
Siska Kroondijk

9 sleutels 
OM THUIS TE KOMEN IN JE WILDE HART

je hartHeel
I carry you in my heart

I know we are connected.

It is a true connection from heart to heart.

I am clear. I am loved, loving and lovable.

I have faith in my path and in the unknown.

I have faith because I feel the connection.

I choose to trust meself.

I choose to trust that I am connected to 

and guided by a power from within.

I carry you in my heart.

I feel a wholehearted wellbeing in me.

I feel safe. I am safe.

Because you are with me, in me, around me.

You are in my heart, always and forever.
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Heel je hart

De nederige buiging voor het eigen hart 
is de tegenpool van buigen door lijden.

Inzien van het lijden doet de 
ware pijn ombuigen naar bevrijding.

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

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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heden we dan ook ooit hebben moeten doorleven. We zijn allemaal drager 
van dit Wilde Hart. Er komt een dag dat ze je aanroept om uit te breken 
om haar haar adem en het levensvocht terug te schenken, zodat er weer 
vlees om de verloren botten kan groeien. Pure Creatie staat dan ook voor het 
terugkeren naar onze oorspronkelijke Bron, onze Staat van Zijn. 

Het Wilde Hart is een thuisbrenger, al wist ik dat eerst niet. Het landschap 
waar ik in uitbrak voelde eerst zo onbekend en onwenning, zoals een 
veulen voor het eerst een weiland in gaat. Ik heb me laten verdwalen, laten 
vallen en vond steeds opnieuw de kracht om weer op te staan en weer 
door te gaan, want ik wilde (en moest) trouw beloven aan de fluisterin-
gen die ik hoorde en dat bijzondere gevoel in mijn hart. Zo bracht ze mij 
thuis en zo werd ik een Soulsurfer, die de dans met het donker niet meer 
schuwde, die me moedig maakte als ik voor keuzes stond en me droeg als 
ik tijd nodig had om te rusten. Ze heeft me een dichter in creatie gemaakt, 
een danser op mijn pure hartslied en heeft mij mijn grenzen leren aanvoe-
len, waardoor ik nu een Poortwachter ben bij de deur van mijn Innerlijk 
Huis, mijn eigen Koninkrijk en hier mijn Heiligheid bewaak. 

Je hebt een boek in handen waar ik je graag meeneem door het meest 
prachtige innerlijk huis, door een stukje mythologische wijsheid en 
sprookjes die inwijdingsrituelen in zich dragen als elixer voor de wilde 
ziel, samen met 9 sleutels om je eigen huis te gaan bewonen, ten volle. 
Ik neem je mee naar je essentie, je eigen pan soep, je waarheidselixer. De 
keuken is de kern van je innerlijk huis, daar brandt jouw innerlijk vuur, 
daar stroomt jouw levensstroom. Vanuit deze kern laat je je hartslied in 
alle kleuren en vibraties door de spelonken horen aan de wereld om je 
heen.  

Terug in je Wijze intuïtieve hart maakt je zoveel mooier en puurder. 
Je eigen hart is een thuisbrenger als je haar stem weer durft te verstaan. 

Lief en prachtig mens! 

Dank voor het downloaden van dit boek ‘Heel je hart’ met 9 sleutels 
om je wilde intuïtieve en voelende hart weer ademruimte te gaan 
geven en zo je innerlijk huis (weer) helemaal te gaan bewonen.

Mijn naam is Siska Kroondijk en ik voel me ten diepste een levenskunste-
naar die het pad heeft gevonden naar het Hart van alle Harten, waar de 
pure creatie energie tomeloos stroomt. 
Mijn pijnlijke en gewonde hart wilde ooit uitbreken uit gouden kooien! Zij 
wilde ademruimte! Ze leidde mij om een spirituele Quest te laten starten, 
waar mijn intuïtie, helder weten en pure Zelf weer helemaal mocht zijn. Ik 
bibberde eerst van angst, want wat zou de ‘buitenwereld’ er wel niet van 
vinden? Maar het gebeurde gewoon, ik moest wel gaan luisteren, want ik 
ging anders nog vaster en krapper zitten. Ik wilde mezelf verlossen van 
de pijn die mijn hart mij liet voelen. Het was een liefdespijn die ik niet 
begreep en waar mijn hele lijf op reageerde met vage klachten. 
Ze nam me mee door oude liefdespijn, mijn buigingen voor de noodzaak 
van anderen, oude overtuigingen, aangenomen waarheden, en vooral: 
alles wat ik wél voelde, van binnen gewaar was, maar moest verbergen om 
in het ‘systeem’ te blijven passen, niet verstoten te worden, om maar geliefd 
en geaccepteerd te blijven. Het voelde als een leugen naar mijn eigen 
hart, maar ook als een leugen naar een ander, want ik was gewoon niet 
helemaal puur mezelf. Ik hield iets verborgen, als een geheime onderwe-
reld in mij. Die weggedrukte delen in mij popten omhoog, zoals je ballen 
onder water kunt drukken, echter altijd weer omhoog willen en boven het 
wateroppervlak uit schieten met een extra kracht. Mijn diepte popte ook 
zo omhoog. Wegdrukken werd gewoon té zwaar. Overgave aan wat er door 
wilde komen was de enige weg naar rust en ademruimte.....
 
In de mythologische vertellingen zijn deze ondergrondse en weggedrukte 
delen in de psyche van een mens de botten van de wilde wolvennatuur in ons,  
de Wilde Ziel; onze intuïtie, helder weten en gewaarzijn; onze instinctieve 
natuur waar we geen gehoor aan kunnen geven door wat voor omstandig-
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De Liefde voor je hart is 
te vergelijken met koken

Eten gaat door de maag, net als de liefde door elke cel van je lichaam gaat. 
Als het eten met liefde klaargemaakt is en daarbij de liederen van het hart 
heeft gehoord - tijdens het verzamelen van de ingredienten, het snijden 
en het koken - geeft dat de extra speciale toevoeging aan het gerecht. Sta 
je boven te pan te roeren met haast, zonder oprechte aandacht, dan ga je 
dát proeven. Koken is een kunst en de liefde leven? Dát is ook een kunst!

We hebben allemaal onze eigen soep

De pan soep staat voor jouw essentie en wie jij helemaal bent. 
Het ‘soep koken’ is de metafoor voor hoe je je leven leeft. 

We hebben allemaal dezelfde ingrediënten tot onze beschikking. 

Het geluk klopt elke dag aan voor iedereen, net als de schaduw.

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. 

Jij kiest waar je voor open doet.

De liefde en genegenheid, 
samen met het lied wat we boven de pan zingen, 

zijn de specerijen die de soep supersmakelijk, 
uniek en authentiek maken.... 

De uitdaging: 
Zorgen dat je de skills verzamelt om je eigen soep zo lekker te maken, dat 

het ten allereerste jou zelf helemaal voeding geeft - want zo ben je een 
waar geschenk voor ieder ander. Totaal gevuld en vrij in het hart!
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de schoot van de personen. Hierbij is het essentieel voor ieder mens om 
het eigen territorium te bewaken vanuit deze vorm van heiligheid. 

Het geschenk van helemaal thuis zijn
Als je je hele huis bewoont 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. 

Bezield leiderschap
Je laat de verantwoordelijkheid voor het leven van een ander bij die ander. 
Je kunt aanwezig zijn vanuit een diepe compassie en medeleven, 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 is verbonden 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. Door jou zie ik mij... We zijn een reflectie van elkaar... 
Je adem draagt de energie van deze bezieling.

Uit het hart geraakt tijdens de reis van ons leven
Tijdens onze levensreis zijn we vaak dit thuisgevoel verloren - door 
diverse omstandigheden. Het contact met ons eigen hart is verbroken 

De beste plek om te koken 
is thuis, in je innerlijk huis

Volwaardig helemaal Thuis zijn
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 
er 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, dit is je innerlijke vlam. De energie die je verbind met je 
kundalini energie, je eigen creatie vermogen en deze staat ook in verbin-
ding met je seksuele energie. Op dit vuur staat je pan met soep: jouw pure 
essentie.
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 dan 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 en hoeveel intimiteit 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 opent je hartchakra en gaat er positieve 
en liefdevolle energie stromen. Onze ogen zijn de poort naar de ziel en 
het hart. Als je elkaar zacht en oprecht in de ogen kijkt geef je toegang 
tot het hart. Dit zijn de meest voedende en liefdevolle ontmoetingen. Zo 
kun je op zielsniveau een verbinding aangaan met heel veel mensen en 
tegelijktijd met je lichaam trouw zijn aan één persoon. Als je iemand in 
je innerlijk huis binnenlaat is dit eigenlijk een heilige ervaring, zoals ook 
seksualiteit dat is, omdat je een ander in je interne lichaam binnenlaat en 
daarmee ook een energetische uitwisseling aangaat die veel verder gaat 
dan het fysieke lichaamscontact. Er vindt een energieoverdracht plaats in 
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door pijnlijke situaties, soms in een split second. Alsof we er een burcht 
om heen hebben gebouwd. Hoe kom je dan je weer terug in je eigen hart? 
Wat is dan de weg? Waar heb je te gaan zoeken?

De taal van de liefde gaan ontrafelen brengt ons thuis
Om thuis te komen in ons innerlijk 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 heilig-
heid 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. 

Mythologische verhalen en sprookjes dragen oude wijsheden
In mythologische verhalen en sprookjes zijn alle personages archetypen, 
wat staat voor een algemene vorm van een persoonlijkheid en wat in de 
vertellingen onder een soort van vergrootglas wordt gelegd. Deze arche-
typen wonen allemaal in ons. Elk verhaal gaat dus over één persoon en 
kunnen we de diepre betekenis over ons eigen leven en belevingswereld 
heenleggen. Zo wonen in ons de wolf, heks, toverfee, magiër, gemene stief-
zus, elfje, Peter Pan (het spelende kind), Hans (het mannelijke deel) en 
Grietje (het vrouwelijke deel) etc. Maar bijvoorbeeld ook de Goddelijke 
Vrouw in haar vele gedaanten als de Maagd, Schepper en de Vernietiger, 
Minnares, Moeder, Priesteres en de Oude Wijze Vrouw (ja, ook in mannen). 

Mythologie draagt de klank van de wereld,  
het leven en de geest 

die we al zo lang proberen terug te vinden. 

‘Mythologie is een taal die door de mens is uitgevonden om op het instinc-
tieve vlak te spreken, waar antwoorden niet een kwestie van weten zijn, 
maar van een overweldigend voelen. 
Mythologie is de evolutie van oeroude, traditionele stof waaruit verha-
len over goden, godinnen en goddelijke wezens, heroïsche gevechten en 

tochten naar de onderwereld bestaan. Het is een stof die altijd in beweg-
ing is en verandert, naarmate onze gevoelens steeds wakkerder worden. 
Ze heeft een eigen geluid en is niet door het intellectueel te vatten. Je hebt 
haar te leven, zoals bij inheemse volkeren. 
Goden, godinnen, helden en sterfelijke mannen en vrouwen doen een stap 
terug vóór elke handeling, zoals een stierenvechter die zijn stier hulde 
betuigd voor de genadesteek, zoals een golf die even inhoudt voordat hij 
zich op de kust werpt. 
In die ogenblikken spreekt de stilte en haar stem geeft innige voldoening, 
want die heeft de klank van de waarheid’ (uit de Goddelijke Vrouw). 



Heel je Hart «  Siska Kroondijk    14 Heel je Hart  «  Siska Kroondijk     15

Het sprookje ‘Het Lelijke Eendje’ 
als een inwijdingsverhaal

De vertelling ‘Het lelijke eendje’ draagt als boodschap dat ‘het kind’ 
verstoten wordt door haar eigen moeder, doordat deze moeder niet met 
de druk van de gemeenschap om kan gaan. Zij heeft zelf een tekort aan 
bemoederen gehad en draagt een eigen (vaak geheime) wond. Het kind 
(lelijke eendje) gaat op een lange weg en heeft vele ‘inwijdigingen’ te 
ondergaan tijdens de zoektocht naar een nieuw thuis, een nieuwe ziels-
familie. De moeder is door haar eigen tekort aan bemoederen niet sterk 
genoeg om voor haar ‘afstotelijke’ kind op te komen. Ze is naïef gelaten in 
haar opvoeding. Zo worden kinderen in de dagelijkse realiteit gevraagd 
om zich ‘normaal’ te gedragen, zich in te schikken en zich aan te passen, 
vooral zij die teveel af wijken van ‘de standaard’, de norm in de massa, 
want het is vaak zwaar voor de ouders om het kind anders te laten zijn. 
Maar echt: wat is nu normaal? De gemeenschap kan een ontzettend hoge 
druk geven (vaak onuitgesproken en stilzwijgend). Zo leren we als kind al 
massaal die delen van ons te verstoppen die er niet kunnen zijn, om toch 
geliefd te zijn. Niet alleen in het gezin, maar ook in de grotere cirkels er 
omheen. Het gebeurt vaak sluipenderwijs en ze hebben het niet eens door 
(onbewust en onbekwaam). We leren het van ‘de volwassenen’ die reeds 
ook delen van zichzelf verstopt hebben en zelf vergeten zijn hoe het ooit 
was toen alles er nog mocht zijn. 

Als kind speelden we op geheime plekken, in bossen en zolders, in hutten  
en weidse weilanden, om onze vrije fantasie er te laten zijn. 

Als we groter zijn delen we heimelijke verhalen tijdens koffie- en theecirkels 
en mijmeren we over de dingen die we er niet konden laten zijn. 

De moedereend jaagt uiteindelijk het lelijke eendje met pijn in haar hart 
weg, om zo haarzelf en de andere kinderen ‘te redden’. Dit staat niet alleen 
symbool voor het echte kind, maar óók voor de creatiekindjes in ons. Als we 
niet goed bemoederd zijn, hebben we meer moeite om onze eigen ideeën en 
verlangens in veiligheid te bewaken en te laten groeien naar volwassenheid.  
‘Zo gooien we het kind met het badwater weg’ is een gezegde die deze 

boodschap draagt. In dit sprookje is de vader ook nog eens nergens te 
bekennen. Hij is de man die zondags het vlees aansnijdt en respect 
afdwingt door zijn aanwezigheid. Als je niet goed bevaderd bent, kun je 
moeite hebben met het rijgen van vleugels aan je geinspireerde ideëen 
en het echt uitvliegen, door het ontbreken van de ruggengraat die goed 
vaderschap een kind meegeeft (een gezonde mannelijke energie). 

Na een lange en intensieve innerlijke reis ontdekt het eendje dat ze is 
uitgegroeid tot een prachtige zwaan. Dan wordt het eendje door haar 
uiteindelijke zielenfamilie gevonden. Zij zien in haar hun gelijke en 
verwelkomen haar vol warmte en genegenheid. De zwaan heeft nog te 
wennen aan het feit dat ze opeens ergens bijhoort. Is het geloofwaardig? 
Is dit échte liefde? Is men hier écht trouw en oprecht? Er kan nog veel 
argwaan aanwezig zijn. Het verleden heeft wonden geslagen. De afwijzing 
en het verstoten heeft meerdere wonden veroorzaakt op de moederwond, 
de oerwond: de afstoting uit het basisnest. 
Dan dient de inbeddingstijd zich aan door wortels te laten groeien in 
de eigen essentie, het eigen geloof. Jezelf helemaal gaan liefhebben 
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om wie je bent geworden, juist dankzij deze lange reis. Dan start de 
volgende groeicurve om een eigen moeder en vader te gaan zijn die 
onvoorwaardelijke liefde in zich dragen voor het gekwetste innerlijk kind. 
Hier groeit de Heilige Graal in de ruggengraat van de bezielde mens. 

Op weg gaan
De boodschap in deze vertelling is: wanneer jij je verstoten voelt of anders 
dan anderen voelt (zelfs je bloedeigen familie kan je dit gevoel geven), 
dan dien je op weg te gaan, je soms ook echt verstoten te laten zijn, om zo 
de weg te gaan bewandelen in de onbekende reis die volgt over onbek-
ende landschappen. Hier spreekt je uit naar je hele wezen: ‘Liever alleen 
(Al-Een) dan nog omringd zijn met mensen die mij mijn ademruimte ontne-
men’.
Dat is echt niet niks en velen vinden hier ook de moed niet voor. Het 
vertrouwde ego kan hier blokkades en beren creëren om vooral maar 
niet te gaan. Sommigen hebben eerst nog wat ‘vaster’ te zitten, totdat de 
noodzaak zo groot wordt en er geen andere optie is dan uit te gaan breken 
en op weg te gaan. anderen buigen voor hun situatie en sterven beetje bij 
beetje in hun levensstroom.

De rups wordt sterk door de krapte 
in de cocon. Dit proces is nodig 
om hele sterke vleugels te ontwik-
kelen. De rups weet niet dat het een 
vlinder wordt. Het heeft zijn instinct 
gevolgd en alles gegeten onderweg.  
 
Na de transformatie (innerlijke 
reis) vliegt het als prachtige vlinder 
over hetzelfde landschap vanuit een 
vernieuwd en bevrijd perspectief.

En...eenmaal een vlinder, dan kun je 
niet meer terug... Eenmaal wakker 
na een innerlijke reis kun je niet 
meer terug naar het ‘oude’..

Een vlinder vroegtijdig bevrijden uit de cocon 
zal het voor altijd zwakke vleugels geven

Iemand willen redden die psychisch vast zit (uit medelijden) is zo goed 
bedoelt (intense liefde), toch is het niet dé oplossing. We hebben namelijk 
zelf het energetische pad te bewandelen (uit de cocon breken) willen we 
de sterkste vleugels rijgen aan ons eigen hartsverlangen. 
We kunnen voor iemand alleen maar een lichtend voorbeeld zijn van het 
leven zelf in het nieuwe land, met het Wilde intuïtieve Hart aan het roer.
Daarbij liefdevolle compassie dragen, een steun zijn zonder te dragen, 
juist voorleven en inspireren, zelfkennis en zelfonderzoek aanreiken, een 
reisbegeleider zijn, de juiste vragen blijven stellen, bezield leiderschap 
aanreiken: dat is de weg van de Wounded Healer, anderen laten proeven 
en ruiken zonder het op te dringen, te overheersen, te beschermen of 
kant-en-klare oplossingen (cup-a-soup) aanreiken. Hier blijft de vrijheid 
bestaan van eigen keuzes en iemand eren in wie deze is - en niet is.

We hebben zelf de keuze te maken 
- de U-turn te laten gebeuren

Als we beseffen dat aan het eind van de streep alleen onze keuzes de koers 
van ons leven hebben bepaald, beseffen we ook dat een keuze om gewoon 
iets daadwerkelijk te doen het meest spirituele en bewuste pad is wat we 
hebben te bewandelen, want daarmee bereiken we meer dan in de angst 
te blijven voor het nieuwe wat steeds aanklopt. 

Angst remt de levenslust en laat ons innerlijke licht dimmen. 
Angst is ook de dood binnenlaten voor ons creatie vermogen!

Als we onze cirkel van veiligheid niet steeds een beetje oprekken door 
een nieuwe stap te zetten, zal de bestaande cirkel krimpen. Levenslessen 
blijven komen, de dualiteit in de realiteit van de dag zal er altijd zijn. 
Stormen, hagelbuien, brandende zon en hittegolven met periodes van 
droogte ook. Het zijn de cyclussen van het leven. We hebben altijd de 
keuze hoe we ermee omgaan. Dat recht ligt in onze vrije wil. 
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Waar is het speelse kind in ons gebleven? 

Hoe is dit speelse en vrije kind in ons gestorven, weggedrukt, 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 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 en ‘te veel’ bestempeld. 

We willen deze stempels en oordelen niet. 
We schikken, we buigen en 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....... 

De boomhut
We herinneren ons de verloren 

dromen als kind, 
het spelen, de tomeloze fantasie... 

De boomhut staat ook voor het 
terugtrekken 

in een veilige habitat, 
een stilte nestje om weg te 

kruipen voor de harde wereld 
om ons heen als kind... 

Het Wilde Hart is 
er wel degelijk... 

Af en toe welt ze aan, 
tikt ze ons borstbeen aan, 

raakt een diepe messteek in ons hart, 
ze wil gehoord en gevoeld worden... 

De klop op de deur 
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’, ‘ontembaar’ 
en ‘vrouw’ ons intuïtief raken.... (Uit ‘De ontembare Vrouw’)

Het is de mogelijkheid om wakker te worden en het slaapstof uit onze 
ogen te wrijven. We kijken terug op de landkaart van onze 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 
diende. 

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. 

Hierbij reik ik je 9 sleutels aan om de liefdesstroom 
weer te openen in je hart en heelheid te gaan ervaren. 
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Sleutel 1
Dankbaarheid in het Nu

Waar je nu bent, in deze ademteug, met elke hartslag, wie je nu bent, met 
alles wat je voelt en gewaar bent als je in je eigen reflectie kijkt, helemaal 
en totaal. Je lichaam gewaar zijn als voertuig van je ziel. 

Jouw hart klopt helemaal en alleen voor jou. 
Dit hart is puur en oprecht, toont trouwheid en de bereidheid om het vuur 
in jezelf aan te wakkeren of te dimmen. Het hart luistert. 

Je hart is de sleutel naar de liefde in al haar facetten. 
Een open en oprecht hart is geliefd, het kan en zal bemind worden. 
Het stroomt in tomeloos geven en ontvangen.

Thuis in het hart van alle harten
In de illustratie zie je een verticale lijn, de verbinding met de aarde en de 
hemel. In deze lijn zie je de creatiespiraal, wat ook op onze DNA strengen 
lijkt. Het staat voor de altijd vernieuwende en verdiepende cyclussen in 
ons, waar we uit de lineaire tijd stappen en de Kairos tijd toestaan, waar 
we wachten op het juiste moment, de juiste timing vanuit ons innerlijk 
kompas (verticale as). 

In de linkerhand liggen de zwarte parels die omhoog zijn gehaald in de 
geleefde landkaart (de jurk), en rechts dragen we het waarheidselixer in 
de hand. De armen hebben krijgersstrepen, de tekens van ooit gedragen 
wonden die zijn geheeld tot littekens. Deze kunnen soms jeuken en ons 
herinneren aan waar we niet meer willen zijn. Zij helpen ons in de stuur-
kracht waar we wél willen zijn. 
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Sleutel 2
Het hart gaan vertrouwen

Ons hart heeft een eigen intelligentie en eigen hoge vibratie. Als je je hele 
lichaam als een orgaan voor waarneming gebruikt, omhels je de wereld en 
voel je je plaats in de wereld tot in het diepste van je cellen. Als je hoofd 
en hart in strijd met elkaar zijn is het lastig omgaan met wat je lichaam je 
werkelijk wil vertellen. Ons lichaam spreekt, of we dit nu voor waarheid 
willen aannemen of niet. Het lichaam vangt energie op die gestuurd 
worden door alle levende wezens om ons heen. Zoals snaren resoneren 
op een toon van buiten, ook al worden ze zelf niet aangeraakt, zo kun je in 
je lichaam de tonen ook voelen. 

Wat je uitzendt is je eigen hartslied, 
wat je ontvangt is het hartslied van een ander. 

Het is ons zesde zintuig, geen bovennatuurlijke gave, echter een oeroud 
instinct vanuit onze wilde natuur. Dit ‘onderbuik gevoel’ is de connectie 
met je ware instinct. 
We zijn het vaak kwijtgeraakt doordat de geest en het lichaam van elkaar 
losgekoppeld zijn, door sociale controle of door wonden geslagen in de 
veiligheid van ons innerlijk huis, waardoor we meer op de buitenwereld 
zijn gefocust (de horizontale as) dan de waarheid in ons eigen hart (verti-
cale as). De ontvangst is vervuild door aangenomen waarheden, bescher-
ming tegen onveiligheid en het bouwen van muurtjes, om maar niet de 
pijn te voelen. 

Paarden zijn puur en zijn schepsels met een alert emotioneel bewustzijn. 
Zij vragen aan de mens om authentieke gevoelens en beweegredenen te 
erkennen. Paarden zien geen goede of slechte emoties, ze oordelen niet. 

Ze reageren op het masker wat het werkelijke gevoel aan het verbergen is. 

Paarden reageren op het masker wat we tonen
Paarden ervaren dit masker, deze niet geleefde waarheid en trouwheid 

aan het werkelijke gevoel, als stress. Het enige wat ze van de mens vragen 
die met hen werkt is om te tonen wat er aan de oppervlakte wil komen, te 
erkennen hoe je je werkelijk voelt in het moment. 
Ze prikken door de leugen naar je eigen hart heen. Als je je hart toestem-
ming geeft om te tonen waar het uit balans is, zal de energie van oprecht-
heid weer stromen. 

Onzekerheid, angst, boosheid, jaloezie, prestatiedrang, geheimen verbergen; 
het zijn emoties die onze hartslag en ademhaling versnellen, ook al zetten 
we een stralend masker op. Het hele lichaam zal onder spanning komen te 
staan.  

Paarden gaan protesteren, op de rem staan, zijn niet los te rijden, worden 
nukkig, kunnen zelfs gaan bokken en steigeren. Wat doet een niet bewuste 
ruiter op zo’n moment? Doordrukken, de sporen geven, zweepslag, boos 
worden...... Paarden die niet begrepen worden sluiten uiteindelijk hun 
grote hartsbewustzijn... Ze gaan sloom en afgestompt ‘werken’ voor de 
mens. Dit is de metafoor voor wat een onbewuste mens ook doet met zijn 
omgeving! Daar wordt net zo geslagen, geschopt en geprotesteerd... De 
werkelijke signalen kunnen niet ontvangen worden. 

Een kind wat niet begrepen wordt door een ander gaat spartelen en 
protesteren. Als het niet gehoord of begrepen wordt zal het uiteindelijk 
afstompen.... Kinderen hebben een heel loyaal hart, ze geven net als het 
paard steeds nieuwe kansen... Toch is er een punt waar de rek ophoudt.

Je kunt jezelf hier als kind in herkennen, maar ook als ouder en vooral: 
óók naar je eigen creatiekindjes, je eigen innerlijke zaad!
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Sleutel 3
Je keuken heilig verklaren

Je keuken heilig verklaren begint aan de 
buitenkant van je innerlijk huis, 

voorbij de tuin en het hekje. 
Je staat bij de deur met een kookshort 

en je pollepel in de hand. 

Je wilde wolvenstaart zwiept onder je short vandaan, 
terwijl je je hart open hebt staan voor wat voorbij komt.  

Je bewaakt je huis in de zachtheid naar je eigen hart en bent waakzaam 
voor mee-eters en rotte vis brengers. Zij die jouw vuur willen gebruiken 
voor hun pan soep, of zij die lekker vanuit gemak willen opscheppen 
komen er niet in. Zij die boe en bah roepen omtrent het aroma wat uit 
de spelonken en de ramen van je huis komt laat je langs je heen gaan. Zij 
die aan de deur rammelen, of met blubberige zevenmijlslaarzen binnen 
komen walsen en roepen dat het smerig stinkt, de pakjes met kant-en-
klare oplossingen al op je keukentafel smijten, stuur je vriendelijk doch 
standvastig terug naar buiten en indien nodig toon je je nagels en laat je 
een grom horen. 

Ze mogen van alles van je huis en je soep vinden, 
jij kookt vanuit je eigen hart ten allereerste voor jezelf! 

Je kiest ervoor om mensen om je heen te verzamelen die jouw geuren, 
smaken en liederen herkennen, erkennen en omarmen. Zij die hun eigen 
hart op de juiste plek dragen en komen meegenieten ipv afremmen op de 
plek die jij ze toebedeeld. Zij eren jouw heilige plaats. Ze kijken graag toe 
en genieten van je kookkunsten, maken een dansje met je in de deurope-
ning, zingen luidkeels de liederen met je mee, reiken je een schouder aan 
om even tegen aan te kruipen en er is een wederzijdse dankbaarheid voor 
de open en oprechte harten naar elkaar.

Sleutel 4
De keuze van je voeding 

Waar jij je mee voedt, geestelijk en lichamelijk, is wat je binnenlaat in je 
innerlijk huis tot aan de voorraadkast in je keuken. Het bepaald hoe jij je 
soep klaar maakt, op welk vuur het brandt, hoe sterk en helder het brandt, 
aangestuurd vanuit de liefde voor jezelf. 

Wees je daarom ook bewust wat je tot je neemt met televisie, krant en 
social media. Kies voor meer rust en minder afleiding. Luister eens naar 
klassieke en heldere muziek, deze vibratie trilt door in je hele lichaam. Op 
Youtube vindt je urenlange afspeellijsten met rustgevende muziek. Neem 
niet alles meer klakkeloos aan voor waarheid, maar onderzoek je eigen 
weg. Ga vragen en doorvragen met open vragen ipv klagen en kies voor 
verwondering en bewondering. 

Ga eens verdwalen, pak eens wat nieuws op, sla eens een andere weg in. 
Zo kun je zomaar een prachtig gesprek met iemand laten ontstaan, ontdek 
je nieuwe weggetjes, landschappen en horizonnen. 

Loslaten van vaststaande stramienen 
is loslaten van gewenste eindresultaten. 

Zo kun je nieuwe voeding tot je laten komen 
en vul je je voorraadkast met nieuwe inzichten.
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Sleutel 5

vind de moed om de 
grootste teleurstelling 

te gaan zijn
Om je eigen hart trouw te beloven heb je de moed nodig om de grootste 
teleurstelling te zijn in de ogen van een ander - ieder ander. 

Je hart verlangt ernaar jezelf in het licht te zeten, helemaal en totaal, 
precies zoals je bent, want het weet: daar stroomt de hoogste energie van 
de liefde! 

De angst voor afwijzing en verstoting zorgt er vaak voor dat je je schikt en 
vormt naar de behoefte van een ander, alsof je dan de soep gaat koken met 
het recept van een ander. Je kiest dan ingrediënten die jou niet voeden en 
verrijken en laat weg wat de ander vies vindt. Dan ben je jezelf niet meer 
helemaal en verberg je je ware natuur. Je soep gaan koken die een ander 
het lekkerst vindt, zorgt ervoor dat je je ware hartslied niet meer zuiver 
kunt laten horen. Je sluit je hart, beetje bij beetje, zo onbewust. We hebben 
ons dus gewaar te zijn wie en wat ons aanstuurt tijdens het kookproces. 

Gebruik het mes om door te snijden wat niet meer dient
De vork om je vast te houden aan het commitment van je eigen hart 

Zodat je heerlijke soep kunt eten met je lepel

En het magische is dat dan juist door je eigen uniekheid een podium te 
geven je juist gevonden gaat worden door hen die jou al zo lang aan het 

zoeken waren! Zoals jij mijmert over andere mensen, zo mijmeren zij net 
zo. We hoeven alleen maar ons eigen licht aan te zetten... 

Soms heb je een boek te sluiten 
om een nieuw hoofdstuk te laten opbloeien
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Sleutel 6
DE NederigE BUIGING

De nederige buiging voor wat je hart je wil vertellen is noodzaak om je 
hartslied weer op de zuivere vibratie af te stemmen. Buigen voor wat er 
wil doorkomen vanuit de fluisteringen van je ziel, de Wijze Zelf, die tot je 
spreekt via je lichaam.  

Soms kiest een levensverhaal jou uit, als een rode draad door je gelopen 
levenspad heen. Dan draagt het een boodschap in zich wat gehoord wil 
worden, het vraagt aandacht vanuit je hart. Geen weerstand meer bieden 
voor wat er bij je aanklopt op je borstbeen is de nederige buiging maken-
voor het ware verhaal wat gehoord wil worden. Soms is er moed voor 
nodig om het te gaan durven horen. Het wil gedragen worden, door jou 
Zelf, het wil er zijn, helemaal, zonder oordeel. Dit vergeten kindsdeel 
vraagt een moederschoot. Jij bent deze verloren moederliefde... Deze 
innerlijke keuze zal je innerlijk huis gaan verwarmen en het licht laten 
branden in de kamers waar het ooit donker was. 

Pijn draagt boodschappen in zich, net als angst voor iets. 
Het zijn de zwarte parels vanuit onze ziel, 

aangereikt als cadeautjes zonder strik. 
Als je je hiervoor opent en durft te ontvangen, 

zul je gaan merken dat de tijd er niet meer toe doet. 
De lineaire tijd zal verdwijnen en je bevind je altijd in het Nu. 

De ware boodschap ontvangen maakt je vrij 
en dat is de vrijheid die we werkelijk zoeken. 

Hier stillen we onze leegte in het hart
en stopt het rammelen van onze maag. 

Hier ervaren we de heelheid met alles wat er in ons wil zijn.... 
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Sleutel 7
Je authentieke Blauwdruk 

herinneren
Je authentieke en unieke kern in het licht zetten is je herinneren wie je in 
de bron bent, vanuit je onbeschadigde blauwdruk, los van je persoonlijk-
heid, je rollen, je familie, je roots, je werk, je beroep, behaalde successen, 
materialen of status quo. Het is wie je bent: naakt en bloot op zielsniveau. 

Opnieuw herinneren betekent niets minder dan inzien wat je op de kruis-
punten van je leven het gelaten én hebt toegelaten, vaak zo onbewust. 
Het ligt verborgen onder de vele beschadigingen en muurtjes rondom het 
hart, voorbij de liefdespijn en toelaten van liefdeloosheid aan je hart. 

Vanuit je blauwdruk ben je veilig om 
te ZIJN wie jij van binnen helemaal bent 

We hebben ooit aangeleerd om ons niet helemaal te tonen, om ons te 
schikken naar het verlangen van een ander, of om zo (aangepaste) liefde 
te krijgen van een ander. 

Ons innerlijk huis helemaal gaan bewonen 
is loslaten wie we niet écht zijn 

en toestaan wat er nu in het licht van de waarheid 
getoond wil worden.
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Sleutel 8
Rouwen toestaan

Gaan rouwen om je verloren delen, ooit gelaten op kruispunten in je leven 
waar je verlangens van anderen als eerste prioriteit stelde voorbij je eigen 
hart, geven je uitgedroogde delen het vruchtwater naar nieuwe groei. 

Tranen brengen ware schoonheid terug. Ze geven inzichten in welke delen 
je niet kon tonen, uitspreken of wereklijk doen. Vaak door overheersend-
heid, onwetendheid, domheid, naïviteit of een soort van liefde die je 
wegdreef van je eigen hart. 

Werkelijk rouwen brengt je terug naar de oorsprong waar de allesom-
vattende liefde weer kan zijn. Waar ons hart lange tijd niet geklopt heeft, 
omdat het er niet veilig was, kan nu schoongespoeld worden door de 
tranen van vergiffenis naar je eigen hart. 

Het geeft je de kans nieuwe recepten te leren en om niet te herhalen wat je 
al zolang hebt gedaan. Het haalt je uit de groef van de langspeelplaat waar 
je steeds hetzelfde liedje afdraaide. 

Het is tijd om je eigen prachtige en zuivere hartlied te laten horen en door 
de ramen en spelonken van je huis te laten galmen. 

Rouwen brengt je naar de donkere onderstroom van de weidse landschap-
pen, waar verborgen liederen gezongen worden door het huilende hart. 

Tranen brengen onze authenticiteit terug, het diepere weten. 
De tranen zijn het vocht wat deze verborgen landschappen tot vruchtbare 
gronden zal omtoveren, waar nieuwe zaadjes kunnen gaan groeien die 
de vruchten van de manifestatie zijn voor je eigen soep en de brandstof 
bevatten voor je eigen vuur. 

Sleutel 9
Meesterkoks toelaten

Geen kant-en-klare pakjes meer toelaten (voorgekoude derdehands 
waarheden) als oplossingen om je soep zo te maken dat je omgeving het 
lekker vindt - lees: goedkeuring geeft. Je hebt te kiezen voor pure ingredi-
enten én Meesterlijke koks! 

Meesterlijke koks die je leren zelf de ingrediënten te verzamelen vanuit 
je eigen intuïtie en de wilde oorsprinkelijke natuur, die je op pad sturen 
naar nog niet ontdekte landschappen, dorre woestijnen laten oversteken 
om uiteindelijk zelf een oase te ontdekken. 

Meesters tonen je de weg, de mogelijkheden, zijn de vragenstellers en 
verhalenvertellers vol passie, innerlijk vuur en  tomeloze liefde voor het 
leven zelf. Je proeft hun unieke soep, ruikt hun aroma en het wakkert je 
verlangen als inspiratie aan om door te gaan.  Ze poetsen je glazen schoon, 
schenken nieuwe inzichten en tonen je hoe te roeren vanuit je eigen 
kern en waarheid. Ze laten hun eigen hartslied voluit horen en blijven je 
aanmoedigen te vertrouwen op wat je aan het koken bent, ook al lijkt het 
af en toe in het moment een chaos in de keuken. 

Meesterkoks leren je het zelf te doen en je eigen regie op te pakken. Ze 
zalven je wonden niet, want zij weten dat eigen gebaande energetische 
paden je tot je eigen meesterlijke kok gaan maken. Zij brengen je in je 
eiegn kracht en eigen wijsheid. Ze leren je een Soulsurfer te zijn, een Licht-
krijger, een Rebel, een bezielde Leider, een Stand Alone, een krachtig uniek 
individu, een oprechte minnaar/minnares van het leven zelf. Zij leren je je 
eigen dans te vinden op het pure hartslied wat in jou geborgen zit. 

Durf een leerling te zijn om een meester te gaan zijn voor anderen. 
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De Soulsurfer

Het schip draagt de wijsheid van je lichaam
Zij is de spreekbuis van je ziel en drager van je wilde instinctieve hart

In de bezieling van het spelende kind ga je in de branding op weg
Het witte paard draagt je zuivere intenties om de dans met de schaduw aan te gaan

De adelaar draagt de visie en het overzicht waar je naar op weg bent
Je koers is onbekend en je opent je voor de magie van het leven zelf. 
Je voelt je gedragen in de kadans van het leven zelf en de kosmos. 

Je ware aard kun je niet spelen of acteren

Jezelf zijn is het allerfijnst – 
én de grootste uitdaging van het leven

We hebben allemaal vele verhalen in ons
Verhalen van kracht naast pijn

Verhalen waar we trouw zijn aan ons hart, 
en tegelijkertijd ons hart bloedt in de diepe spelonken

Verhalen die verweven zijn en knooppunten aanraken 
in de Matrix van het leven Zelf

We zijn meer dan één verhaal

Laat het bloed van het hart de inkt in de pen zijn 

die de liefde tussen de regels kleur geeft 

 

Schrijf je levensverhaal met heel je hart 

Leef met heel je hart, voluit en open 
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Je hart helen van de vele wonden 
is een reis naar thuis starten

Eenmaal inzien dat je hart zoveel heeft gedragen in je leven, dat je zoveel 
hebt weggedrukt en verborgen, noemen we ook wel ‘wakker worden’ in 
je systeem. Er wordt een groter en ruimer bewustzijn in je wakker die 
een matrix zichtbaar maakt, een soort web met allemaal verweven draden 
naar de vele lagen in je bewustzijn.
Pijn onstaat doordat ergens je levenskracht (je Chi energie) is geblok-
keert. Dit is de levensgevende kracht die met de seksuele stroom in jezelf  
verbonden is. Dit heeft niets met sex te maken vanuit lust en begeerte, dit 
heeft juist alles te maken met begrenzen van je heilige ruimte. 
Vaak is in een flits, vanuit onbewust gedrag, een diepe wond in deze 
veiligheid geslagen. Hierdoor ben je uit je eigen kern (innerlijk huis) 
geslagen en ben je op zoek gegaan naar veiligheid buiten jezelf.  
Eigenwaarde en eigen kracht, bevestiging en goedkeuring kwamen in de 
handen van anderen te liggen. In het wakker worden zie je dus waar je je 
bent kwijtgeraakt in je eigen regie.
 
Terug naar de kern, naar je eigen regie (ook wel bezield leiderschap 
genoemd) gaat via een langzaam en indalend proces, waar in elk moment 
liefde mag zijn voor wat zich aandient in het moment zelf. Voelen en 
her-inneren... Zo kom je terug in je Pure Zelf, je authentieke en oorspron-
kelijke blauwdruk en ga je het leven weer beminnen. 
 
Elke dag is een keuze. Elke dag klopt er van alles aan in je leven, bij je echte 
deur én je energetische deur. Wat jij kiest is aan jou, het geluk ligt in jouw 
handen. 

Je hebt 9 sleutels van mij ontvangen. Laat ze een inspiratie voor je 
zijn om ze te gaan gebruiken. Jij bent het waard om in je licht te gaan 
staan, om op huis te gaan en te gaan zeggen ‘Fijn huis, ik ben Thuis’. 
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Beauty is 
in the eye 

of the 
creator

Jij bent de creator van je eigen schoonheid
Herinner je je eigen schoonheid weer 

Open je schitterende en unieke verenpracht!

Laten we ons licht niet dimmen
omdat het pijn doet in de ogen van een ander

Laten we recht door ons hart heen gaan stralen
In wie we zijn

In onze puurheid

Het is tijd om ons geopende hart vleugels te geven
Laten we in de hoogste energie stappen

In dé allesomvattende liefde
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    ‘Don’t ask what the world needs; 
ask yourself what makes you come alive 

and then go and create that! 

Because what the world needs 
are people who have come alive’.

(Howard Thurman)

levenslied
dans, lach, huil, kruip, 

buig en verwonder. 
zoek, vind, ga, val, sta weer op 
en klop het zand van je knieën. 

draai, spring, stop, adem, 
verstop, open en verschijn. 

klim in bomen, bouw hutten, 
verzin iets en mijmer dan. 

kus, knuffel, omarm, 
pluk sterren uit de hemel 

en steek zonnen aan. 

Wees jij, helemaal en totaal!    

- ya!


