48

Ik ben het zelf op
wie ik had gewacht

In het licht van mijn eigen waarheid 
zie ik wie ik altijd ben geweest, 

achter mijn eigen gebouwde waanbeeld. 
De enige die mezelf toestemming kon geven 

het er te laten zijn was ikzelf, al die tijd...

Daar waar ooit schaduw was zijn lichtpuntjes weer helemaal terug.. Het 
blije kleine kind in mij is opnieuw geboren, zij heeft zichzelf de vrijheid 
gegeven opnieuw te gaan spelen op de golven in de branding van het leven 
zelf. 

Ik kijk terug en zie een zilveren lijn in al mijn creaties, mijn vrije werk en 
alles wat ik voor klanten heb gemaakt. Alles draagt verhalen in zich over 
de liefde, de betuiging aan de liefde. Het enige wat ik verlangde was de 
vrijheid om het er helemaal te laten zijn.

Ik besef nu waarom ik de tijdelijkheid zo kan omarmen, want daar stroomt 
de creatie energie, daar is geen perfectionisme en mag verandering er 
altijd zijn. Niet vastgepind aan iets wat er altijd dient te blijven in het 
‘perfecte moment’. Ik zie mijn liefde voor fotografie waar ik de schoonheid 
van dat ene moment wil vastleggen, zodat het er de volgende dag ook nog 
is, als herinnering, want verandering is een feit.

Let’s make memories is een uitspraak 
die ik in mijn hart draag.

Het maken van verhalen, de pure liederen vanuit mijn hart laten horen, 
het delen en beminnen van het leven in alle facetten, in plaats het verza-
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melen van materialistische zekerheden. 
Ooit verliet ik in ademnood een huis waarin ik uitsprak ‘Al ligt er goud 
op de vloer, ik voel hier geen liefde meer’ wat mij bij mijn eigen innerlijke 
huis bracht, waar nu gouden regendruppels neerdalen, waar een helder 
en puur licht uit de spelonken straalt, waardoor ik nu overal thuis kan zijn. 

Home IS where the heart IS

Ik zie in dat ik zelf ook ooit als een narcistische vis heb liggen spartelen 
in de zee van radeloosheid. Ik erken dat ik veroordeeld heb, anderen 
gewezen heb op de pijn die ze mij hebben gegeven. Ook ik heb tijdens de 
rondes theetijd met zelfgebakken cake mijn zegje gedaan. Ik was net als 
diegenen waar ik zelf iets van vond, zo onbewust. 

Daarom ben ik dankbaar voor de kus, de ademnood, de schone branding in 
de diepte, de afstoting en de verwijdering van een illusie die mijn hart niet 
meer diende.  Ik heb mezelf gered. Ik was het zelf op wie ik had gewacht. 

Daar waar mijn liefde voor het leven stroomt, 
voel ik mijn levenssappen, mijn ware natuur, 

mijn wilde hart. 
Zij wil geleefd worden, ongeremd, helemaal, totaal, 

in een overvloedige overgave aan dat wat het leven aanreikt. 

Ik kan niet anders dan diep buigen voor 
het durven zien van mijn waarheid. 

Het best bewaarde geschenk 
als je je innerlijke reis start: 

Pure dankbaarheid voor je eigen hartslied.
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49

Juttershout

De energie van juttershout draagt de reis 
die het al in zijn leven heeft gemaakt. 

Het is er door gevormd. 
Het draagt de schoonheid, eigenheid 

en uniekheid in zich.

Het leven is voor mij jutten bij laag water geweest 
Sis de Strandjutter die lang vergeten objecten verzamelde die op de bodem 
van de oceaan hadden gezworven, bijgeslepen waren door het schuren 
van de vele zandkorrels, het zilte water, de felle zon, de vele winters - om 
op het juiste tijdstip weer aan de oppervlakte van het water te komen, 
in de handen te worden gelegd van de zoekende Sis, zij die de vergeten 
verhalen wilde horen met haar pure hart. 
Zij droegen de gezangen van de loeiende koeien, de liederen die gehoord 
wilden worden, die ik lange tijd niet kon ontvangen omdat het nog niet de 
tijd was. Mijn cocon was klaarblijkelijk nog niet strak genoeg. 

Ooit hoop ik vergiffenis te krijgen van hen waar ik een botterik, de kortzich-
tige en de onwetende ben geweest, waar ik de deur voor heb gesloten 
omdat zij mij niet meer dienden en zij mij niet begrepen. Hier mag ik één 
ding steeds opnieuw beseffen: niets verlangen. En, niets verlangen is ook 
een verlangen. Wayne Dyer noemt dit het oneindige verlangen.

Hier is mijn grootste levensles zichtbaar: 
geheime verlangens naar ieder ander dient niemand. 

Hier mag ik accepteren dat ik nooit klaar ben, een onvolledig wezen ben, 
altijd zal zijn, omdat ik het nooit allemaal gedaan krijg. Ik kies ervoor 
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om me goed te voelen, terwijl ik in het moment de manifestatie van mijn 
verlangens in mijn leven aantrek. Ik ben volledig in mijn onvolledigheid. 

Mijn juttershout zal zich blijven vormen en bijschaven, onderweg naar 
briljantie, waardoor ik tijdens de reis van mijn leven alsmaar in mijn 
unieke eigenheid verblijf. Hierbij draag ik de intentie om mij succesvol te 
voelen en overvloed aan te trekken, want ik besef dat ik naar mij toe haal 
wat ik ben. Zo werkt de Wet van Aantrekkingskracht. Als ik in tekorten 
denk, zullen tekorten in mijn leven verschijnen. Het is overvloed in 
vriendschappen, zekerheid, geluk, gezondheid, hoge energie, gevoel van 
passie, gelukzaligheid, ongeremtheid, enthousiasme, creatie, onbetwist 
vertrouwen en zelfs verlichting. Zo blijf ik in de verwondering en verwacht 
ik wonderen, licht en liefde. Het geeft vrijheid in mijn bestaan, het is mijn 
geboorterecht, voor iedereen, dus ook voor jou.

Met een open hart spreken
Spreken met een open hart, met de kans om geraakt te worden, omdat 
ik vanuit mij eigen behoefte spreek, in respect voor de behoefte van de 
ander, is het allergrootste geschenk wat ik een ander kan geven én direct 
ook een reflectie van mijzelf is. Daar bevrijd mij uit mijn gouden kooi, de 
zelf geweven cocon. Het is buigen voor mijn eigen behoefte, in de nederig-
heid naar mijn eigen hart, voor het niet altijd te bevatten, grotere licht wat 
door mij heen wil stralen.

De nederige buiging voor mijn eigen hart
Een van mijn grootste ontdekkingen is: wanneer ik buig voor de nederig-
heid wat ik nodig heb, ik een fijner mens ben voor een ander om mij heen. 
Als ik trouw ben aan mijn hart, ben ik trouw en dienstbaar aan het grotere 
geheel om mij heen. Ik buig voor de Spirits van het Wilde hart, zij die mijn 
intuïtie hebben aangevuurd, mij op weg hebben gestuurd om mijn ware 
natuur terug te vinden, om mezelf vragen te gaan stellen, mij stilte hebben 
aangereikt, mij hebben geleerd de ruis van de vele stoorzenders uit te 
zetten, zodat ik hun stem kon gaan horen, in de vele vormen waarop ze 
met mij gingen communiceren en de dialoog aangingen. Zij leerden mij de 
symboliek te ontrafelen, mijn zoekinstinct aan te wakkeren, mij verhalen 
aan te reiken die mij deden herinneren en mijn vuur aanwakkerde om 
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door te gaan, steeds mijn huid vernieuwend. Zij brachten mij thuis in mijn 
innerlijk huis. 

Mijn Redster energie heeft mij gered!

Ik lach wat af, want ik besef hoe goed de spirits mij eigenlijk kennen! Zij 
weten beter dan ikzelf hoe ik reageer op de NOODZAAK om iemand te 
redden. 

Mijn Redster energie is een last geweest, 
ze hebben het toegepast om mij wakker te kussen,
om mijn zelfgebouwde waanbeeld te ontmantelen, 
de poppenkast van het leven in te zien, waardoor ik

de koorden 'van het laten bespelen' kon doorknippen.

Zij stuurden mij op pad naar mijn eigen podium waar ik nu mijn droom 
leef, in de diepe nederige buiging voor de begeleiding die ik voel. 
Ja, ik was het zelf waar ik al die tijd naar zocht. En toen ik mezelf had 
gevonden, mocht ik beseffen dat het niet om mij gaat.
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Soulsurfers
Wij rijzen vanuit de diepte

Wij ontrafelen zwarte parels in de pijn
Onze groeilessen openbaren zich

Wij vinden onze kracht terug
0ns innerlijk vuur!

We zetten koers vanuit ons hart
In de zachtheid voor onszelf

Hier zijn we zacht naar alles om ons heen
We weten niets...

We volgen alleen ons hart
We ontrafelen mysteries om ons heen

We dijen uit in een dieper weten
We voelen de sturing vanuit de kosmos

We pakken onze eigen bezielde leiding op
om ons te laten leiden door iets groters door ons heen

We weten niets... En alles....
Soul Surfers - we zien de realiteit

Erkennen onze waarheid
Dat wat er is en dat wat er niet is

De bodem van de pijn, afscheiding en worsteling
De wegwijzers naar onze kern

Waar we niet meer willen zijn - en waar wel
Soul Surfers - met het kompas in ons hart

Het luistert naar de fluisteringen van onze ziel
Het is de liefde voor onszelf

Deze ziet liefde in alles om ons heen
We erkennen onze schoonheid en schatten in ons

We koesteren ons eigen goud en in alles om ons heen
Soul Surfers - op de golven van het leven

Wij weten ons veilig - Thuis in de liefde - en overal
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