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We hebben allemaal één diep verlangen en dat is dat onze liefde wil stromen, vrij van belemmeringen en 
oude verhalen. Het vraagt een geopend hart, ook al is het eens beschadigd. Hier is elke keer moed voor 
nodig, om te blijven openen, de kans om geraakt te worden in de diepte van onze ziel, tot op het bot, 
totdat het schuurt, barst en iets in diggelen laat vallen… Want juist daar kan er puur licht binnen komen, 
iets wat dieper gaat en grootser is dan ons hoofd kan bevatten…

Een oerliefde, een dieper weten, wat ons laat indalen in de gedragenheid van de oermoederschoot, waar 
we een gedragenheid ervaren zonder voorwaarden, waar we naakt kunnen zijn met alles wat er in ons 
leeft; onze diepste pijnen, afscheiding, schuld en schaamte, daderschap en slachtoffer ergens van zijn, 
liefdesangst en de snak naar ware beminning van elke vezel in ons lijf....

Daar kunnen we ademen en vinden we onze lichtvonk terug, iets wat levendig is, stroming geeft aan 
tranen van dankbaarheid, een gevoel van Thuiskomen in dat wat we overal gezocht hebben buiten 
onszelf en dan uiteindelijk in ons eigen hart terug vinden.

Soms dien je eerst uit je eigen innerlijk huis te geraken, uit je eigen hart en eigen liefde gerukt, om zo zelf 
de weg terug te vinden. Daar ligt de kracht, een bezielde kracht, voluit vanuit een hogere sturing, vanuit 
iets diepers, iets wat niet met het hoofd te bevatten is.

Juist daar leeft de Muze, de Oude Wijze in ons, zij die altijd al in ons aan het fluisteren is.

Lange tijd heb ik aan de randen van virtuele bossen geleefd om te doen wat ik voelde te moeten doen. 
Dit deed ik naast mijn dagelijkse werk, de alledaagse dingen, als liefdespartner, moeder, dochter, zus, 
vriendin en collega en ondernemer. Het voedde mijn wilde hart en maakte haar sterker, dieper en voller. 
In de nachten vulde ik mijn ziel met creatieve bezigheden die het daglicht niet hoefden te zien, waar ik 
zuiver en zonder verstoringen kon luisteren naar de fluisteren van mijn ziel, waar ik mijn hartsliederen 
zong, ten volle, en danste in het virtuele maanlicht onder de sterrenhemel.

#1: Er is één diep verlangen in ons 
 - dat de liefde in ons wil stromen
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In mijn jonge dagboeken kan ik teruglezen hoe ik het leven bevroeg, altijd op zoek ging naar antwoorden, 
de liefde soms zot en raar vond – maar ook heerlijk! Ik wilde mezelf begrijpen, mijn schaduw en 
onzekerheden onderzoeken, mijn geheimzinnigheid – én diepe angst. Ik wilde mijn eigen psyche 
ontrafelen en liet mij hierin niet stoppen. Er waren gewoon teveel vragen, en in mijn omgeving vond ik 
geen antwoorden, dus trok ik de wereld van het mystieke en magische in.

Er is iets in mijn leven gebeurd wat mijn leven heeft gekanteld en waar de alledaagse dingen in een 
scherp licht kwamen te staan. Dit kun je zien als de inwijdingsreis van Demeter, waar iets gebeurd waar je 
niet om hebt gevraagd, wat je diepste binnen aanraakt om voor altijd een verandering te laten gebeuren, 
waarbij je een energetische geboorte geeft aan Dochterbomen, aan een creatie die geïnjecteerd is met 
het openbreken van je zielsessentie….. Niet dat je je dat vanaf het begin al bewust bent…. Nee, het 
ontstaat in de tijd als je terug gaat kijken over je landkaart, alsof je heel langzaam en traag en dan weer 
bij een instant inzicht de dots van je eigen levensweb kunt verbinden.

Voor mij was de kanteling de zelfdoding van mijn moeder in mijn 24e levensjaar. Mijn moeder had de 
leeftijd van 49 jaar, bijna 50. De leeftijd die ik nu leef. Haar lichaam was ziek, ze had allerlei pijnen en 
lichaamsklachten waarmee de artsen haar niet konden helpen, omdat het volgens hen allemaal ‘tussen 
de oren’ zat. Het was 1994, nog voor de digitale revolutie van internet en waar de toegang tot kennis 
zoveel beperkter was als nu.
Zij voelde echter diepe lichaamspijn en om te horen te krijgen dat je pijn tussen de oren zit zal voor haar 
gevoeld hebben als een diepe dolk – om de boodschap te krijgen dat je het in jezelf hebt te vinden en 
hier zelf schuld draagt. Zo vaak hoor ik haar nog roepen ‘Maar ik heb echt pijn!’…. Haar hoofd tolde door 
en stond op barsten – en deze moest er in haar beleving dan ook af. Ze was door de pijnstillende morfine 
een kasplantje geworden en dat wilde ze niet langer zijn. Dat heeft ze uitgevoerd.

Zij liet ons allemaal als gezin, familie en geliefden achter in ontreddering, een machteloos gevoel vol 
vragen met ‘Hadden we maar…’ en vooral ‘Waarom…’ Er waren alleen maar gissingen. In deze diepste 
ontreddering en het gevoel van een falende dochter die haar moeder niet kon redden van de dood ben ik 
gaan uitzoeken wat de psyche dan werkelijk met het lichaam doet. Dit kan ik achteraf zien als een zaadje, 
een lichtvonk, in de groei van een van mijn Dochterbomen, en waarom ik doe wat ik nu doe….

Mijn yogajuf Loes stelde mij in die tijd de vraag wat ik kon leren uit deze diep schrapende tragedie. Leren? 
Ik voelde alleen maar pijn en radeloosheid! Toch kwam er uiteindelijk een antwoord…. Als ik niet meer 
in de liefde zou leven, zou ik de keuze maken Om te Gaan…. Dit antwoord had een oorprong door het 
zien van structuren in mijn familiesysteem, waar ik nog helemaal niet de vinger op kon leggen. In die 
tijd was ik nog zo jong, nog ongerijpt in wijsheid en onbewust al zo beschadigd door ‘begerende liefde, 
overheersendheid en losse handen’, zoals de mythologische vertelling van Demeter mij jaren later aan 
wijsheid meegaf.

Wat ik mocht inzien in de jaren die volgden is dat liefde in vele talen wordt gesproken, echter vaak niet de 
taal waar ik zelf diep van binnen naar snakte. Dat zelfs boosheid en ongerustheid tussen de regels door 
een diepe liefde dragen die niet uitgesproken kan worden.

We voelen vaak een tekort en gemis in de liefde, alleen blijkt het een taal te zijn die door anderen ook is 
verleerd…. Alsof ze al lang terug uit hun eigen innerlijk huis en hart zijn gerukt en de weg niet meer terug 
hebben gevonden.

Door de geboorte van mijn zoon in 1997 werd ik geraakt in een diepe oerliefde én voelde de 
kwetsbaarheid van dit kind. Dit had mijn moeder ook gevoeld bij de geboorte van haar kinderen! En 
dus ook bij mijn geboorte. Hoe kan een moeder haar kinderen verlaten? Hoe ver ben je dan uit je eigen 
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verbinding? Hoe radeloos en verslagen ben je dan? 

Mijn eigen kinderwond toonde zich daarbij ook in een waarheidslicht. Zoals ik mijn kind in de buik alle 
geborgenheid kon geven, zo was het na de geboorte een ‘kaap-produkt’. Mijn grenzen en verzoeken 
werden niet door archetypische personages in mijn directe omgeving geëerd. Er kwam alsmaar een 
gevoel op van ‘Ik stond erbij en ik keek ernaar’. Als ik mijn gevoel uitte was ik gevoelig, harteloos én 
aanstellerig. Had ik als kind ooit leren spreken? Kon ik werkelijk begrenzen? Waar liep ik leeg? En 
vooral: waar zijn mijn emoties en gevoelens veilig? Ik ben nog steeds dankbaar voor de alternatieve 
geneeskunde die toen via mijn yogajuf werd aangereikt. Ik kreeg arnica voor de borstontstekingen, 
Euritmie voor mijn bekkeninstabiliteit en korreltjes voor de postnatale depressie die volgde. Ik koos ook 
voor psychotherapie om mijn hersenskronkels en vragen te ontkraken. Want er was een ding wat ik niet 
wilde: mijn kinderwonden doorgeven aan mijn kinderen in een herhalende looping.
Wat als een zwakte in mijn omgeving werd gezien werd uiteindelijk mijn innerlijke kracht. Zelfonderzoek, 
het helen van diep verborgen trauma’s en het afreizen naar mijn eigen verborgen onderwerelden bleek 
helender te zijn dan welk medicijn ook. 

Dit was niet een quick-fix oplossing…. Het bleek een levenslange reis te zijn die nog steeds gaande is. 
Dit is de creatiespiraal die in een altijd doorgaande uitdijende beweging door ons heen stroomt. 
We krijgen aanreikingen, inwijdingsmomenten. We kunnen er een Ja aan geven, of ons gaan sluiten en 
verharden. Velen zijn gaan verharden… Zo zijn ze daders door hun eigen slachtofferschap geworden. 
En precies dat wilde ik stoppen. Ik was – en ben, constant aan het weven van mijn rokken, kruispunten en 
onbewuste sturingen aan het onderzoeken geweest… 
De Hands-on Job….

Het is en blijft onzichtbaar werk, maar diepgaander dan welke ploeg dan ook. 
Het scheurt wortels uit oude systemen en schenkt nieuwe brillenglazen…. 

Eigen verdiepingswerk schenkt inzicht in de wereld om je heen en toch kun je dan nog steeds een 
vorm van moedeloosheid ervaren, want ook al verricht je zelf innerlijk werk, als je dierbaren en directe 
omgeving om je heen dit niet doet, dan ontstaat er een kloof, wat ik ook wel een spagaat in de liefde kan 
noemen.

Er is één diepe wens in ons allemaal: Liefde wil stromen… 
Echter, als deze vol beperkingen, voorwaarden en eisen wordt geschonken en/of gevraagd, dan is er iets 
niet in pure liefde aanwezig, in een diepe onvoorwaardelijke liefdesstroom – en heb je soms patronen te 
doorbreken die geen zegeningen of lofgezangen teweeg brengen….

Ik mocht ontdekken dat ons lichaam de spreekbuis van de ziel is en toont waar we psychisch in de knoop 
zitten.

Lichaamsklachten zijn het gevolg van wat er innerlijk niet kan stromen, door hersenkronkels en diep 
verborgen trauma’s. Het vraagt rauw schaduwwerk om jezelf recht in de spiegel aan te kijken en het 
waarheidselixer toe te laten om te gaan zien én doorvoelen wat je werkelijk binnenlaat en ooit hebt 
binnengelaten. Zowel in mijn eigen leven als bij dat van anderen ging ik zien dat het lichaam gaat 
spreken als er ergens disbalans is.

Hier roept de ziel, onze Oude Wijze in ons, een hogere sturing, om een verandering te laten gebeuren. 
Ons lichaam draagt alle intuïtieve gaven waardoor gesproken wordt vanuit ons binnenste binnen. Als 
we hier niet naar handelen dan ontstaat er uiteindelijk ergens pijn. De levensspreuken dragen deze 
boodschappen niet voor niets: Iets op je lever hebben, liefde gaat door de maag, je hart op de tong 
hebben, een hard hoofd hebben etc….
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Je hebt in je eigen verantwoordelijkheid te stappen om hier de sleutels te gaan vinden en deuren open te 
kraken naar zelfbevrijding. 
Het vraagt zoveel moed en uithoudingsvermogen om door je eigen bagger heen te ploeteren om zo 
verhalen binnen geleefde verhalen te gaan ontcijferen. 
Het vraagt om een wild hart wat zich niet langer laat temmen en sussen. 
Het vraagt om vele ego-doden te sterven om allerlei aangetrokken jassen van rollen uit te trekken.
Het vraagt bewustzijnsverruiming om door de beperkende kijkvelden heen te breken, om 
voorgeprogrammeerde brillenglazen af te werpen en in ‘het niet weten’ te gaan wandelen en daar te 
laten ontvouwen wat zich laat verschijnen in een geopend gewaarzijn – wat zich in een doorgaande 
beweging zal blijven openen. 
Dit is de creatiespiraal….

Daar vinden we het helende elixer wat de knagende honger stilt, wat het zoeken buiten onszelf stopt en 
voeding voor onze wilde ziel gaat zijn. Hier leven we waarlijk, in waar-achtigheid, voluit – en zijn we een 
Lichtkrijger die een geur van Thuis aan het volgen is.

Ik kan terugkijken en inzien hoe de dood van mijn moeder mij als een katalysator op weg bracht. 
Ik kan het zien als een zwarte parel die uit de diepst schrapende pijn is ontstaan. 
Wat overblijft is dankbaarheid….

Haar leven kan ik als een spiegeling van mijn eigen leven zien, al was het in een andere vorm. Het draagt 
een gelijksoortige essentie. En ik heb vanuit een dieper weten altijd gevoeld en uitgesproken aan mijzelf: 
bij mij stopt het. Wat het ook is, ik zal het niet doorgeven aan mijn kinderen. Dit karma, deze energetisch 
erfelijke wond gaat hier stoppen.

Haar leven kan ik zien als een afspiegeling wat er gebeurd als je ware natuur wordt getemd; getemd 
door overmacht en overheersing, alsof het leven door haar vingers was geglipt… Ze stond erbij en keek 
ernaar, midden in het alledaagse…. Dit zijn de verborgen onderstromen die niet in het dagelijkse licht 
uitgesproken kunnen worden. Dit zijn geheimen die niemand deelt, waarbij het Geheim van een geheim 
is dat het iets laat afsterven: je ware creatieve natuur…

Daarom had ik onbewust de innerlijke keuze gemaakt als diep schrapende lering uit haar dood: 
Als ik niet meer in de liefde leef, dan heb ik te gaan.

Als ik ergens een gouden kooi, een beknelling van mijn ware natuur ervaar, dan heb ik te gaan. 
Als ik ergens niet meer kan ademen, teveel heb in te schikken om ergens in te passen – oftewel er bij te 
mogen horen, met een vleug voorwaardelijke liefde – dan heb ik te gaan. Dan heb ik Op Huis te Gaan, 
terug de wilde bossen in, de koorden van energetische verbindingen door te snijden… De vrijheid van 
mijn wilde ziel veilig te stellen, mijn Wilde Hart en innerlijke Krijger op te trommelen om door lagen en 
sluiers te breken om daadkracht en uithoudingsvermogen aan te wakkeren – in de liefde naar mezelf. 
Dit heeft een hele belangrijke reden: anders laat ik de dood binnen van mijn natuurlijke stroming, mijn 
welvingen en diepe oceanen….

In al mijn creaties stroomt dan ook de inspiratie en aanreiking naar eigen liefde, begrenzing, jezelf heilig 
gaan verklaren, je innerlijk huis gaan bewonen en eigen verantwoordelijkheid en bezield leiderschap op 
te gaan pakken, om het innerlijk werk in de mystieke onderwereld te doen.

Het is onzichtbaar werk en zal door velen niet begrepen worden. We hebben dan ook de uitleg en 
goedkeuring van anderen te laten gaan… Dit is wat ons Thuis brengt en heling schenkt door de unieke 
medicijnbuidels die we daardoor verzamelen en bij ons gaan dragen. Het medicijn vinden we juist in 
de gevoelde pijn en afscheiding door dat wat ons is overkomen, in alle onschuld en het ‘nog jong zijn’. 
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Deze pijn draagt de sleutels om scherp te gaan zien wat we ooit hebben binnen gelaten én nog steeds 
binnenlaten in ons innerlijk huis, waar we zijn gaan lekken in de liefde en waar begrenzing nodig is om 
eigen waarden in ere te houden en de normen die er aan vastkleven te onderzoeken op beperkingen, 
aanpassing en inhouden ervan. Het vraagt een diepe zelfliefde en compassie voor ons eigen lijf, wat zij 
ons laat voelen, ten diepste, want zij draagt alle tools om ons innerlijk kompas te voeden – juist door 
te voelen, ten diepste, waarnemen zonder nog iets te besuikeren, goed te praten of weg te drukken, 
waardoor er een gefundeerd vertrouwen in ons eigen intuïtief vermogen ontstaat.

De geschenken zijn nieuwe ogen, een scherper horen, een actiever intuïtief vermogen, waarbij we 
mogen beseffen dat alle gereedschappen in onze gevoeligheid leeft. Is deze gevoeligheid er niet ooit 
uitgeslagen? Zijn we niet ooit verwondt door hen die hun eigen gevoeligheid niet meer eerden? Die door 
hun eigen verwondingen zo zijn verhard en daardoor reacties op hun buitenwereld gaven, zo onbewust, 
maar dieper beschadigend zijn dan aan de buitenkant zichtbaar is. Dit zijn de geheime verwondingen… 

Niet iedereen vind de moed om het waarheidselixer te gaan drinken en te kiezen voor een weg naar 
binnen…. Hen daar dan laten, in een hele diepe liefde, is pijnlijk, maar soms noodzaak, om verdere 
verwondingen te stoppen, om uitputting te stoppen, om de levenssappen te laten stromen….
Dan heb je te Gaan…..
Hier hebben we een zelfliefde in ons te verwelkomen die ons vaak niet is geleerd….
Hier zijn we opnieuw Jong….

Dit is de dans van het leven…. 
Op welke tonen wil jij dansen? 
Welke klanken wil jij door de spelonken van je innerlijk huis laten gonzen?

Hoe vaak we ook te neer geslagen zijn, hoe vaak we ook moedeloos iets hebben trachten te 
bewerkstelligen…. via anderen…. Het is soms tijd om werkelijk naar binnen te gaan en onze eigen 
innerlijke leiding te gaan vertrouwen, het onbekende land te verwelkomen, het nieuwe glorende aan de 
horizon, wat een warme prille gloed in zich draagt, ongekend, nog onbemind, maar vol potentie… 
Niet met het hoofd te bevatten….. 
Het is als het zwanger zijn van nieuw zaad…..

Hier geven we de huilende wolven in de nacht een stem, hier leggen we ons innerlijk oor te luister aan 
ons eigen hart. Dit is zelfliefde… Onszelf horen, onszelf omhullen, onszelf verwarmen, genieten van ons 
eigen goede gezelschap, onafhankelijk en vrij in het hart zijn… Want alleen dan kunnen we in vrijheid elk 
hart van een ander verwelkomen…. De noodzaak van liefde ervaren via een ander is verdwenen… 
We voelen onze eigen harteklop en weten: het klopt, IN mij…..

We hebben daarom altijd een vorm van mystiekheid en geheimzinnigheid nodig om met onze wilde 
wolvenstaart onder onze virtuele rokken rond te zwiepen in het alledaagse. We hebben te beseffen dat 
we ook geen bevestiging of goedkeuring van anderen nodig hebben om dit schaduwwerk in de wilde 
bossen te laten gebeuren.

We mogen beseffen dat het afdalen naar het huisje in het Bos in de wilde bossen een dagelijkse 
noodzaak is, om op de stoel bij onze innerlijk voelbare Oude Wijze ons eigen vuur te versterken, onze 
lichtvonk steeds opnieuw te her-inneren, om zo de meest vitale kracht te blijven verwelkomen…. 

Zij draagt de energie van Zij die Weet, zij die weet wat dient te gaan om iets nieuws te laten ontstaan, wat 
bewaard en gekoesterd mag worden, wat nog geklopt, beslagen, bekeken, intens omhelsd en beademd 
mag worden, om dan ook in diepe dankbaarheid te laten gaan…..
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We zijn het zelf op wie we altijd hebben gewacht….
We zijn zelf de liefde die we buiten onszelf hebben gezocht…
We zijn zelf de dragers van de diepe liefde die wil stromen, 
ongeacht of er een ander is die haar kan ontvangen…

Amay….. 
 
In deze liefde,  
Siska



Vertellingen op Huis Gaan  «  Siska Kroondijk    7

We hebben verhalen nodig die ergens dieper gaan dan het alledaagse, die je ergens aanraken waardoor 
je het gevoel krijgt alsof er een deken van warmte om je heen wordt geslagen. Waar je een ‘Jaaaaaa’ van 
herkenning ervaart en weet dat dit in je eigen diepste spelonken van je ziel en innerlijke wereld ook zo is.
 
Verhalen die schrapen over het bot van de resonerende pijn, maar nog meer in het hart roeren door de 
liefdesstromen die erdoor heen gaan… Ze zijn bijna zeldzaam… 
Ze gaan voorbij ‘bedachte theorieën, kennis, weten en het geleerde’…
Ze zijn zo voelbaar, waar de woordenstroom tussen de regels door heen sijpelt,  
waar een dieper weten en herkenning wordt aangeraakt…  
Die vuurvonk, dat licht in jezelf…
Dat je niet gek bent geweest, nu niet, en nooit zal zijn…
Dat je gevoel wel degelijk klopte, je intuïtie altijd heeft gesproken..
Dat er iets in je spreekt, iets aanklopt met een waarheid die zo ongekend en onbemind is,  
maar wél in al je cellen roert…
 
Daar neem ik je graag mee naar toe, daar kom je Thuis…
Daar daal je in, in een moederschoot, in iets oers, als een geur van Thuis….
In deze liefde verwelkom ik je graag….

Je bent zo welkom lief kind.  
Jij bent een kind van de Oermoeder…..

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen

#2: als dappere ziel op huis gaan
de onzichtbare en mystieke wereld betreden 

je ware creatieve natuur verwelkomen
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Op huis gaan is iets mystieks en onzichtbaars, maar intens voelbaar in al je cellen.
 
Dit is wat we doen in de mistige velden waar de witte wieven uit de sloten rijzen, wanneer de eerste 
sterren zich aan de hemel tonen, waar de uil zijn roep laat horen terwijl het gezang van de lijsters en 
spreeuwen langzaam weg ebt, de laatste grazende reeën in het bos hun beschutting weer opzoeken en 
de vossen zich juist klaar maken om op jacht te gaan. Waar de vleermuizen hun vleugels opwarmen om 
te gaan uitvliegen en door de hemelse sferen te gaan suizen, terwijl in de huizen het haardvuur zachtjes 
knettert en er een pot warme thee wordt gezet.

De kinderen worden onder hun warme wollige dekens toegedekt en danken de dag voor hun 
belevenissen. In de zachtheid van de avond worden al fluisterend verhalen gedeeld als zalf voor de ziel en 
het liefdevolle hart, om zo de overgave aan de nacht te laten gebeuren.

Daar laten we vanuit een oervertrouwen het donker binnen wat leeft achter de gesloten ogen.  
Daar worden we meegenomen naar dromenland, althans, als het goed is….

Als er hersenspinsels en worstelingen in de psyche zijn komt het enge duister, horen we onze innerlijke 
wolven huilen, zijn onze benen onrustig, is er irritatie van elke zucht en piep. We kunnen een slaappil 
nemen, of afdalen naar de randen van de bossen en gaan onderzoeken wat de innerlijke wolven in hun 
huilende gezangen te vertellen hebben…..

Aan de rand van deze magische bossen staat een houten huisje….

Dit huisje roept naar je, je hoort deze roep al een poosje, misschien al veel te lang. De roep is altijd blijven 
komen als een klop in je binnenste en dat is niet voor niets, want hier wacht de ‘Oude Wijze’ op je, altijd 
al…. Ook al besluit je in dit moment nog niet door de deur te gaan, ze zal er altijd voor jou blijven.  
Zij roept dappere zielen zoals jou aan om op huis aan te gaan, op weg naar haar knusse huisje.

Er is dapperheid voor nodig om in alle stilte eens aandacht te geven aan de dingen die er werkelijk toe 
doen, die wezenlijk voor je zijn, onder je huid aan het sazen zijn en in de mistige nachten rondom je 
dwalen….
 
Het gaat voorbij elke dagelijkse activiteit, prestatie, iets halen, iets brengen, teveel of te weinig, ergens 
van betekenis zijn of goed doen. Dit is bijna niet in woorden te vangen, alleen zo diep van binnen te 
voelen – en daarom is er een dappere ziel voor nodig om deze onzichtbare, ontastbare en mystieke 
wereld binnen te treden. Er spreekt een meest zachte stem tot je: ‘Je bent zo welkom, kom toch binnen… 
Ik heb op je gewacht…’
Je ziet de warme gloed door de deur die al voor je open staat. Het warm gele licht van een knetterend 
haardvuur trekt aan je, het voelt zo vertrouwd dat je niet anders kunt dan naar binnen gaan. Je voelt ‘Ja, 
het is tijd…’ en je gaat….

Je hoort de stem van de Oude Wijze tot je spreken: ‘Kom toch verder lief kind, daal neer in de stoel die al 
voor je klaar staat. Deze zal precies voor jouw lichaam helemaal fijn en aangenaam zijn. Het haardvuur 
heeft precies de juiste warmte die jij fijn vindt en het zal lang genoeg branden. Ik heb het allermooiste 
servies voor ons samen gekozen, want het is tijd om ons nu met de allermooiste schoonheid te omhullen. 
Je bent aangekomen in de schuilplaats van de ziel, hier in de energie van alle Grootmoeders. Hier 
maken we samen tijd om de ‘Verhalen binnen Verhalen’ alle ademruimte te geven, waar de dingen die er 
werkelijk toe doen in het licht en de warmte van het vuur te verwelkomen. Dit vuur draagt jouw essentie, 
waar de pan soep boven het vuur alle ingrediënten bevat die wezenlijk voor jou zijn. Ga maar zitten en 
laat je indalen in de moederschoot van de oermoeder….’
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Je bent in het huisje aangekomen van ‘Zij die Weet’.
Alle dingen en zaken over het leven weet zij omdat zij het vermogen heeft verworven om met tegenslagen 
om te gaan, om de diepste pijnen te ervaren en toch elke keer weer in haar kracht te rijzen. Zij kent de 
vele cyclussen van de seizoenen, de manen, de getijden van de vele oceanen en ze heeft ontelbare keren 
de bodem van haar eigen oceanen afgereisd.  
Er is een rode draad die door haar leven is geweven die de wijsheid van de Grootmoeders draagt, het 
archetype wat staat voor de Oude Wijze Vrouw, zij die één centrale taak heeft: het leven ten volle leven. 
Deze taak wordt vaak als afschrikwekkend, brutaal, uitdagend én vreugdevol ervaren. O ja, deze Oude 
Wijzen zijn helemaal niet zo geliefd, want ze zijn afstotend, te sterk, te veel, te doordringend – terwijl ze 
alleen maar de meest warme compassievolle liefde in zich dragen.

Het zijn de verhalen waar jouw hart misschien wel naar snakt lief kind.

Voordat ik verder ga met het vertellen over de wijsheid uit de schoot van de Grootmoeders wil 
ik je je laten weten dat alles wat ik je ga vertellen in de vorm van metaforen zal zijn, wat een 
voorstellingsvermogen van je vraagt om voorbij de werkelijkheid te gaan die je tot nu toe hebt kunnen 
zien. Het vraagt van je dat je je hele wezen openzet om de verhalen te kunnen ontvangen voorbij je eigen 
beperkte denken. Het is alsof je het leven van sprookjes en mythologische verhalen instapt en voor even 
dat kan worden en invoelen wat er verteld wordt. Je kunt het gaan ervaren alsof je in de schoenen van 
de vele personages en verschijningen gaat stappen, het gaat doorvoelen in al je cellen en het zelfs kunt 
ademen. Ja, dat kan allemaal in de magie van dit huisje, want het staat in een magisch bos. Het is in 
werkelijkheid een wild bos, wat symboliek staat voor de wilde en ware natuur die in jou leeft lief kind…..

Stel je eens een groot bos voor waar een brede laan doorheen gaat, het pad wat de massa bewandelt. 
Er zijn ook smallere paadjes, die meer kronkelen en je een beetje laten zoeken en dwalen. Je kunt 
op kruispunten aankomen waar je hebt te kiezen welk pad nu te vervolgen. Soms staan er gekleurde 
paaltjes die een route markeren en je langs uitgestippelde paden zal leiden.
 
Echter, dit magische wilde bos heeft geen gebaande paadjes en vooral geen paaltjes met vooraf gezette 
routes. Hier staat niets vast en is alles in een constante beweging en groei. Je kunt je weg door dit bos 
vinden door je intuïtie te gaan omarmen; ja, omarmen. Zij woont in je hart als een stuurknuppel, ook wel 
je innerlijk kompas genoemd. Soms denk je dat je het niet weet, toch is je intuïtie altijd aanwezig, maar 
heb je misschien nog niet geleerd haar volledig te vertrouwen. Zij laat je wandelen in het donker en alle 
onzekerheden die je kunt ervaren. Ze vraagt van je om in het-niet-weten te verblijven en een sturing van 
binnenuit te vertrouwen als een lichtje wat voor je uitschijnt.

Je bent niet voor niets in de schemering van de avond bij dit huisje aangekomen en naar binnen gestapt. 
De nacht heeft iets magisch, want hier is alle ruimte in een eindeloze stilte en diepte, waar de tijd 
verdwijnt, alsof de snelle wereld boven de grond in het harde en felle licht van de dag even stopt. Dit bos 
ligt verborgen in de diepere werelden die we ook wel ‘mystiek’ noemen: niet tastbaar, maar wel degelijk 
aanwezig in de zielsbeleving, in de psyche van de mens, kloppend in het hart, wat verbonden is met het 
hart van alle harten: de kosmische Oermoeder.

Ik vraag je dan ook om af te dalen in je hart en daar een luikje te openen voor de ware magie waar ik me 
mee naar toe wil nemen, om met andere ogen te gaan zien naar alles om je heen, dat je je opent voor 
iets wat in het niets verblijft en dat het ogenschijnlijke niets soms wel degelijk iets is. Dat de waarheden 
die je geleerd hebt uit zoveel meer dimensies bestaat en in een oneindige diepte van licht vuurvonkjes 
in zich draagt die je hart doen uitwellen vol liefde, nieuwsgierigheid, een honger naar meer en een 
uithoudingsvermogen aanwakkeren om deze reis samen te gaan maken.  
 
Weet dat je deze reis niet alleen maakt, want jouw Oude Wijze zit aan je zij, woont in je hart, houdt je 
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hand vast, zo zacht en toch stevig, vol compassie en aanmoediging, want zij weet waar jij heen kunt gaan, 
hoe het is als je er bent, ook al weet jij het nog niet. Zij kan je potentiële kracht en overvloedige liefde 
voelen, waar jij misschien nog geen idee van hebt. Jij hoeft alleen maar het luikje in je hart te openen…

Ik vertrouw erop dat je nu een ja geeft en verder met mij afdaalt in de wereldse magie die in ‘Verhalen 
binnen Verhalen’ verscholen ligt, en niets zal ooit nog hetzelfde zijn. 
 

De Oude Wijze leeft in jouw kern als een archetype, een energie die representant is voor de 
Oermoeder, de Grootmoeder, de Grote Moeder, de grootse moederenergie.  
Ze verschijnt in gedaantes die buitengewoon excentriek, met aparte karaktertrekjes, soms met lange 
tenen en snel gepikeerd, dan weer elegant, vol gratie en compassie, extreem uitgedost, of juist smerig en 
afschrikwekkend, en dan weer als een warme deken omhullend. Ze zijn te vinden in de archetypen van 
Godinnen en Krachtdieren, in mythen en sprookjes.

Deze archetypes kun je in het dagelijkse leven in personen terugvinden waar ze allemaal één ding 
gemeen hebben: het zijn sterke vrouwen die een gezonde verbinding hebben met hun eigen Oermoeder, 
met hun Oude Wijze, verworven dankzij de klappen van hun eigen persoonlijke en authentieke leven – 
en sterke vrouwen zijn nu eenmaal niet door iedereen geliefd. Hun dapperheid is ook niet altijd door de 
wereld om hen heen begrepen. Ja, ze kunnen iets laten schrikken, smoren, intens liefhebben en weer 
wegjagen, waar ze niet altijd uitleg bij geven. Zij wéten wat ze aan het doen zijn, het is hun mystieke 
creatieve natuur. Ze volgen iets, wat ze soms zelf ook niet begrijpen.  
Het zijn verhalen die doorheen zoveel andere verhalen stromen. Ze gaan voorbij het gewone aardse 
leventje, wat we ook wel kennen als het ‘huisje-boompje-beestje’. Er zijn nog zoveel werelden om 
doorheen te reizen en daarin ga ik je meenemen lief kind…

De Oude Wijze staat voor de levende archetypen in vele sprookjes en mythologische verhalen.
Het zijn de verhalen die we al als kind al kregen te horen en waar de hoofdpersonen in sprookjes hadden 
te maken met boze stiefmoeders, gemene stiefzusters, heksen en tovenaressen, lieve toverfeeën en 
elfjes. Er zijn verhalen met koningen en koninginnen, koninkrijken, draken en moedige ridders, om 
iets te redden, te doden, te overwinnen en met iets om voor te strijden. Ze hebben soms gruwelijke 
thema’s waar dood, opgegeten worden, verbranding, afstoting en wegjagen ‘gewoon’ is, net zoals een 
sprookje kan eindigen met een huwelijk tussen een prins en prinses en ‘ze leefden nog lang en gelukkig’. 
Deze vertellingen dragen ‘Verhalen binnen Verhalen’ die vanuit een ver verleden zijn meegereisd naar 
het heden, om precies in deze tijd hun diepere wijsheid aan jou te schenken. Ze kunnen zomaar een 
lichtvonk bij je aanraken waardoor jij je gezegend zult gaan voelen.

De verhalen hebben een magische sleutel, waarbij niet iedereen deze sleutel kan gaan gebruiken om iets 
te gaan openen! Je hebt namelijk je hele wezen open te stellen om de verhalen in deze verhalen te gaan 
horen. Zelfs als jij deze sleutel kunt toepassen en je gevonden rijkdommen en lichtschatten wilt gaan 
delen, zul je merken dat er velen zijn die je niet kunnen horen of ontvangen. Het is én blijft een magische 
en mystieke sleutel…. Ze draagt iets heiligs en geheimzinnigs….

Zij die deze sleutel eventueel via jou kunnen ontvangen ga jij later in de tijd herkennen, doordat je 
de brillenglazen van de Oude Wijze krijgt opgezet. Laat je maar verwonderen en dan weet je vanzelf 
wanneer, hoe, met wie, waarom en in welke tijd jij via jouw adem en bezieling de sleutels te voorschijn 
kunt toveren als magische wonderen.

Deze ‘Verhalen binnen Verhalen’ deel ik met je als een kind en dochter van de Oermoeder die in ons allen 
leeft, aan mijn eigen dochter en zoon die mij op weg hebben gestuurd om haar terug te vinden, omdat 
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ik moeder werd zonder nog een levende moeder in mijn leven te hebben en haar meer dan ooit ging 
missen. In het geboorte gevend aan een kind uit mijn eigen moederschoot werd ik geraakt in de diepste 
oerliefde in al mijn cellen en voelde ik tegelijkertijd de intense kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid 
voor dit prille en zuivere kind.
Wat ik niet direct besefte was dat mijn eigen pijn en afscheiding, gemis en koestering werd aangeraakt, 
naast een diep oervertrouwen dat er meer is waar ik toen nog niet echt bij kon, iets wat altijd onzichtbaar 
of onbegrepen is geweest in de wereld om mij heen. De aanraking van deze snaar stuurde mij op weg – 
en in de geboorte van mijn eigen moederschap ging ik mijzelf naar de school van het leven brengen.

Altijd zal ik een dochter in de leer van de Oermoeder zijn, waar mijn vergaarde wijsheid niets dan een 
korrel zand in de woestijn van oude wijsheden is, achtergelaten en voluit geleefd door mijn en jouw 
voorouders, tot in de tijd dat er nog geen tijd was, waar men leefde in de cyclus van de manen en de 
seizoenen….

We zijn allen  ‘Moeder van ideeën’

Echter wat ik nog meer leerde is dat we allemaal zelf moeder zijn van ideeën, van inspiraties die ons 
op weg sturen om het leven ten volle te beleven, hierbij de dans hebben te maken met onze eigen 
schaduwen die de delen in ons dragen die er zolang niet konden zijn. Dat alles vele lessen naar zelfliefde, 
zelfcompassie en eigen heiligheid in zich dragen. Dat we door de onzichtbare magische bossen van onze 
eigen unieke psyche hebben te wandelen en vele aangenomen jassen hebben uit te trekken die ons 
uiteindelijk niet meer dienen. Sommige zijn zo in de huid gaan nestelen dat het bijna monnikenwerk is 
om alle draden te onthechten, dat we hierbij drakenvuur hebben op te trommelen uit de diepste grotten 
van wijsheid om te laten verschroeien wat tot in het bot zit genesteld.  
Dit is onzichtbaar werk – innerlijk werk – en vaak onbegrepen door velen.

Laat je hierdoor niet weerhouden om je eigen rode draden in je leven te volgen, want zij zijn de aders van 
jouw levenssappen, daar waar jouw bloed en bezielde adem doorheen stroomt, jouw creatieve natuur.  
O ja, er zal waarschijnlijk weerstand opgeworpen worden: laat dat je eigen vuur en wilde hart 
aanwakkeren om door te gaan, je eigen zilveren zwaard te gebruiken in het wilde bos van de psyche*, 
waarmee je de waarheden onderzoekt en doorklieft op werkelijke waarheid en waarden, om je eigen 
ware natuur te eren en de dans te blijven maken op je eigen zilveren koord van zuivering waar je je eigen 
goud aanraakt.

*Het woord psyche betekent in het Grieks levensadem; leven, geest en ziel tezamen in een versmelting. 
Dat ware schoonheid van binnenuit opwelt door de uitgebalanceerde combinatie van lichaam en 
geest vinden we terug in de naam van een Griekse koningsdochter, Psyche. Zij werd uitzonderlijk mooi 
gevonden en werd het boegbeeld van uitzonderlijke schoonheid. Als er een verstoring in de psyche 
wordt ervaren, dan wordt er binnenin ons iets lelijk, stokt de levensstroom – en raken we verstrikt in een 
schaduw.

Hoe zou het zijn als je weerstand ook als een vorm van liefde gaat ontvangen, waar een taal gebruikt 
wordt die tussen de regels door gevonden kan worden? Waar je eigen kracht en vrije wil in haar potentie 
mogelijkheden krijgt aangereikt? Waar je sleutels in de opgeworpen ‘beren op de weg’ kunt gaan vinden?
Het als een liefde vanuit de Oermoeder energie gaan omarmen, die omhoog welt uit de bron van creatie 
energie: zij die inspireert en vuurvonken aanraakt om je in de meest diepe liefde aan te raken en te 
omhullen. 

Hier bewandel je de vele dimensies waar niets is wat het lijkt, waar in dit niets alles aanwezig is….
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Een gezonde oermoeder-energie geeft geboortes aan creaties en laat dat wat uit haar magische hand-
vaardig-heid geboren wordt eerst heilig verklaren in haar eigen veilige moederschoot. Ze bewaakt het in 
haar innerlijke tempel en laat het door haar eigen innerlijke landschappen reizen. Hier werkt ze er in stilte 
aan, geeft het de tijd om het van alle kanten te blijven aanschouwen en te laten uitdijen, hier beschermt 
ze dit prille nieuwe begin tegen het felle zonlicht wat door meningen en oordelen van de buitenwereld 
zomaar in een flits vernietigd kan worden. Ze voelt vanuit haar scherpe zintuigen aan wanneer deze 
cyclus klaar is en laat het dan vrij de wereld in gaan, geeft het haar bezielde adem mee vanuit de 
Oervader-energie, wetende dat het kan varen vanuit eigen lichaamswijsheid, met rijpende intuïtieve 
gaven en helderziendheid, om zo vanuit het eigen kompas de eigen unieke en authentieke reis te gaan 
maken. Vanuit een verhoogde energie zal het verder groeien en elke storm, windstilte en hagelbui, 
droogte en tegenslag kunnen doorstaan door afgestemd te blijven op hart van de oermoeder, de hartslag 
van moeder aarde. 

We zijn allemaal moeder van ideeën en inspiraties!

Onzekerheid en twijfel verdwijnen als je je nieuwe ingevingen eerst ‘in het donker’ laat groeien, als 
een heilig geheim zelf gaat uitproberen, het nieuwe een kans geeft, oefent en probeert, om zo te 
voorkomen dat door één scherpe opmerking van een ander je het pasgeboren creatiekindje met het 
badwater weggooit. Omhul het met al je zachte moederveren, geef het keer op keer een kans en vul 
het eindresultaat niet in, laat je verrassen wat er met behulp van inkomende inzichten en aanreikingen 
onderweg ontstaat.  
 
Laat je verwonderen, juist daardoor vaar jij je eigen koers, als beginneling, leerling én meester. 
Wees vooral een meester door zacht in je woorden en uitingen te zijn naar anderen die hun nieuwe 
experimenten met je delen, vaak nog zo teer…  
Zo reik je een verwonderende helende hand aan vanuit de kracht van creatie…

Vanuit een diepe oerliefde……… Amay…

IMIX – Rode Draak. Zij spreekt tot je: 
Ik ben IMIX; de Rode Draak;
Ik ben je levensbron en baarmoeder. 
Ik geef je voeding en ondersteuning.

Geboren uit de Ene Moeder Aarde, gekoesterd door haar magnetische omarming, beschermd in haar 
atmosferische schilden en stroming. Rode DRAAK, symbool van de bron van de totaliteit van het bestaan, 
de oersoep, het begin, het kosmische vat van aardse creatie. 

Rode Draak is de herder van het kwetsbare, de toeschouwer, de schenker. 
Wij allen zijn een deel, met een herinnering aan het geheel.
Als we elkaar her-kennen als ons eigen zelf, vinden we geduld en vriendelijke steun, door alles met 
zachtheid te benaderen, herinnerend hoe belangrijk het is liefhebbende voeding aan onszelf toe te staan. 
Verborgen achter al wat we doen of zijn, in alles dat IS, is ZIJN!

We betreden deze staat ZIJN of Zen, door dankbaar gewaar te zijn van het levende bestaan,  
dat ons bezielt, vrij van bedoelingen en zonder nood om te produceren of iets te bereiken.  
Dan begeven we ons in een sfeer van moeiteloze essentie.
Ontvankelijkheid geeft je een verankering in het bestaan, klaar voor actie!  
Baar een nieuw begin, initieer projecten, verwelkom nieuwe oogpunten,  
ieder moment is een nieuwe creatie!
(bron: www.pan-holland. nl)
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Je luistert naar de derde vertelling met Verhalen binnen Verhalen in het huisje in het wilde bos, waar ik 
je meeneem naar de schoot van de oermoeder, om in de dalen in je ware creatieve natuur en geboortes 
gevend aan dat wat er in jouw roept en snakt naar een warme deken van innige onvoorwaardelijke 
liefde…

Wat ik deel in deze verhalen met jou is een druppel van wijsheid in jouw misschien nog verborgen 
oceanen van diepere wijsheid. De rimpeling in het water raakt misschien een snaar die iets in jou doet 
resoneren, iets laat her-inneren……

De helende wijsheid vond ik o.a. in het archetype van de Blauwe Hand uit de Tzolkin, de Mayawijsheid 
die voortkomt uit een tijd waar er nog geen tijd bestond en op naar de sterren en planeten afstemde. Zij 
hebben mij de wijsheid van de creatiespiraal gegeven, die altijd in een doorgaande cyclus in de hartslag 
van Moeder Aarde meebeweegt en elke dag een specifieke energie laat resoneren.

MANIK – Blauwe Hand
Blauwe Hand spreekt tot je: Ik ben MANIK; Blauwe Hand; ik ben je artistieke en helende vaardigheden.  
Ik geef je schoonheid en volbrenging. De kleur blauw staat voor het transformerende westen….

“Als begrip toegepast wordt, wordt kennis weten”. Zoals een blad zonlicht kent of dolfijn water, zo ook 
hebben wij een kennen, dat in onze botten zit, in ons erfgoed. We stoppen dit weten in ons werk, in de 
handige ontwikkeling van wie we zijn als mensheid. Onze handen zijn verlengstukken van ons innerlijk 
bestaan. Handen genezen, voelen, weten.

#3: leven vanuit de geestkracht - in spirit
- verjonging en jong blijven - 

Je helende aanwezigheid met dat 
wat er is, en gewoon wil zijn

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen
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MANIK moedigt ons aan onze handen te verkennen en de kracht van aanraking. Miljoenen werelden van 
afscheiding verdwijnen in één omarming. Of je nu een massage geeft of je geliefde streelt of je kat, telkens 
geef je een ongesproken boodschap. 

Vindingrijkheid en vervolmaking is het werk van MANIK.
Overbruggen, herstellen, steunen. Blauwe Hand onderzoekt: wat is de ware aard van hetgeen is bereikt? 
Is de kwaliteit van de ervaring erbij betrokken? Of het delen van verkregen inzichten? Bestaat het in de 
poging, zonder iets tastbaars te laten zien? Soms is het toegeven aan onze innerlijke noden de grootst 
mogelijke heelwording. Om genezing te bereiken dienen we te omarmen wat IS!

 
Eigenhandig sprokkelen en woestijnwandelingen maken
 
Ik vraag je om niets voor waar aan te nemen wat ik met je deel in deze vertellingen, ik wil je juist 
aanmoedigen om je eigen waarheden te vinden, om eigenhandig te sprokkelen en woestijnwandelingen 
te maken. Het enige wat ik jou kan meegeven is waar jij je eigen inspiratie en levenskracht kunt vinden, 
dat je je eigen gevoel en intuïtie gaat vertrouwen, de stem in je onderbuik….

Het enige wat ik doe is mijn voeten de zandkorrels laten volgen in ‘de woestijnen van inspiratie’, waar 
mijn lichaam de spreekbuis is van iets in mij, wat mij roept, wat handen en voeten op deze aarde wil 
krijgen en doorheen mij beademt wil worden – en ik zal ten allen tijde kiezen om voluit te leven, voluit te 
rusten, intens te voelen en te doorvoelen, af te laten afsterven wat nodig is en huid blijven vernieuwen….. 
Mijn lijf steeds opnieuw laten sidderen en sazen, mezelf compleet onbegrepen en onzichtbaar laten 
zijn voor hen die met andere ogen kijken en niet horen wat ik hoor…. waar ik elixer vind in de verhalen 
die gesproken worden tussen de regels van dagelijkse verhalen – en in de niet gesproken stiltes, die mij 
meenemen in magische vluchten en de meest diepgaande creatieve stromingen….

Een van mijn allerbelangrijkste lessen is geweest dat ik pas echt leerde ‘scherp zien’ als ik zelf de duik in 
een ervaring maakte, deze ten diepste doorvoelde, als een cocon die steeds strakker en benauwder werd, 
om zo eigen keuzes te gaan maken of te laten ontstaan – en dit geldt nog steeds zo. Dit noem ik het pad 
van zelfbevrijding vanuit het doorvoelen recht door het hart heen.  
Deze ervaring zal ik dan ook niemand meer proberen af te nemen en zelfs hierin een aanmoediger zijn, 
want juist hierdoor bouw je een krachtige fundering en creëer je een soepele ruggengraat met souplesse 
en veerkracht, vindingrijkheid en uithoudingsvermogen, daadkracht en ‘helderziendheid’. Hier gaat het 
om de rijping van zielskwaliteiten en deze in een altijd bewegende spiraalbeweging laten verrijken en 
uitdijen, waarbij je leert zelf de zeilen bij te zetten en je eigen baken te zijn in elke storm…

Stormen zijn er nu eenmaal, dus kun je maar beter een Stormvaarder gaan zijn.  
Daar leef je het leven ten volle!

Een ieder mag ten allen tijde kiezen vanuit de vrije wil voor de veilige beschutting in een rotswoning, 
vooral blijven wegduiken en elke storm negeren. Het is de symboliek voor een matig leven, waar alles 
vooral stabiel dient te blijven. Echter dit is niet waar ik naar inspireer en ook niet zelf naar leef.

Stormen zijn voor mij innerlijke schoonmaakprocessen, transformeerders met bliksem en donder van 
de goden uit de kosmische hemelse gewelven. Het is een keuze om je eigen transformeerder te zijn, 
jezelf toestemming gevend om je eigen verandering en koerswijzer te zijn, vrij van vaststaande paden, 
structuren en culturen – keer op keer op keer. Het brengt levendigheid, vindingrijkheid en creativiteit, om 
steeds opnieuw je gedachtenkracht op het pad van groei en potentie te brengen.  
Het draagt vooral géén klinkklare oplossingen en laat de ware potente van de genie in je ontwaken, die je 
uitnodigt om te wachten indien nodig, een stap te zetten in het niet-weten als de tijd het aangeeft en met 
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je ogen open in het pikkedonker te staan bij tijd en wijle. Is het makkelijk? Nee! Ik kan bakken met tranen 
laten stromen, maar de dankbaarheid, de initiaties en inwijdingen die ik zelf creëer, de zegeningen die ik 
kan geven over gedane zaken, hoe imperfect soms ook, daar haal ik voldoening en sprokkel ik meer hout 
bijeen voor onder mijn unieke en authentieke pan soep.

Ik las eens ergens dat tranen van dankbaarheid iets magisch hebben en helende krachten in zich dragen. 
Wanneer je ze opvangt op een zakdoekje of in een mooi flesje kun je er later iets mee zegenen….

Hier verblijf ik – hier ben ik wie ik Ben…
Hier ervaar ik mijn elixer, mijn zalige soep, mijn innerlijke vuur, mijn meest zalige stromingen….
Hier leef ik in mijn eigen Verhalen binnen Verhalen….

Hier ben ik Siska, een geïnspireerde dochter van de Oermoeder….
Een Nomade in de uitgestrekte woestijnen van inspiratie…
Een drager van medicijnbuidels onder mijn virtuele rokken…
Een witte heks die de wijsheid van de natuur toepast…
Een tovenaar die de kracht van de Mind in haar soeplepel heeft gevonden…
Een stormvaarder die haar zeilen bijstelt op de fluisteringen van de wind die de goden laten waaien….
Een creator en levenskunstenaar die haar handen laat doen in dat wat roept….
Een danser aan de randen van haar magische bossen, tussen de wilde dieren,  
de reflectie van de ware natuur ontvangend…..
Een vogel die haar eigen pure lied vrijlaat met haar hart wagenwijd open…
 

In het archetype van de Oude Wijze Vrouw ligt één centrale taak verborgen  
die schrikwekkend, brutaal én vreugdevol in een diepere liefde is.  
 
Zij draagt de boodschap om het leven ten volle te leven.  
Niet half, niet een beetje, ook niet bijna.  
Niet de ene dag het hele wilde dier in voluit en de volgende dag alleen de vacht.  
 
Juist ten volle levend, iedere dag, elke minuut, elke hartslag, elke ademhaling. Het hart helemaal open, 
alle cellen voelend, met alle zintuigen op aan. Het zijn hier de juist kalme en leven gevende vermogens 
die vanuit een vrije wil ingezet worden – van binnen naar buiten stromend, in onafhankelijkheid en eigen 
bezield leiderschap, vanuit een aanraking in je diepste binnenste. 

Hier heb je te waken dat je niet onbewust steun en goedkeuring vraagt bij hen die leven-afstotende visies 
en meningen dragen. Als je iemand naast je hebt staan die je afremt, wil temmen, vooraf waarschuwt 
voor eventueel gevaar, je angst voeding geeft en vooral de schrik in je lijf aanwakkert, zie deze dan als een 
personage (of nog sterker: gezien als een archetype) die niet de energie van een gezonde Oude Wijze in 
zich draagt. Deze personages kunnen ontzettend listig zijn, via kleine woordspelingen en intonaties op je 
sensitiviteit inspelen waardoor je je onbewust zomaar kunt laten ‘temmen’…

We hebben ook waakzaam te zijn voor personages die willen meeliften in de opzwepende energie die 
soms onder je eigen rokken vandaan komt als je ‘lekker in je flow’ bent. Ze kunnen inhaken, ongevraagd, 
om mee te gaan in de beweging en stroming die jij creëert. Het zijn de archetypen die parasiteren op de 
energie die anderen genereren vanuit een stroming die hun hoofd zelf ontkent. Jij kunt je dan achteraf 
afvragen waarom je zelf geen energie meer hebt, helemaal leeg voelt en soms zelfs je goede humeur kwijt 
bent. 
 Dat er personages zijn die dit doen, op hun eigen maniertjes, is helemaal prima. Je kunt er van alles van 
gaan vinden, je er tegen verzetten en boos worden. Het zal ook vermoeiend zijn.
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Hoe zou het voelen als je in zachtheid je grenzen gaat stellen?  
Dat je hun goedbedoelde adviezen door je heen laat stromen en hen voor hun liefdesbetuiging bedankt 
én toch je eigen gevoel gaat volgen?  
Hoe zou het zijn dat je elke weerstand en waarschuwing kunt gaan zien om je zelf te verfijnen, je koers 
bij te stellen, misschien nog meer kunt wortelen en zelfverzekerder worden in je lijf en eigen pad, zonder 
enige goedkeuring van wie dan ook, behalve van jezelf.  
 
Voel je hier ook een kracht in opborrelen?  
Dit is de transformatiekracht in jezelf.  
 
Dit is van stormen gebruik maken die binnen en buiten je woeien als energetische generators. Hier stap 
je op de schouders van innerlijke reuzen, van wijze voorouders, van de Oermoeders. Je blijft doorgaan 
in een vorm van gratie, een onzichtbaar schreiden over je eigen pad, in stilte, als een Nomade door haar 
eigen ‘Woestijn van Inspiratie’ bewegend, je buidels vullend met wijsheid bij elkaar sprokkelend vanuit 
een innerlijke sturing in elk moment.

Het zou zeker fijn zijn als je mensen om je heen hebt staan die je hierin aanmoedigen, maar we weten 
eigenlijk ook wel dat de mensen die het leven ten volle leven fijnbesnaard zijn. Vaak ben je op deze weg 
een eenling, als een pionier in je eigen omgeving en familie. Juist daardoor kun je je extra kwetsbaar 
voelen om steeds weer door te gaan en vooral om uithoudingsvermogen te kweken.  
Besef… dat je dit juist alleen hébt te doen – jij bent de stuurknuppel in elke inspiratie.  
 
Jij hebt zelf te handelen vanuit elke aanreiking, ingeving en innerlijke sturing.  
Jij hoort je eigen fluisteringen in de wind van bezieling. Niemand anders kan dit voor jou doen.  
Kies vanuit innige verbinding en zelfliefde om gehoor te geven aan dat wat er in jou roert….

We hebben daarom uit te kijken naar de personen die ‘in-spirit’ zijn, die een levendige stralende kracht 
en lichtvonk in zich dragen, die onzichtbaar en zonder opsmuk of pauwenveren door het struikgewas 
hun eigen pad bewandelen, die onzichtbare wilde staarten dragen, intens zacht én rebels tegelijkertijd 
zijn, priemende pretoogjes bij tijd en wijle tonen, vooral als ze jou aankijken en een herkenning zien, je 
een knipoog geven en je aanmoedigen vanuit hun warme aandachtigheid om je eigen weg te blijven 
bewandelen, hoe mistig en onbegaanbaar deze ook lijkt.  
Zij zijn hun eigen leiders en inspireren je verder naar je eigen leiderschap en eigen krachtige weten.  
 
Herken de ware leider die van jou geen volger maakt, maar je leert je eigen vuur aan te wakkeren…

Ze verschijnen vaak totaal onverwachts, als een ‘toevallige’ voorbijganger, in een vermomming van het 
alledaagse leven. Ze hebben geen visitekaartjes met titels of grote ondernemingen van waaruit ze te werk 
gaan. Ze kunnen ‘jong zijn terwijl ze oud zijn en oud terwijl ze jong zijn’. 

Het gaat niet om de aardse leeftijd, of de uiterlijke verschijning, maar de geestkracht die door hen heen 
stroomt; want deze is eeuwig jong en sprankelend. Deze geestkracht draagt een uitbundigheid, een 
altijd doorgaande nieuwsgierigheid en ongeremde creativiteit in jeugdigheid wat staat voor onbevangen 
blijven, altijd een nieuwe kijk laten ontstaan, om alle dingen heen blijven lopen en de ogen vernieuwen, 
ruiken en snuffelen, iets optillen en schudden, aanraken, strelen, intens omhelzen, voor een poosje er bij 
stil staan en mee gaan dragen, om het daarna weer te laten gaan…. 

Verjonging en jong blijven in de geestkracht draait om intens doorleven en weer laten gaan, vooral 
doorgevend in de adem van spirit, nadat het je in alles heeft geïnspireerd en veranderd…  
Dan zijn het geen lessen van kennis meer, maar een ‘weten’ wat door de handen heen stroomt… en in 
alle handelingen te voelen is…
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Herinner je eens momenten wanneer je ‘opeens’ iets van wijsheid sprak waar je geen benul van had, of 
ergens handelde zonder dat je vooraf iets had bedacht. Zoals ingevingen die er opeens waren.  
Hier was ‘in-spirit’ aanwezig. Het zijn bewijzen dat er op dat moment iets van diepere wijsheid door je 
heen stroomde en wel degelijk in je aanwezig is. Toen – en nu dus ook. Altijd. Het geeft het bestaan aan 
van je eigen wijze ziel, draagster van een al-oude kracht in de psyche die ‘weet’- én er naar handelt.

Alles ligt in het handelen naar een dieper weten wat er in jou woont. 

Geef haar gewoon eens de ruimte door alle weerstanden heen  
en laat je verwonderen voor wat er vrij komt vanuit jouw adem, jouw zijnsessentie,  
jouw intens warme aanwezigheid met dat wat er Is en gewoon wil Zijn….  
 
Amay…

In deze liefde, Siska
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In deze vertelling neem ik je graag mee naar Het waarlijke en goddelijke gebod waar de Oude Wijze 
je vanuit haar energie en spirit naar inspireert en zal beginnen met mijn eerste ontmoeting met een 
draagster van de energie van een gerijpte Oude Wijze in de tijd dat ik nog jong was….

Tot aan mijn 18e jaar meende ik stellig ik dat ik niet oud en bejaard zou kunnen worden, want als ik naar 
de ouderen om me heen keek en hun kleding zag, wist ik dat het niet voor mijn postuur bestemd was. Ik 
was té lang, langer dan de ‘normale’ mens, mager als een spaghetti-draad (zo werd mij verteld), en voor 
de lengte van mijn benen en armen bestond er in die tijd nog geen kleding in lengtematen. Als ik mijn 
Beppe’s (Fries: oma’s) in hun degelijke jurken zag, kon ik mij niet voorstellen dat er kleding bestond voor 
de bouw van mijn lichaam.

Tot ik verkering kreeg met een jongen en zijn oma voor het eerst ontmoette. Ze droeg een strakke jeans 
met witte canvas gympen onder een los vallende glanzende blouse, haar zilvergrijze haar viel als een 
grote bos om haar hoofd. Niet dat ze nu superslank was, ze deed het gewoon, dit was wie ze was. Op 
haar schouders zat de parkiet die ze altijd ‘lekker de vrijheid gaf’ in haar uitgedoste woonkamer in 
pastelkleuren met bloemenprints en weelderig serviesgoed.
Ze bekeek mij eens grondig met haar priemende ogen en gaf me zonder pardon het advies ‘het bos 
haar boven mijn ogen te trimmen – oftewel mijn wenkbrauwen zeker goed te epileren, terwijl ze haar 
kleinzoon vroeg of de sex goed was. Zij had er zeer serieus gezicht bij terwijl ik het heter dan heet kreeg 
en roder dan rood werd.… Ze schaterlachte en knikte goedkeurend naar mij met een knipoog. Ze gaf aan 

#4: de Oude Wijze activeert je levendigheid, 
spontaniteit en vindingrijkheid 

- het waarlijke en goddelijke  gebod van de oude wijze -

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen
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dat als het tussen de lakens niets is dan heb je er niet mee door te gaan, hoe goed de buitenkant er ook 
uitziet.

Haar badkamer bleek een etalage van vers gewassen lingerie te zijn, verrijkt met kant in de meest 
bijzondere kleuren. ‘Oooh ja, heb je het zien hangen? Goed zo. Ik wil dat jij ook altijd je mooiste lingerie 
draagt, want als je een ongeluk krijgt en de ziekenbroeders moeten je kleding stuk knippen, dan heb je te 
zorgen dat je ondergoed prachtig en schoon is….’

Zonder chroom deelde ze in de opvolgende jaren allerlei wijsheden met mij die me in eerste instantie 
lieten schrikken en het schaamrood op de kaken gaven. Ze nam geen blad voor haar mond, kon vrijuit en 
hard lachen om haar eigen belevenissen en zottigheden, waarbij haar hele lichaam dan in zachtheid mee 
schudde.  
 
Door de vele jaren heen toonde ze mij om vooral altijd trouw te blijven aan mijn eigen behoeften, iets 
vanuit een hogere en meest creatieve visie te aanschouwen, rebels en wild te blijven als iedereen stilstaat 
en vooral mezelf niet in een hokje te laten stoppen om begrepen en aanvaard te worden (of anders 
gezegd: liefde waard te zijn).  
 
Zij toonde mij dat de codes van de ‘modetrends’ gewoon te kraken zijn. Zij knalde als één van de eerste 
Oude Wijze Vrouwen in mijn leven mijn ‘beperkende-bril-van-de-wereld’ waarin ik leefde kapot.  
Alles is te kraken, alles is te doorbreken door je eigen vrij wil toe te passen en mega creatief in je eigen 
stijl te blijven. Niet dat ze het zo benoemde; ze toonde het in haar gedrag, in haar handelen. Ze was 
een ‘werk-in-uitvoering’ zogezegd. Nu denk je misschien dat iedereen haar rebelsheid lief en leuk 
vond…. Nope. De meesten gingen zuchten in haar aanwezigheid, vonden haar raar, gek, onbegrepen 
en onbezonnen. Ik soms ook wel, en toch was ik altijd graag bij haar en zocht ze mij met regelmaat 
onverwachts op in Amsterdam. Soms kwam ze maar voor een uurtje met de trein vanuit Friesland op 
haar ‘Gratis reizen kaartje’ van de NS, dan genoten we ergens van koffie met gebak om daarna weer elk 
onze eigen weg te gaan.

Hoe meer tijd er over mijn eigen levensreis gaat, hoe meer ik haar erken als een inspirator. 
Ik eer haar dan ook als draagster van een zalig Wild Hart vol Oude Wijsheid, meligheid en gekkigheid die 
mij als een van de eersten heeft ingewijd om mijn ware natuur en wilde hart te omarmen in eigen liefde 
en om vooral waarlijk te leven.

‘Als er één waarlijk leeft, dan doet de rest dat ook’

Waarlijk leven, wat omvat dat dan eigenlijk kun je je misschien afvragen. 
Het woord ‘waarlijk’ draagt een vibratie waar vele pagina’s schrijfwerk aan besteed zou kunnen worden. 
Het bevat het woord ‘naar waarheid’, wat deze waarheid voor een ieder dan ook maar mag zijn. Zo heeft 
‘in liefde’ ook vele diepere lagen, waarbij we eigenlijk de liefde in al haar facetten en vele oogpunten 
hebben te doorgronden.

Waarlijk leven kan als inspiratie omvatten dat je wijs bent, maar altijd in een strevende stand staat om 
nieuwe leringen te ontvangen, dus altijd open en ontvankelijk, leergierig zonder gretig te zijn.

Het kan omvatten dat je vervuld kunt zijn van spontaniteit én betrouwbaarheid, waar spontaan ergens 
op ingaan juist nieuwe vonken aan je sprankelende energie kan geven, in afstemming op de stuurkracht 
van je intuïtie, je eigen kompas. Je blijft dus in een afstemming die je laat schakelen en van koers doet 
wijzigen indien nodig, ongeacht hoe of wat je omgeving daarop reageert.
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Het kan omvatten dat je ongeremde creativiteit tomeloos laat stromen en waar je ideeën laat opborrelen, 
deze ten eerste met jezelf deelt én doelbewust blijft afwegen en wijzigen tijdens het creatieproces op je 
eigen zilveren lijn van waarheid in je hart en ziel.

Het kan omvatten dat je stoutmoedig, onverschrokken, dapper en vleugjes brutaliteit in jezelf toe laat 
én alert afgestemd blijft – in zachtheid en serene stilte zonder het te delen met anderen om (onbewust) 
goedkeuring te krijgen omtrent je inspiraties en nieuwe waarheden. Hierbij besef je dat je je eigen 
verantwoordelijkheid in je eigen gedrag blijft dragen en vooral: je eigen goede gevoel, onafhankelijk van 
ieder ander.

Het kan omvatten dat je een nederige buiging blijft maken wat er door jou heen wil stromen, gevoeld en 
doorleefd wil worden, om zo iets te transformeren, te omarmen en tot rust te brengen, omdat het gezien 
is door de ogen van jouw hart en zaadjes in je onderbuik heeft wakker gekust…

In waarlijk leven ligt de koestering voor tradities die vol warmte en essentie zijn én daarnaast waarlijk 
oorspronkelijke nieuwe tradities en gebruiken kunnen laten ontstaan vanuit eigen behoefte.

Alle bovengenoemde omschrijvingen aan ‘waarlijk leven’ zijn van toepassing op zowel kleine en grotere 
schaal, misschien nog maar net in aanleg, net ontsproten in je eigen doen en laten, misschien al voor een 
deel verwezenlijkt, of al helemaal gevormd in je wezenlijke zijn en adem je het waarlijk leven al helemaal.

Onverschrokken, dapper, als een lichtkrijger met je innerlijke vlam voor je uit dragend,  
met de meest zachte en sierlijke tred in al je bewegingen,  
dan weer galopperend over de weidse velden tussen de wilde bossen  
en langs de oevers van je eigen oceanen, door galactische sterrenstelsels, mystieke dimensies, 
black holes en doorheen diepe grotten in de onderwerelden van de goden en godinnen 
om daar hun vuur als inspiratie weer mee naar het daglicht te halen…..  
 
Ayaha!

Wild zijn en waarlijk leven is de ware natuur er helemaal laten zijn, in al haar seizoenen, in haar 
eigen tijd, vrij en open zijn vanuit het grote liefhebbende hart wat er in je klopt en in een constante 
aanklopt, waar compassie voor al wat is voluit kan stromen… Hier geef je gehoor aan rusttijd indien 
het nodig is, maar waar je zeker weer mee gaat dansen als de bezielde natuur hier inspiratie in aanreikt.

Weet je dat als er één ziel besluit het leven zo volledig mogelijk te gaan beleven, deze anderen zal 
aansteken om hetzelfde te gaan doen?
Het is als het aanreiken van een vrijbrief waar op staat ‘Vrije ziel, ja ga!’

Het waarlijk en goddelijke gebod van de Oude Wijze

De spirit van de Oude Wijze Vrouw draagt een waarlijk en goddelijk gebod met zich mee in elke vezel die 
ze in je aanraakt door haar zachte fluisteringen: ‘Leven zodat anderen geïnspireerd worden, op je eigen 
unieke en bezielde weg, zodat anderen kunnen zien hoe je dat doet, zonder dat je omkijkt of je wel 
wordt gezien en erkend….’

Zo vragen de meest prachtige dieren in de natuur zich niet af of ze elegant genoeg over bomen springen, 
of als een kat zich spinnend na een eigen schoonmaakbeurt in een zalige bolling neerlegt om weer te 
gaan soezen, zingen vogels hun lied ongeacht of er applaus en goedkeuring volgt, verzamelen zwermen 
spreeuwen zich in de lucht en volgen een stroming met elkaar als groep waarbij ze niet beseffen wat een 
waarlijk schouwspel ze voor de kijker creëren….
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Zo kun je het ook zien als pionieren zonder dat je beseft dat je pioniert. 
Je bewandelt je weg, omdat je iets volgt in jezelf, iets wat je inspireert, bezield vanuit een magische 
diepte die in je levenssappen roert… Dit is de energie van creëren vanuit de genie die in jou leeft als 
een archetype. Deze heeft zich bevrijdt van het vooraf eerst helemaal uitstippelen, bekaderen en een 
einddoel aan de horizon zettend.  
Alles wat niet in het uitgestippelde pad past of waar iets ‘misgaat’ laat wroeging en wrijving ontstaan.  
Het is een vorm waar organisatie, perfectionisme en planning goed gedijt.  
 
Ook al kunnen beide paden hetzelfde eindresultaat opleveren, daar waar je je als een genie laat zijn en 
in de stroming van de creatierivier mee laat stromen, kunnen wel eens meer ‘spontane’ en ‘toevallige’ 
ontmoetingen ontstaan die je eigen muziekstuk zoveel mooier en sprankelender kunnen maken tijdens 
de reis zelf.  
 
Dus de vraag hoe je je wilt voelen in het traject wat er voor je ligt, is een keuze…

Eigenlijk zijn we altijd reizigers in het leven, zijn we altijd op onderweg, in de creatiespiraal van het 
leven zelf, waar de tijd anders reist dan de rechte en strakke lineaire tijd. Het zijn de vele cyclussen, 
seizoenen in onszelf die voorbij deze strakke lineaire tijdlijn gaan.

Als je je overgeeft om waarlijk te leven, voluit het leven aan te gaan, dan is de energie en creatiekracht 
van de genie in al jouw cellen ontwaakt. Dan ga je verder dan een bedacht ‘plan’. Dan draag je een visie, 
een gevoel wat je wilt creëren en daarbij laat je de voorbedachte eindvorm los. Zo stel je je open voor 
de creatiekracht vanuit de kosmos, het universum of je hoger Zelf, de wijsheid die in jou leeft, die zoveel 
meer magie kan laten ontstaan als je je eigen beperkende ideeën steeds weer laat bijstellen door de 
kronkelingen op het pad naar je hogere visie.  
 
Deze vrije weg draagt de energie van een Genie in zich en heeft een dapper en moedig hart nodig, 
want deze laat je steeds opnieuw in het niet-weten verblijven. Daar is het ego (je hoofd-denken) geen 
liefhebber van! Het ego houdt niet van veranderingen, die blijft liever lekker zitten waar ie zit en wil de 
controle in handen houden. Je hebt dan met je verhoogde mind-set je ego te sussen en elke keer toch 
de sprong te maken in het onbekende, vanuit een stuurkracht van je intuïtie, je hertengewei en je voeten 
dicht bij de grond houdend.

Het waarlijke en goddelijke gebod waar de Oude Wijze je vanuit haar energie en spirit naar inspireert is 
iets heel krachtigs wat je in stilte en vanuit meest zachte fluisteringen wordt aangereikt, maar wel degelijk 
voelend in je lijf.  
 
Het is een gebod vol inspiratie om groots te genieten,  
om groots vreugde te beleven in de meest simpele dingen,  
om te blijven onderzoeken, te bevoelen en betasten 
 en je handen aan het werk te zetten om een beter resultaat te krijgen.  
Om iets te bekrachtigen, waardoor je het zelf je zegening geeft.

Ja, je geeft het zelf je zegeningen!  
Hier heb je niemand anders voor nodig, besef dat…

Met een beter resultaat bedoel ik hier dat je jezelf in vergelijking zet met wie je nog net daarvoor was, 
zonder je te meten aan een ander. We hoeven ons alleen maar te vergelijken met onze eigen reflectie en 
een ieder ander als inspiratie te ontvangen, om wie we willen zijn, of juist niet willen zijn. Zonder dat we 
hierbij iemand afwijzen of vanuit jaloezie er naar kijken en er zelfs slecht over gaan spreken. Hierdoor 
blijven we in respect naar onszelf – en zo ook naar ieder ander.
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Het waarlijke en goddelijke gebod waar de Oude Wijze je vanuit haar energie en spirit naar inspireert 
draagt de inspiratie om vóór te leven en te delen, om te tonen hoe iets te kunnen doen, om iets onderdak 
en beschutting te geven, te omarmen en lief te hebben, om vooral te spreken over spirit, begeesting, de 
grote geest en de bezieling vanuit de eigen ziel, over je intuïtieve weten, over hoe je lichaam je je eigen 
waarheid laat voelen, hoe je je zintuigen kunt voeden en je hoofd (je denken) op de achterbank van je 
eigen voertuig kunt zetten, of iets groffer gezegd: de kop eraf gaat hakken om de taal van het hart en je 
ziel alle vrijheid te gaan geven.

Het is de inspiratie om een glimp op te vangen van al het grootse wat door jou heen stroomt en 
in jou bestaat. Hier gaat het om door de ogen van de Oude Wijze te kijken om zo je diepere Zelf te 
aanschouwen, alsof je de bril van de Oude Wijze even krijgt opgezet en de aanreiking krijgt om jezelf in 
de reflectie van je eigen diepe oceanen te aanschouwen en te ontdekken dat je zoveel meer bent dan 
je je tot nu toe hebt kunnen voorstellen, om daarmee je eigen groei, levenslust en eigen spirit wakker te 
kussen….

Als je in aanraking komt met de ware stem die door de Oude Wijze in jezelf heen stroomt, dan plant ze 
een zaadje in je, een lichtvonk, waardoor je misschien niet gelijk een verandering gewaar bent, maar als 
je het zaadje de tijd geeft zal ze een weg vinden en gaan wortelen in je eigen systeem, in je eigen psyche, 
in je innerlijke tuinen en wilde bossen.  
 
Dat de meesten haar daardoor eng vinden of afstotelijk, is eigenlijk best wel te begrijpen, want je weet 
niet wat dit zaad in werking gaat zetten! Je hebt echt geen enkel idee…. en dat alleen al kan schrik 
geven….

Echter, als je het zaadje van eenvoud en zuiverheid met een moedig hart durft te ontvangen, verlaat je het 
pad van perfectie en iets vanuit een te bekaderd denken willen kneden naar eigen ideeën.  
 
Dan geef je je over aan een stroming waar iets mag ontstaan, niet voorbedacht, niet gekend door je 
hoofd, maar zo welkom in je hart… en het diepste verlangen van je ziel dragend….

De ware natuur in jezelf toelaten maakt je zachter dan zacht, laat je stil zijn en verwonderen vanuit een 
aanschouwing, terwijl jij je voeten volgt en je handen laat doen wat je vertrouwt te doen vanuit een 
diepere sturing…. Je volgt iets, een roep, een geur van Thuis, misschien ruikt het wel naar de huid van je 
wilde wolvenvacht, of draagt het de geur van nootmuskaat en zoetigheid van appeltaart uit de oven…. 
Iets van toen, van vroeger, van ‘Er was eens…’  
Daar ervaar je een diepere liefde voor de creatie in alles….. Alles….

Daar herinner je de levende dieren in de sprookjes,  
waar alles een stem had, fluisterde,  
je knuffels de grootste avonturen met jou beleefden  
en jij hutten bouwde, sapjes maakte van de besjes  
en liederen zong aan de vogels in het bos…..  
Je fantasie van toen was onuitputtelijk!

Als een levend sprookjesboek…. 
 
Daar was alles mogelijk……

Amay…..

In deze liefde, Siska
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In de vorige vertelling eindigde ik in de magie van de fantasie van het jonge kind in ons, waar alles 
mogelijk is, om je nu mee te nemen naar de dagelijkse realiteit van het ‘volwassen zijn’…

En dan ben je groot, volwassen, met verplichtingen en verwachtingen  
– van wat eigenlijk kun je je dan afvragen.  
Je ziet om je heen en je snapt niet hoe het is gebeurd….  
Je kijkt naar anderen en vraagt je af waar hun glans en sprankeling is gebleven.  
Je kijkt naar jezelf in de spiegel en bent jezelf en je eigen glans kwijt…  
Als je aan anderen vraagt hoe het gaat zullen ze vaak antwoorden ‘Goed..’ of ‘het gaat z’n gangetje…’ 
Maar tjee, wat is goed dan eigenlijk? En dat gangetje dan? Daar kun je net als bij ‘Waarlijk leven’ heel wat 
invullingen aan geven. Wist je dat we al in een split-second iets hebben ingevuld? Geheel onbewust stel 
je een vraag en ‘verwacht’ je al het antwoord. Je kunt het eens testen door echt een onzinnig antwoord 
terug te geven op deze vraag, dan zie je waarschijnlijk de hersens bij de ander kraken. 

Maar soms is het antwoord ‘goed’ ook gewoon genoeg.

Goed kan staan voor dat je je voeten aan het volgen bent, je helemaal lekker in je vel zit ondanks dat 
het chaos is, dat je simpelweg ademt en net een zalige regendruppel op je huid hebt gevoeld, dat je een 
glimlach van een vreemde kreeg, of er zelf een hebt geschonken en bij de ander een lichte opleving zag… 
Dat. Gewoon. Heerlijk van alles intens genietend. Simpel. Goed. Alles is goed. Je voelt je hart kloppen. 
Zelfs blubber is zalig! Nou dat…. Dan leef je al zalig een waarlijk leven.

#5: bevrijding van besuikering, iets sussen,
temmen en uitputting  - je grenzen gaan eren 

- zelf vuur gaan maken -

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen
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Goed kan natuurlijk ook zijn dat alles volgens planning gaat, geen verstoringen, ziektes, of tegenslagen, 
slapen lukt, opstaan ook, de auto rijdt gewoon, geen familiegedoe, zondags visites en woensdags 
gehaktdag. Dat kan ook. Dan gaat het ‘lekker zijn gangetje’.

Goed kan ook betekenen dat je geen zin hebt om alles te gaan delen omdat ze waarschijnlijk het toch 
niet begrijpen waar jij nu mee bezig bent. Je laat het lekker geheim (heilig houden) zodat zij zich er niet 
mee kunnen bemoeien, of metaforisch gezegd ‘in jouw soep roeren’. Soms ontspruit er net een nieuw 
geplant zaadje in wat nog kwetsbaar is en bescherm je het tegen de mening en snelle invulling van 
anderen. Zo blijf je een goede moeder voor je eigen inspiratie.

Soms is het een fijne begroeting genoeg waarbij je simpel doorloopt in alle vriendelijkheid.  
Soms is het even iets minder hoffelijk dan andere keren en dat is dan ook helemaal prima.  
Als je het met een energieke swung en zuivere intentie in jezelf doet zal niemand er iets van vinden,  
of het maakt je dan niet uit hoe een ander reageert, want je bent al verder, in beweging….

Soms hebben we ook even geen zin in een bepaalde persoon en dat in alle rauwheid erkennen is dan 
ook goed. We maken er vaak zelf al snel een verhaal van waar fatsoenlijk gedrag en netjes voorkomen 
ons meer afremmen en belemmeren om de levendige energie er voluit te laten zijn.

Nu ga ik je iets meegeven waardoor ikzelf besefte wat ik een ander vooral niet mee wil geven.  
 
Ik stel me voor wat ik een ander meegeef vanuit mijn energie als ik eigenlijk geen zin heb aan een 
gesprek, of een visite, omdat mijn hoofd er niet naar staat, er teveel chaos is, of wat dan ook – en dan 
ondanks dat toch probeer fatsoenlijk te zijn en een gesprek aan ga. Dan laat ik een zwaarte in de energie 
ontstaan in mijzelf én die van de ander…..

Als ik iemand tref waar ik normaal gesproken graag tijd aan zou willen geven, dan, benoem ik hoe fijn ik 
het vind elkaar te zien en dat ik nu geen tijd heb, maar later contact zal opnemen. Soms staat de ander 
klaar om een verhaal met mij te delen, maar ik voel dat ik niet oprecht zal kunnen luisteren en daarmee 
verspil ik de tijd van ons beiden. Het kan in het begin als onfatsoenlijk voelen en toch maakt dit je juist 
authentiek, want je luistert écht naar wat je van binnen voelt en gewaar bent.  
Hoe meer ik dit in mijzelf laat verankeren en toe sta, hoe meer ik deze ruimte ook aan een ieder ander 
kan schenken. Het haalt de persoonlijke angel eruit… en schenkt ruimte aan eigenheid en zuiverheid…..

Uiteindelijk gaat het om Tijd… Wie of wat steelt je tijd… Wie of wat vervuilt jouw tijd….

Tijd is het meest kostbare in ons leven….
En juist, als we onze eigen tijd gaan eren,  
geven we dit door aan ieder ander,
niet door het spreken en beleren,  
maar door vóór te leven  
en in onze eigen souvereinheid te gaan staan…
In ons han-delen, het doen…

Dat is de pure creatie in elk moment… 

Zo geven we daadkracht vanuit onze eigen moederschoot, onze buik, in elke aardse creatie….

Zo zat ik eens met een vriendin in de auto terwijl ik enthousiast een recente ervaring aan het delen 
was. Normaal gesproken zou ze het zalig vinden, maar ze vroeg mij om te stoppen, want ze had teveel 
aan haar eigen gedoe, voelde zich warrig en daardoor was er geen ruimte in haar om mijn verhaal te 
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ontvangen. Haar respons respecteerde ik en we gingen over naar een zacht gebabbel. Ze gaf aan hoe 
dankbaar ze was dat ik haar verzoek inwilligde en terug ging in een zachte aanwezigheid om haar 
ademruimte te geven. Nog geen enkel andere persoon had dit zo bij haar ontvangen, want zodra ze het 
aangaf vroegen zij wat er dan aan de hand was en voelde ze de verplichting om ‘dingen uit te leggen’.  
Dan is het nog steeds zwaar en neemt het nog meer energie…

Mijn intentie is dan ook om bij elke verbinding en ontmoeting met een ander 
 iets energiek te houden en vooral niet iemands energie af willen nemen.  
 
Dit is omdat ik zelf ten diepste weet hoe het is als je het gevoel hebt je innerlijke staat te moeten 
uitleggen, terwijl je nog helemaal geen helderheid hebt en het suddertijd vraagt. Nee zeggen en je 
afsluiten bij dit soort personen kan soms zwaar voelen, vooral als ze blijven trekken en doorvragen.
Er is een vorm van scherpzinnigheid en bewustzijn voor nodig vanuit je intuïtie om af te tasten waar de 
ander ‘is’. Wat mijn vriendin deed was iets dappers! Zij begrensde in zachtheid en openheid en sprak uit 
wat ze nodig had.

Aangeven is één, of de ontvanger er iets mee doet is twéé. 

Je herinnert je vast waar je vaak genoeg de momenten waar je grenzen hebt aangegeven en daar niet 
in gerespecteerd bent door de ander. Wat gaf dit je voor een gevoel als je hieraan terugdenkt? Je mag 
beseffen dat het is heel normaal dat je lekken in je begrenzing hebt. Nu vraag ik je ten diepste te voelen 
wat dat met je hele lijf heeft gedaan, je voelsprieten en intuïtie, je energie en je hart.
Is je hart een beetje gaan sluiten?  
Voelde je je energie zakken?
Daalde zelfs je eigenwaarde?  
Een vorm van ‘aanstellerij?
Ontkenning door de ander?
Werd het gesust en omgedraaid naar een positieve wending waardoor je toch je grens overging?  
Een vorm van besuikering…
Was er wederzijds respect aanwezig – Het eren van jouw uitspreken wat jij nodig had in dat moment? 
Werd je werkelijk gehoord en geëerd? 

Het eren van de vraag en belangstelling van de ander en toch in zachtheid terugkoppelen dat je er later 
op terug zal komen? Hoe voelde de energie van de ontvanger? Kon het gehoord worden of voelde je het 
gesprek dempen en stil vallen?

Hier kunnen verwondingen in je begrenzingen zichtbaar worden.  
Door het nog eens bewust te doorvoelen verstevig je je eigen begrenzing. Het is alsof je je littekens diep 
laat resoneren zodat ze zullen gaan jeuken bij een volgende trigger, waardoor jij weet waar je waakzaam 
mag gaan zijn. Tot hier en niet verder spreek je dan uit tot jezelf en dit zal in je adem meegaan als je een 
volgende keer weer een gelijksoortige situatie meemaakt. Ongeacht hoe de ander reageert, jij spreekt je 
uit, en maakt er geen ‘verhaal’ van. Je zet een ‘Punt’ achter je begrenzing.  
 
Zo leef je ook waarlijk! In waarheid naar jezelf, en daarmee in waarheid naar ieder ander.

We mogen onszelf bevrijden in hoe de ander response geeft als wij uitspreken wat we zelf nodig hebben.
Zo schenken we eigen zelfredzaamheid aan een ander….

Hoe fijn is het toch als we samen in zaligheid kunnen delen wat er werkelijk gevoeld wordt?
Zou jij je willen omringen met dit soort mensen? Zou jij dit zelf willen en kunnen zijn?
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Hoeveel mensen ken je in je omgeving die het gebod van de Oude Wijze invullen  
en het motto ‘waarlijk leven’ uitoefenen? 

Hoe wordt er over hen gesproken rond koffietafels, visites en in kringgesprekken?  
Hoe wordt er over dit soort wilde zielen gesproken op schoolpleinen en in grijze vergaderzaaltjes?  
 
Je kent de verhalen vast, misschien al als klein kind waar je onder de tafelkleden verstopt zat of door 
de kier van de deur het geroezemoes in de kamer aanhoorde. We willen onbewust geen onderdeel van 
roddels zijn, is het niet dat we daar al voor worden behoedt door hen die vanuit ‘liefde’ waarschuwen 
voor wilde en rebelse gedragingen, voor het anders zijn dan de massa, of nog scherper, het vanuit nest 
waar je in geboren bent. ‘Laten we vooral rustig en gedempt blijven, niet te opvallend door het leven gaan, 
dan overleven we het allemaal’ is de onderliggende en verborgen boodschap.  
 
En daar gaat het dan allemaal z’n gangetje…..  
 
Je kent vast de uitspraak ‘Wat zal men er wel niet van denken als je ….‘ We krijgen dan onbewust de bril 
van de buitenwereld opgezet en vergeten hoe het is om te focussen op onze eigen vrije kijk naar de 
wereld om ons heen – en wat we zelf nodig hebben aan voeding en eigen tijd.…

Maar jij bent niet voor niets naar het boshuisje gekomen en je hebt niet voor niets in deze zalige zetel 
genesteld bij het vuur wat jou een heerlijk comfortabel en vredig gevoel van Thuiskomen geeft.  
De stoel draagt je, geeft je een omhullende en beschermende mantel en laat je naar de vlammen staren 
en wegzakken in de dingen die er werkelijk toe doen.

Je bent hier om je eigen Verhalen binnen Verhalen te vinden.

Een verhaal binnen een verhaal kan zomaar zijn dat jij allergische uitslag krijgt als je aan dit soort 
roddelcircuits denkt. Zonder dat je het beseft ben je dan al waarlijk aan het leven bent.  
Je bent al anders dan de massa en dat voelen ze.  
Je loopt al zo je eigen pad en dan juist kun je je eenzaam voelen.  
Je voelt de liefde die er in je hart klopt én de blokkade om het in alle zaligheid te laten stromen.  
 
Of dat juist de liefde er helemaal is en voluit stroomt, je huis en familie, vrienden en werk helemaal op 
orde hebt en dat je dan iets anders mist, wat als een hongerig en hol gevoel in je rond dwaalt.
Deze leegte zoekt naar iets wezenlijks vervullends, iets waanzinnig inspirerend en zinderend, iets wat vrij 
van een ander door je heen kan stromen.  
 
Of er is een diepe honger naar een warme schoot waar je mag uitrusten van al dat opgepompte ‘moeten’, 
ergens in passen, aan schema’s en ritmes houdend die je eigen ademruimte helemaal aan het opslokken 
is. Gewoon even ergens zijn waar geen vragen gesteld worden, geen klok bestaat en de tijd oneindig is….. 
Waar je in een oprechte en open verbinding kunt zijn met iets wat alles begrijpt in jou…. Alsof je op de 
schoot van de Oermoeder heen en weer wordt gewiegd en er alleen maar een zachte woordenstroom is 
met ‘ach, ach, ach’, terwijl jullie samen verwarmd worden door het knapperde haardvuur.  
In deze schommelende schoot verjong je in je energie.  
 
Soms gaan we even over grenzen heen,  
voelen we een oerkracht en kunnen we de wereld aan.  
Soms is dit noodzaak.  
Soms gaan we hier te lang in door.
Besef: er is niets fout aan, je bent niet aan het falen.
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Het betuigt het de aanwezigheid van je mentale kracht die uit de diepte van jouw vuurvonk komt.  
In zo’n periode ben je ook verbonden met je oermoeder energie.  
 
Als je vergeet om op een bepaalde tijd weer even op Huis aan te gaan zal de Oermoeder je roepen.  
Ze zal je dan zo uitgeput maken dat je wel moet, dat je niet anders meer kunt. Zo sterk is haar kracht 
namelijk óók. Dan trommelt ze je wildheid wakker en kun je niet anders meer dan gaan kiezen voor 
jezelf. Dan moet je wel een ‘nee’ aan zaken geven die niet meer dienen. Dan laat je deuren sluiten waar je 
energie leegloopt. Dan kun je niet anders meer dan de ‘ja’ aan jezelf geven…. 

Dan zet je jezelf op schoot bij je oermoeder en schommel je jezelf heen  
en weer en spreek je naar jezelf uit Ach, Ach, Ach… 

En in de juiste tijd zul jij de verjonging weer in je lijf voelen,  
en dartel je als een jong hert met je gewei op actief weer de wilde bossen in…

Er leeft een kracht in de liefdevolle schoot van de Oermoeder.  
 
Ze neemt je dan mee naar je eigen reflectie en vraagt je om scherp te zien waar je energie en (teveel) 
liefde aan het lekken bent. Dit doet ze vanuit een diepe liefde voor jou. Het kan een hele diepe pijn geven 
om in te zien wat je alsmaar aan het doen bent, alsof je steeds opnieuw ergens in tuint en de ‘les’ maar 
niet leert.  
 
Soms is het Tijd dat je diepere inzichten krijgt aangereikt en dan kun je er bijna zeker van zijn dat de 
Oermoeder haar werk doet.  
 
De levende Oude Wijzen hebben hun ‘wijs zijn’ ook via deze sprokkelweg en rauw scherpe 
waarheidselixers ontvangen. Zij wéten dat dit juist je eigen vuur opstookt, echt iets laat afsterven tot aan 
de wortels in je eigen diepe onderwereld, om voor altijd te kiezen om je eigen verandering te zijn.

Daar heb je daadkracht, een vorm van rebelsheid voor nodig en de kracht van vuur maken!  
 
Zij laat je niet flauwtjes en al sudderend een beetje doorkabbelen en alles wel zijn gangetje gaan. Nope! 
De Oermoeder kracht welt omhoog en geeft een vorm van injectie die je door je eigen bagger heen laat 
wroeten om er super energieke mest van te transformeren.  
 
Zij maakt van jouw begeesting een alchemist, zij laat je van elke weerstand een aanvuurder maken.  

Zij laat je uitspreken aan gevoelde weerstand en situaties of aan personen: ‘O, dat is een archetype 
weerstand! Dankjewel dat je op mijn pad verschijnt. Door jou voel ik mijn innerlijk vuur aanwellen en 
versterken. Je maakt mijn angst wakker zodat ik haar extra kan liefhebben, woh, dit is echt een magische 
kracht die jij mij geeft . Ik zie je wel, oja en ik hoor je, ik voel je ook in mijn hele systeem, je raakt werkelijk al 
mijn cellen in mijn lijf aan. Tjeetje, mijn hele lichaam kan ik voelen! Dankjewel! En toch ga ik… Ik blijf mijn 
eigen energie en kompas trouw… Ik volg mijn eigen innerlijke sturing… Ik voel ten diepste dat dit uit een 
diepere liefde is. Ik zal misschien nog meer bagger door moeten werken, maar dat offer zal ik maken, keer 
op keer.’  
 
Hier raak je diepe dankbaarheid aan in jezelf wat als een transformator in je hele lijf doorwerkt.  
Hier wortel je in je eigen daadkracht, vanuit zachtheid. Hier geef jij zelf je eigen zegeningen.  
Dit is op Huis gaan, dit is Thuiskomen in de schoot van de Oermoeder.
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Zo ga je je herinneren dat niets ooit is verloren en je niets kwijt bent geraakt door het lekken van energie 
en teveel liefde aan iets gegeven te hebben.  
 
Als we geluk hebben, en dan bedoel ik niet zomaar dat ‘gelukkige gevoel‘,  
maar iets wat veel diepgaander is:  
de buiging voor de dankbaarheid in jezelf, omdat je nu Wéét.  
 
Dit is waar de Oude Wijze je mee naar toeneemt,  
dit is het pad doorheen het wilde bos  
wat eerst nog in mistige velden omhult was.

Als zij je meeneemt naar het her-inneren van dit bos, terwijl jij zucht bij het uitademen, tot uit het diepst 
van je borst en buik, keer op keer, kan ze je vragen om iets uit je medicijnbuidel te halen, iets wat je heel 
dierbaar is, maar nu hebt te laten gaan. Iets waarvan jij meent dat je niet zonder kunt, maar diep van 
binnen weet dat je het hebt te laten gaan… Het draagt iets in zich wat oud is, waar je zolang aan vast 
hebt mogen houden, wat je altijd opnieuw kracht en hoop heeft gegeven, maar nu is de tijd heeft om het 
te laten gaan – in liefde. 

Het zal pijn doen, o ja… 
Het zal voelen als een te diep verankerde en vast gegroeide jas in je huid…
Echter, snel, maar niet al te snel, zal er iets vers en nieuws voor in de plaats komen.
Iets Jongs… 
Glorend aan de horizon in de ochtendstond…
In een ongekende tijdspanne zal zich iets openen in je…

Blijf ademen en zuchten, voel hoe het los gaat laten uit jouw systeem…

Jij bent een kosmische pelgrim in je eigen woestijnen en een archeoloog 
die haar eigen botten van haar ware natuur opgraaft.

Je eigen unieke en authentieke medicijnbuidel draagt een helend elixer in zich om dat wat met scherp 
zien vanuit diepe liefde je aanvuurt om vanuit een deel van jou opnieuw of nog meer waarlijk te gaan 
leven. Het draagt de transformatiekracht om je vleugelkracht geven.  
 
Dit is het helende medicijn bij gevoelde pijn, de ware boodschap erin vinden en juist daardoor laten gaan 
wat niet meer dient – om de kracht en genezing in zelfbevrijding te ervaren.  
Dit is heling op zielsniveau, een waarachtig medicijn wat alleen jij jezelf kunt schenken.

Ik vraag je dan ook om regelmatig de vragen te gaan stellen:
‘Wat wil er gezien en doorvoeld worden?
‘Wat mag er gaan om iets nieuws te laten ontstaan….?’

Hierbij stappen we in de energie van het archetype van de Licht Krijger in ons. 
 
Zij eist volledige aandacht, is alert, gewetensvol, onderzoekend, geïnformeerd, kalm, gelijkmoedig, 
onberispelijk en gedisciplineerd; dit zijn de kwaliteiten van de Ware Krijger. 

Vastberaden onbezwaard door verwachtingen, een-puntig gericht,  
zo sluit de krijger voorzichtig het gat tussen uitdager en doel. 
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De krijger in ons ondersteunt in het neutraliseren van angsten. 
Zij maakt je er bewust van om er niet voor weg te gaan lopen,  
maar jezelf ermee te confronteren en de wortels van de angsten in vraag te stellen….  
Om te doorzien, zodat ze hun greep verliezen. 

Het schild van de krijger spreekt tot je:  
leef omringd door kosmische krachten,  
voel je thuis in het kosmische vraagteken,  
ontdoe je van valse zekerheden.  
Verzeker jezelf van de waarheid,  
terwijl ze haar veranderende pool ontvouwt - constant….  
Onderzoek en verbind je met heldere informatiebronnen.  
 
De Krijger is ook wel gekend als de UIL, die de duisternis onderzoekt terwijl anderen slapen.

Daar gaan we op Huis aan ….. 
Welkom Thuis lief kind…. 
In de altijd doorstromende spiraal van creatie, 
van jouw ware natuur……
Niet te vangen, 
niet te grijpen… 
niet te temmen… 
niet te begrijpen….
Soms zelfs niet door jezelf…..

Daarom heb je steeds opnieuw te Gaan…..
In een diepe diepe liefde…..

A May…

In deze liefde, Siska
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Welkom in de schoot van de Oermoeder waar ruimte is om te ademen in de vele Verhalen binnen 
Verhalen die zo verwarmend zijn bij het zacht knetterende vuur in dit huisje… 

In deze vertelling neem ik je graag mee naar het koken van je eigen pan soep in jouw heilige energetische 
keuken en het herkennen van onze lekken in de liefde door de roepingen van buitenaf… die soms als 
noodkreten binnen kunnen sijpelen door de kieren van ons innerlijk huis en onze (energetische) borsten 
laten lekken in alsmaar geven en klaarstaan….  

Ik neem je mee naar het eren van jouw eigen heiligdom – in de diepere liefde voor jezelf – en het eren van 
ieder ander, in een diepere liefde….

Mensen met een groot liefdevol hart zijn zo voluit gevend in de dienstbaarheid aan anderen, dat ze 
hun eigen zelfliefde vaak geheel vergeten. Het is alsof je borsten al symbolisch melk gaan geven bij elke 
noodkreet die je hoort. Dit kan op termijn heel lang goed gaan, totdat er een soort van piek komt die een 
lang sudderend patroon opeens helder maakt en je laat voelen hoe je leeg bent gelopen en werkelijk 

#6: je eigen soep gaan eren vanuit zelfliefde
- onzichtbare manipulatie gaan doorzien, 

wat smoort in jouw unieke pan soep -

Wijsheid in wording is als een sprokkelweg

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen
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totaal uitgeput bent….  
 
Soms dient iets er iets extreems te gebeuren om het werkelijk zichtbaar te maken  
– en vooral voelbaar, ten diepste – om zo een innerlijke verandering te laten ontstaan. 

Hier trommelt de Oermoeder je op om je bronzen bh aan te trekken en jezelf weer te gaan voeden.
 
Als je leeg bent kun je niets meer geven. De roep van de buitenwereld blijft, heel simpel. Als jij niet meer 
op staat zal er heus een ander beschikbaar zijn. En zelfs dát kan dan liefdespijn geven, want in het 
dienstbaar zijn aan anderen voelen we ook een diepere liefde en een vorm van waardering stromen.  
 
Ik vraag je dan ook om je nu te openen om te gaan ontvangen in dankbaarheid waar deze diepere liefde 
je hier raakt, want dit is een waarlijk geschenk – en het zal je medicijnbuidel gaan vullen.

Stel je eens de vraag: Zou jij liefde van een ander kunnen en willen ontvangen als deze personage erdoor 
leegloopt en niet meer aan zichzelf toekomt? Zichzelf uitput en zucht, en zichzelf als het ware laat 
verschrompelen? Zo Onbewust….?

Zelfliefde begint met het weten in het hart dat je het recht, en zelfs de plicht hebt, om jezelf ten 
allereerste zelf in liefde te vullen. Pas dan kun je waarlijk en vrij schenken aan een ander.  
 
Zelfliefde staat ook in verbinding met ‘ontvangen’ – kun je de signalen van je eigen lekkende liefde 
ontvangen? Mensen die zo graag willen geven dragen vaak een verborgen wond en beschadiging 
waardoor ze zelf niet kunnen ontvangen en vragen daarbij dan ook niet snel om hulp, alsof ze zich dan 
kwetsbaar, teveel belastend en minderwaardig voelen. Er kan zelfs een vorm van schuld en schaamte 
omhoog rijzen, alsof ze dan zwak zijn…

Wat is een onderliggende en verborgen drijfveer onder het liefdevol geven hier?

Het zou zomaar eens een noodzakelijke behoefte kunnen zijn om er toe te doen, geliefd te zijn, genoeg 
te zijn… Het kan ook zijn dat er angst is om ‘slaag’ te krijgen en er van alles van je wordt gevonden als je 
níet op de noodkreet zou reageren, dat ze je dan veroordelen, meningen en zelfs verwijten toewerpen, 
dat je koud bent, liefdeloos, je je niet aan (familie)regels of groepssystemen of iets dergelijks houdt. Deze 
zijn meestal onuitgesproken, vanuit een stille verwachting en verplichting. Hier worden onbewust een 
soort van klauwen in je nekvel gezet, die je wijzen op onbeschoft zijn en onfatsoenlijk gedrag, in de ogen 
van die anderen. 

Het is een vorm van onzichtbare manipulatie waar de innerlijke wolven behoorlijk roeren in mistige 
nachten. Onzichtbaar met het blote oog, maar in de energie gebeurt er echter zoveel meer dan je vaak 
werkelijk beseft Het ís intens voelbaar voor sensitieve mensen en dit voelt dan ook niet als zuiver. Je kunt 
er geen eens woorden aan geven, laat staan dat je omgeving het zou kunnen horen of begrijpen…
Hier praten we tegen dovemansoren, en het enige wat we dan kunnen doen is afschermen en afstand 
nemen, begrenzen, zowel met woorden als energetisch. Hier hebben we de Poortwachters bij de deur 
van ons innerlijk Huis te zetten. In dit soort situaties ligt heel veel onbegrepen pijn, want er wil ten diepste 
liefde stromen, maar soms hebben we afstand te nemen vanuit een diepere liefde. In de liefde voor 
onszelf én de ander…

Dat jij hier nu aanwezig bent lief kind geeft aan dat je moedig bent geweest om de afdaling door je eigen 
wilde bos te gaan maken. Misschien kun je zien dat dit niet voor iedereen een normale reis is die op ‘de 
Bucketlijst‘ van hun leven staat. Misschien zie je ook steeds helderder wat je werkelijk op weg heeft gezet 
om juist nú te gaan. Meestal is het een roep in jezelf die vrijkomt doordat je pijn ervaart, een verkramping, 
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een vernauwing, een liefdespijn, een noodkreet uit de diepte in jezelf, een afstoting door iemand die je 
ten diepste in je hart raakt, een verbinding waar liefde niet kan stromen, een afwijzing om je ergens bij 
aan te sluiten omdat ‘ze’ vinden dat je te anders bent – om wat voor reden dan ook.
Er kan een eenzaam gevoel in je omhoog zijn gekomen waarbij je je doelloos voelt ronddobberen, 
uitgeput en afgemat door het leven zelf.

Het gaat hier om de vuurvonk die is aangeraakt in je diepere onbewuste, je eigen onderwereld,  
door iets wat je in beweging heeft gebracht en je deed losrukken uit iets ouds,  
wat niet meer dient, wat smoort in je eigen pan met soep.

En nu ben je hier lief kind…

En daarom vraag ik je om hierbij een bevrijdende ‘Halleluja’ te laten klinken vanuit je hart,  
je onderbuik en tenen!

Weet dat je hier veilig bent om alle oergeluiden en bulderingen te laten stromen,
want hier houden we juist van deze klanken,
wetende dat ze gehoord willen worden!
Dus open je maar, laat jezelf maar stromen….
Je hebt je eigen vrije wil en wilde hart opgetrommeld en bent écht gegaan,
gewoon op weg naar Huis gegaan,
zonder te beseffen waar je dan precies terecht zou komen….
Yaaaah……
 
Ayayah!

Dit is wat het hart van een moeder doet openzetten vol liefde  
als haar kind terug keert naar haar liefdevolle oermoederschoot… 

Zij heeft al die tijd over je gewaakt, je geheel vrij gelaten en je zachtjes aangeraakt en de meest liefdevolle 
kusjes gegeven tijdens je nachtmerries, op vele kruispunten in het leven je intuïtie injecties gegeven, 
gesproken via films, boeken, of een veertje op je pad gelegd, je een vallende ster geschonken of een 
lichtflits met inzichten.  
Ze bracht je de geur van de wilde natuur tot aan je voeten en liet je alsmaar zelf in vrijheid en eigen vrije 
wil kiezen of je de geur ging opsnuiven of haar nog even negeerde. Misschien doordat het dagelijkse 
leven vol al haar noodzaken je blokkeerde om haar aanraking werkelijk te kunnen ontvangen.  
 
Soms dien je eerst vast te komen zitten, dit echt te doorvoelen, om zo in je eigen kracht te komen staan 
en genoeg hout bijeen te sprokkelen om dan pas met gerichte vuurkracht te kunnen gaan.

Een ‘Goede Moeder’ weet dat je een rups niet te vroeg uit haar cocon hebt te bevrijden om de 
mannelijke Oerenergie in de vleugelkracht te laten groeien.  
 
Weerstand en momentums zijn dankbare geboortekanalen om vanuit je eigen bezieling en eigen roeping 
je eigen pad te gaan bewandelen.  
 
Nu zit je in de zetel in het knusse huisje aan de randen van je eigen wilde bossen.  
Nu weet je voor altijd de weg terug naar dit vuur, waar magie door alles heen stroomt, haar liefde door 
alles heen is te voelen en haar adem voortaan voor altijd bij je zal zijn…  
Dat was ze dus altijd al, maar nu besef je het. Je her-innert je.  
En als je eenmaal iets ten diepste weet, dan ben je al op de helft van elke volgende groeistap.
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Wijs zijn komt niet even plotseling in volledigheid of een pakketje aanwaaien,  
en krijg je ook niet als een ‘de mantel van wijsheid’ omgeslagen.  
 
Je kunt nog zoveel boeken en theorieën tot je nemen en nog niet wijs zijn.  
Er bestaat geen diploma voor en al helemaal geen cito-toets en cijferlijsten.  
Er zijn geen afvinklijstjes wat je gedaan dient te hebben om wijs te worden.

Wijsheid in wording is als een sprokkelweg, waar je takjes hout bijeen zoekt  
die je onder je eigen pan met soep legt en het vuur eigenhandig brandende houdt.  
 
Het is een staat van ‘werk in uitvoering’ zonder limiet, zonder eindstreep en loopt via een alsmaar 
bewegende spiraal door je leven. Het heeft vooral geen leeftijd en is niet te vergelijken met hoeveel jaren 
iemand heeft gesprokkeld.

Wijs worden draagt een ontwikkeling van altijd verfijnende toegepaste wijsheid  
wat daardoor het een dieper weten wordt.  
 
Hoe meer je je verdiept in jezelf en jezelf binnenstebuiten haalt, hoe meer je gaat ontdekken hoeveel 
lagen iets wel niet heeft. Er is niet voor niets een uitspraak die zegt ‘Hoe meer ik weet, hoe meer ik besef 
wat ik niet weet…’

Ware wijzen blijven altijd een leerling van het leven en delen onderwijl wat ze bijeen hebben gesprokkeld 
vanuit hun eigen ervaring. Ze dragen in een constante beweging steeds opnieuw de nederige buiging 
voor wat zich aandient in het moment. Dit is de ware bestemming van het leven, in de constante 
beweging van de creatiespiraal blijven stromen. Een meester zijn in het ontvangen van lessen en 
inzichten, in verstilling en adem… Niet te vangen, zo onzichtbaar….

We zijn eigenlijk allemaal een zandkorrel in de uitgestrekte woestijnen van inspiratie en wijsheden die 
onze voorouders ook ooit hebben bewandeld… Hier blijven we sprokkelen en navigeren en onszelf 
voeden met zalige elixers en transformaties, huidvernieuwingen en creatieve stromingen.  
Het maakt je kalm en schenkt daarbij een diepe dankbaarheid, een vrije ademruimte, om altijd in 
beweging te mogen zijn, je mind en spirit in een soepele lenigheid laten vibreren waar alsmaar prachtige 
trillingen, kleuren en hartsliederen vrijkomen, soms dankzij diep aangeraakte pijn, soms door diep 
aangeraakte liefde op zielsniveau die geen tijd en einde kent….

Het archetype van de Oude Wijze duikt vaak via een mysterieuze wijze op  
in vertellingen en wijze verhalen. 

Ze is een vrouwelijke energie die een expertise heeft in helderziendheid en aanvoelende krachten, 
vaak voorspellingen geeft die in eerste instantie schrik geven. Ze draagt een medicijnbuidel onder haar 
rokken vol met tovermiddelen en niet verstaanbare spreuken. Ze kan je aanraken en ergens in genezen 
of bevrijden. Ze kan vele strategische oplossingen en mogelijkheden voor je opsommen en vaak geeft ze 
precies dat wat er nodig is in een cryptogram, een raadsel of als een kruiswoordpuzzel. 

Ze kan zomaar al in je leven zijn, misschien heb je haar al eens in een bepaalde verschijning ontmoet, 
in een jonge verschijning, vermomd, of juist stokoud, in stralende schoonheid, of in modder en vodden 
gehuld.  
En vraag je nu eens af of je dit misschien zelf al bent, in aanleg, in wording of al zalig aan het wortelen….
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De vele archetypische verhalen, sprookjes en sagen dragen een geheime taal die in onze eigen psyche 
werkt (het onderbewuste).Ze dragen de kracht van archetypen die we in onszelf hebben te ervaren. Zo 
leven alle sprookjespersonages in onszelf. Het is een mystieke taal die gesproken wordt, die als een 
raadsel of kruiswoordpuzzel opgelost dient te worden. Ze tillen sluiers in de psyche op, nemen je mee 
naar de vele dimensies in jezelf waardoor je nieuwe ontluikende waarheden door magische brillenglazen 
gaat zien.

Het magische vloerkleed

Bij de haard in het huisje in het bos ligt een prachtig geweven vloerkleed en is al zo ontzettend oud – zo 
oud als de ziel die door jou heen stroomt en in je cellen ademt. Het kleed staat in sprookjes symbool 
voor het betoverende vliegend tapijt die iemand kan laten reizen naar andere werelden. Ons lichaam is 
als dit vliegend tapijt, waar we via de kracht van onze mind vele dimensies en werelden kunnen bereizen 
als we de ogen sluiten. Zo kunnen heksen op hun bezemstelen vliegen, wat eigenlijk een verwijzing naar 
de reizen is ze maakten door toverdranken te brouwen met magische kruiden, die hun staat van zijn in 
andere sferen kon brengen via hun geestkracht. Zo maken sjamanen gelijksoortige reizen met de spirits.

Ze eren de geneeskrachtige gaven die de natuur hen schenkt, gebruiken hun telepathische vermogens 
om onzichtbare ‘telefoongesprekken’ te voeren met de zielenwereld en verstaan de taal van de dieren en 
de levende tarot in de mystieke symboliek waarlangs de spirits met hen spreken.

Deze krachtige sjamaan en heler leeft ook in jou, als een oeroude wijsheid opgeslagen in de wijsheid 
van je ziel. Je hoeft het je alleen maar te her-inneren…. Er is niets werkelijk magisch aan, behalve dat je 
dapperheid dient te tonen in een nederige buiging voor iets wat door jou heen geboorte wil krijgen, om 
alles te vergeten wat je ooit als waar bent gaan geloven en om dat alles in zandstormen mee te laten 
voeren wat je ooit hebt aangenomen als waar….
Het zand zal schuren….
Want iets laten gaan schenkt pijn…
Pijn in de liefde voor wat was… en de ontbrekende liefde en compassie in de nog onbeminde delen in 
jezelf die vrij zal gaan komen, in onbepaalde tijd….

Daar waar het magisch vliegende tapijt je mee naar toe zal nemen zijn werelden en uitzichten voorbij het 
normale dagelijkse leventje, maar vertrouwder dan je je nu kunt voorstellen. Het vraagt een overgave 
vanuit een moedig hart. Is je hart hongerig genoeg om te gaan? Een innerlijke honger, een onbegrijpbare 
noodzaak, laat je over grenzen gaan en deuren openen die je eerst niet zag… Alleen dan zal de tijd 
precies goed zijn…

De kracht van je voorstellingsvermogen

Weet je, als we een verhaal lezen en het begint met ‘Er was eens in een groot bos een roze olifant aan het 
wandelen…’ Wat zie jij dan? Die olifant! Instant…. Als jij een boek gaat lezen vormen de personages en de 
omgeving zich in je geest, het verhaal neemt je mee en je voorstellingsvermogen wordt er door gevoed. 
Als kind is je fantasie ontzettend rijk en alles is mogelijk. Zo geloofden we ook eens in Sinterklaas en de 
Kerstman… Als je na het lezen van een boek de verfilming ervan gaat kijken ben je vaker teleurgesteld 
dan verrukt, doordat het voorstellingsvermogen van de filmmaker vaak niet gelijk is aan die van jou. Heel 
soms zijn er films die de snaar goed raken…. 
Het inkleuren van je geest gebeurt door je eigen ervaringen die je in de reis van je leven hebt meegemaakt.
Als we onderweg zijn in de levenstrein en uit het raam kijken, zullen we allemaal andere dingen 
benoemen die we zien en ervaren. ‘Niets is wat het lijkt’ en dit hangt simpelweg af van hoe rijk je fantasie 
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en inlevingsvermogen is, tot hoeverre je alle facetten van iets kunt waarnemen, het verzamelen van 
wijsheid onderweg, en je vermogen om in de verwondering te blijven van dat wat er ‘is’…

Invoelen en meeleven is een kracht die zich vormt via steeds een beetje wijzer worden, of het nu ooit 
werkelijkheid wordt of niet, maar vooral doordat je het zelf tot in de diepste diepten hebt ervaren.  
 
Groots kunnen dromen is echter een aangeboren gave.  
Het is een oerkracht om zo een bijdrage te zijn aan de uitgebreide fantasiewereld van een kind  
– het innerlijk kind wat ook altijd in je aanwezig blijft.  
 
Zij kleurt altijd buiten de lijntjes,  
mengt alle kleuren met elkaar,  
strooit glitters in het rond  
en blaast het vol trots droog  
met gepassioneerde adem,  
toont het aan ‘de hele wereld’  
en gaat dan weer verder  
om iets anders te creëren.

De begeesting van een kind is zalig jong en onbevangen,  
gelooft in mogelijkheden en kansen…
 
Waar dit spelende creatiekind ooit is gedoofd in de groei naar ‘volwassen worden’ zal eens opnieuw 
aankloppen…. Zij leeft namelijk in de spirit van de Oude Wijze. Zij is altijd in haar moederschoot 
gekoesterd. Deze Oermoeder weet dat er een dag komt dat je dit Jonge Kind weer aanroept om haar vrij 
te laten en nieuwe levensvonken in te blazen…..

We denken vaak dat we iets kwijt zijn geraakt,
onderweg door de zwaarte van het leven,
dat er iets gedoofd is en definitief uit de aarde van onze wilde tuinen is gerukt,
dat het vergiftigd en verdoemd is….

Maar nu weet je:  
de vlam van het Jonge Kind kan nooit sterven,
net zoals de waakvlam van de Oude Wijze in jou  
niet gedoofd kan worden.
 
We zijn misschien de verbinding voor een periode kwijt…
Maar altijd, altijd zal ze bij je blijven aankloppen in Verhalen binnen Verhalen,
in de fluisteringen tussen de regels, woorden, gedachten en stiltes…

Amay……. 

 
In deze liefde, Siska
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Welkom in de schoot van de Oermoeder waar ruimte is om te ademen in de vele Verhalen binnen 
Verhalen die zo verwarmend zijn bij het zacht knetterende vuur in dit huisje….   
In deze vertelling neem ik je mee naar je eigen zegening….

In sprookjes en mythen zijn het de Jonge en de Oude die elkaar van de hoogste zegeningen voorzien, 
om vooral aan elkaar uit te spreken om verder te gaan, om iets juist wel te gaan doen, om brutaal en 
dapper te zijn, elkaar aanmoedigend om het leven zo te leven waarin de ziel haar voeding krijgt.

De kracht en wijsheid van de Oude Wijze zijn van grote waarde voor de Jonge Wijze.  
De energie, het onbevangene en de leergierigheid van de Jonge Wijze zijn van essentieel belang voor de 
Oude Wijze. Zij vormen samen de twee allerbelangrijkste aspecten die in de psyche van een ieder wonen: 
‘Want de ziel van een mens is ouder dan de Tijd, en haar geest is eeuwig Jong’.
Samen vormen ze de versmelting van ‘Jong zijn terwijl je oud bent, en oud zijn terwijl je jong bent’.

Hier telt de aardse leeftijd niet; het is je geestkracht, zij die eeuwig jeugdig is.

#7: je eigen zegening ontvangen

- hijs je eigen vlag -
laten we samen Krachtige affirmaties op de muren schrijven van dit huisje

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen
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Je kent ze vast wel, die glanzende ogen, die ondeugende blikken bij tijd en wijle, die waarachtige 
bezielden waarbij je ervaart hoe zalig ze zichzelf zijn en nergens inpassen, tijdelijk kunnen inschikken, 
om dan weer uit te vliegen. Zij tonen een voelbare levende geestkracht die blijft doorgroeien in 
ervaring en wijsheid, een uitbundigheid dragend, nieuwsgierig en leergierig blijvend en een ongeremd 
creatievermogen in jeugdigheid hebben. 

Ze blijven snuffelen, kneden en proeven, kijken onder vloerkleden en plukken rare beestjes weg.  
Ze kunnen ijzig stil zijn, dwars door je heen kijken en omhelzingen geven die eindeloos duren….  
Ze laten je stotteren, blozen en gloeien, ze zegenen je in je verwondering, ze beseffen dat ze je ergens in 
kunnen raken, in iets afstotends of beminnend. Het maakt ze niet uit, het zijn inspiraties, injecties – om 
zelf iets uit te vinden, te onderzoeken en een pad in te slaan.  
Ze hoeven geen zoete snoepjes als beloning, want ze zijn al weer weg, niet te grijpen, laat staan werkelijk 
te begrijpen…. Ze laten een wolk van verwondering achter, van nog steeds niets weten en toch een geur 
van wildheid opsnuivend… Iets bekends, iets vertrouwds, iets van Thuis….  
 
Zij creëren geen volgers, zij inspireren je naar je eigen unieke weg…

Een gezonde psyche maakt een zalige dans met deze jonge geestkracht en de oude wijze ziel,
in een warme omhelzing, elkaar versterkend en aanmoedigend, in een altijd doorgaande beweging.

Wat heb jij nodig om deze kostbare versmelting weer in jezelf te vinden  
en deze archetypes in jezelf wakker te kussen? 

Wat heb jij nodig om alle aspecten die jou maken  
tot ‘groots en bezield’ in al haar cellen tot leven te blazen?

Het kan zomaar zijn dat je onbewust op de zegening wacht om waarachtig te gaan leven.  
Dat je toestemming van iets of iemand om het waarlijk in jezelf toe te staan….  
Om je eigen vlag te hijsen en het hartslied van de wilde wijze wolf in jezelf te laten horen,  
sprankelend in al haar tonen…

Aaahhh, wachten op toestemming van iets, iemand, van een ander…. buiten jezelf…. Iemand die 
uitspreekt en misschien zelfs roept: ‘Ga, ja, wees de kracht die in je levensbestemming ligt geborgen, altijd 
al, en al helemaal bent! Ja, ga mijn lief, leef in al je volledigheid helemaal tot aan je verste grenzen, vind ze 
en ga dan nog weer door.. Ik geloof in je kracht, in al je potentie, in je eigen wijsheid! Jaaah, hijs je vlag zo 
hoog als je kunt, reis voorbij wolken en pluk de sterren van de hemel om ze mee te nemen door het wilde 
bos heen naar de dagelijkse bezigheden, in het koken van je soep, het weven van de mooiste wollige kleden 
en het spartelen in het levenswater!’

Een zegening is echt iets héél bijzonders.

Het is niet iets wat je zo krijgt toegeworpen en dat het dan ‘ook zo ís of zal zijn’. Het is geen certificaat die 
je aan de muur ophangt met een golvend gouden lettertype en aan anderen kunt tonen als een groene 
vink of een sticker van de juf of meester.

Een zegening is iets wat je gaat gebruiken,
iets wat wakker wordt gemaakt in je bewustzijn
en al zo lang in je woont, als die levensvonk.

Een zegening betekent dat je je volledig herinnert wie je werkelijk bent en dat je je vrije wil kunt gaan 
inzetten om gebruik te maken van de grootsheid die je ware en wilde zelf in zich dragen. Dit is de Genius 
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potentie die in je woont, jouw unieke lichtvonk, je zalige eigenheid. Het is dit wéten her-inneren én er 
naar gaan handelen, in volle overgave. 

Het is jezelf toestemming gaan geven om je vrijheid in Zijn toe te laten, in al haar prachtige kleuren en 
geuren, om al jouw snaren van je ziel te gaan bespelen. Het is de volledige ‘JA’ aan jezelf gaan geven.

Nu je de kennis van een zegening helemaal in je lijf gaat ademen, deze zalige wijze woorden van de 
Ouden, volgt er een laatste noot na elke zegening. Het uitspreken van ‘Amen‘.  
Amen heeft haar oorsprong in een lange reeks van oude en eerbiedige talen. Het betekent vanuit de 
oude, wijze en wilde ziel uitroepen ‘En zo is het. Waarlijk! Waarlijk! Zo zij het! Zo zij het! Amen, voorwaar!’

 
Weet dat jij gezegend bent

Het huisje in het bos is je eigen heilige plek, waar even niets je verstoort, er geen mislagen en sluiers 
aanwezig zijn en je ziel voluit kan spreken. Het maakt hier niet uit welke rol je hebt, welke leeftijd je hebt, 
een dochter, moeder of grootmoeder bent, zoon, vader of grootvader, kinderloos of wees bent, je geliefd 
voelt of eenzaamheid ervaart, reeds zware beproevingen hebt ervaren of er midden in zit, alsof alles in 
een grote kolkende soep samenkomt….

Hier, juist op deze plek, in dit huisje, weet dat jij gezegend bent, nu en altijd, ongeacht wat dan ook, 
ondanks wat dan ook, ondanks je twijfels, vernederingen, verloren momenten, verloren zekerheden, 
scherpzinnigheden en misleidingen, ondanks de vele webben waar je in verstrikt bent geraakt, de 
bodems en dieptes die je hebt afgereisd. Dit alles is de brandstof om vooruit te komen en vooruit te 
blijven gaan.

Krachtige affirmaties op de muren schrijven

Laten we samen krachtige affirmaties op de muren schrijven van dit huisje in het wilde bos,
waar jouw ware en wilde ziel in al je cellen verankert.

Dat we samen altijd de leugens weerstaan die de wilde ziel tot zwijgen willen brengen.  
Hier laten we de Oude Wijze uit de randen van de bossen verschijnen en heffen we het zilveren zwaard 
om dat wat ons wil smoren in liefde los te snijden. We blijven zuiver op ons eigen pad – en eren hen die 
de roep van het bezielde leven niet horen.
We kiezen er samen voor de revolutie te zijn die voortdurend groeit en een kalm en helder hart toont.  
Zo laten we de kracht van onze geest vrij.
We weigeren ergens neergeworpen te worden en blijven ten alle tijde ontsnappen aan alles wat 
chronisch wezenloos is, koud en afstandelijk door het ontbreken van het kloppende hart.
We blijven kiezen voor de stralende kracht van de begeesting, de bezielde adem die we voelen in al onze 
cellen, zowel bij onszelf als een ieder ander.  
Laten we ervoor kiezen om steeds opnieuw wegen in te slaan naar een nieuwe onder-neming, ook die 
door de oudere generaties in tradities ooit verstoft zijn. Het maakt niet uit in welke tijdperken we leven, 
van onderdrukking, van inhouding, onafhankelijk van leeftijd, van functies en rollen; we herinneren ons 
altijd opnieuw dat we het zelf zijn die onze eigen kracht weer terugvinden om een vlammend en rustig 
knetterend vuur te onderhouden.

Laten we elkaar blijven herinneren om altijd voor onze ziel te kiezen als we visie en kracht willen 
binnenlaten in ons leven. Dat we kiezen voor de spirituele kracht als we energie en vastberadenheid 
nodig hebben om in de dienstbaarheid van onszelf en het grotere geheel te handelen.
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Laten we samen beseffen en omarmen dat wijsheid groeit in de samensmelting van onze spirituele 
daadkracht en onze ziel, dat wat er werkelijk in een constante in ons klopt en roert.

Het is de versmelting als een huwelijk tussen handeling en hartstocht, tussen lef en wijsheid, tussen 
energie en diepgang, tussen voorwaarts en rust nemen, tussen weten en niet-weten, tussen beneden en 
boven, tussen kosmische en aardse liefde, tussen wat is en niet is…

Het is het heilige huwelijk, de Hieros Gamos, waar de hoogste liefde haar weg vindt naar de diepste 
diepten.

Het is voorbij de dualiteit en weerstand tegen iets, waar alles mag zijn en doorstromen.
Het is de versmelting van de eigen intieme kern, het diepere Zelf.
Het is de bruiloft tussen licht en donker, mannelijk en vrouwelijk, onder en boven, binnen en buiten.

Hier leeft Nul, de leegte, waar alles geboren kan worden, vanuit ‘waarlijk leven’….

Amay….

In deze liefde, Siska

(extra notitie:)  De zwaan is een magisch symbool, omdat ze in haar elegantie over het water glijdt en een 
intens krachtige vleugelkracht heeft. Haar veren worden niet bevuild door water, wat symboliek staat 
voor prana (adem des levens), het verwijderen van de sluier van onwetendheid (maya), het vermogen 
onderscheid te maken tussen realiteit en illusie en de ontvankelijkheid voor kennis, wijsheid en devotie.
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Welkom in de schoot van de Oermoeder waar ruimte is om te ademen in de vele Verhalen binnen 
Verhalen die zo verwarmend zijn bij het zacht knetterende vuur in dit huisje…

In deze vertelling neem ik je graag mee naar de inwijdingsreizen die in sprookjes en vertellingen 
verborgen liggen, zoals in de vertelling van het meisje zonder handen, de energetische kracht van 
het getal 7, de betekenis van het spinnewiel in Doornroosje en het eigen gebed wat we allemaal als 
pasgeborene in dit leven meenemen – als we dansend geboren worden, zoals het eerste gebed een 
verlangen draagt naar ‘inspireer mij en leer mij’, draagt het gebed na een inwijding de woorden ‘Laat mij 
maar…’

Soms lees je een boek of kijk je een film en voel je in je hele lijf dat er iets in je opent. Dat is een vorm 
van her-innering. Je kunt het zien alsof de oermoeder energie je bij een deur brengt via al deze zachte 
aanrakingen, waarbij ze je eigen vrije wil eert. Jij bepaalt zelf of je de deur opent en over de drempel stapt 
in een nieuwe wereld, die meestal onbekend, onbemind en afschrikwekkend is als je er vanuit je hoofd 
en beperkende ego naar kijkt. Alles wat er achter die deuren bevindt draagt magische krachten die een 

#8: we zijn allen  dansend geboren

- het gebed van een pasgeborene -
De reis naar werkelijk volwassen worden: 

eigen ouderschap - en wat dat inhoudt

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen
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wild hart vragen. Er is ook onzekerheid, want als je erdoor heen bent gegaan is het geen magische pil die 
opeens alles openbaart. Na de eerste deur volgen er nog velen… Dat herinner je je vast al door de reis 
die je reeds door het wilde bos naar dit huisje moest maken. Het is alsof een ui afgepeld dient te worden, 
laag voor laag.

Soms wordt je als een katapult midden in de kern van de ui geschoten en er gelijk ook weer uitgerukt. 
Dan heb je een glimp van je ware potentieel mogen proeven, waardoor je instinct en wilde hart is 
geïnjecteerd. Het is als een inwijding om op weg te gaan, de bergen te gaan beklimmen en iets te gaan 
zoeken waarvan je niet precies weet wat het is…

Hier wordt uithoudingsvermogen aangeraakt vanuit je mindset, waar je je eigen innerlijke saboteur en 
moordenaar zélf uitschakelt, van het voetstuk haalt en het zijn krachten ontneemt. 
Je hebt niet alleen met je eigen criticus te maken, maar óók met diegenen die in anderen sterk levendig 
zijn. Ze zullen boe en bah roepen, ze zullen je bij de benen willen vasthouden en virtuele beren op de 
weg gooien. Ze willen niet dat jij je eigen weg gaat, want dan gaan ze je misschien verliezen! Ze willen 
je liefhebben in de vorm die je nu bent en houden je daarin vast. Ze smoren je (onbewust) in hun 
beperkende liefde. Het werkt extra verhelderend als je de reflecterende spiegel naar je zelf draait.

Hoe zou het zijn als jij iemand zou belemmeren?
Als je iemand niet meer kunt liefhebben en ontvangen omdat deze keuzes maakt die jij niet begrijpt en 
toch niet wilt laten gaan, of juist bruut gaat afstoten, gaat zwijgen en negeren? Het werkelijk rauw te gaan 
doorvoelen wat je bij een ander creëert – schenkt diepe inzichten wat anderen ook bij jou proberen.

Pas na een inzicht kun je werkelijk de verandering toelaten. 
Het brengt soms diepgaande rouwprocessen. Er zijn bedachte verlangens, ideeën over relaties en 
vriendschappen die heen en weer worden geprojecteerd. Het zijn verhalen die vaak onuitgesproken 
binnen verhalen zijn ontstaan. En wat zou dan ware liefde kunnen zijn?

We hebben hierbij als eerste te beseffen en te doorvoelen dat we zelf de liefde zijn en in ons dragen die 
we zoeken via een ander. Oftewel, jij bent je eigen vernieuwer, altijd in de vormverandering, zoals de 
maan aan de getijden van de oceanen trekt. Jij hoeft alleen jezelf te erkennen in dat wat jou roept en 
doorheen jou wil stromen, gevoeld, beademd en weer uitgeademd wil worden lief kind…

Dat de vormen van ware liefde zijn neergesabeld door de vele eeuwen heen kun je misschien nog voelen 
in je genen, in de nalatenschap van onze voorouders. Naast wijsheid in de woestijn van inspiratie ligt er 
ook oude pijn en afscheiding opgeslagen in de geschiedenis van onze voorouders. Er ligt dus ook angst 
om al je ware telepathische weten en genezende krachten die door je energetische handen heen stromen 
opnieuw toe te passen.

Zoals de sprookjes vertellen over moord en verbanning, dragen ze een diepere boodschap dat wij het 
zelf zijn die de moord uitvoeren in onze psyche, dat zijn we het zelf zijn die de verbanning toestaan, 
dat we zelf de held, heldin, ontwaker en krijger voor het goede zijn.

We worden gedragen op de schouders van onze voorouderlijke reuzen, de wijsheid en dapperheid van 
onze voorouders die voor het goede gestreden hebben en gevochten hebben voor diepere waarheden. 
Het zijn verhalen van angst geworden, want angst brengt mensen samen door hogere machten die willen 
regeren en manipuleren. Zij willen vooral geen vrije spirits en mensen die waarlijk leven en alles blijven 
bevragen. Het is ontzettend handig om makke kuddes bijeen te houden en hen met de neuzen dezelfde 
kant op te laten kijken. Echter, daar leeft geen ware liefde.

Je hebt een scherp oog nodig om deze waarheid te gaan ontvangen en een dapper hart te dragen aan 
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de voorkant van je borst om je uit deze trage en grijze kloek te rukken. Je hebt je bewust te zijn welke 
voeding je toelaat en welke mensen je om je heen hebt staan. Hoe dichter ze bij je staan, hoe meer 
invloed ze op je uitoefenen.

Maak maar eens een lijstje van zeven mensen om je heen en schrijf op waar zij in geloven, hoe hun 
karakter is, of ze waarlijk leven, of ze van veranderingen houden, leergierig zijn, sociaal, attent en hoffelijk, 
positief of neerhalend zijn op soms een subtiele manier, en wees eens rauw eerlijk welk gevoel ze je 
geven. Dit is een begin in scherp zien, zonder dat je ook nog maar iets hoeft te veranderen.

Maak dan eens een lijstje met je meest ideale vriendschap of liefdespartner, en maak deze zo uitgebreid 
mogelijk. Ga dan bij elk punt na of jij deze punten al leeft. Je kunt namelijk pas iets vragen van een ander 
als je het zelf ook leeft vanuit al je cellen.

Dit is de kosmische wet van Aantrekking (magnetisme). 

Jouw aantrekkingskracht vanuit jouw energieveld en je wezenlijke kern haalt de mensen en ervaringen 
naar je toe die in jouzelf leven. Zo kunnen de positieve mensen een reflectie hiervan zijn, maar ook van 
iets waar jij zelf irritatie ervaart. In de reflectie naar een ander is dan een deel van jou zichtbaar waar je 
zelf aan mag werken. Het gaat dan helemaal niet om die ander. Als jij je eigen innerlijk werk aangaat, 
hoeft de ander niet meer iets in jou te reflecteren en zal het de relatie verzachten. Het kan zelfs betekenen 
dat er een einde aan deze verbinding komt. Dit valt ook onder de kosmische wet van Aantrekking.

Via de alsmaar bewegende creatiespiraal ga je steeds scherper zien wie je dicht bij je wilt laten in je eigen 
energieveld en wie wat meer afstand nodig heeft. Je gaat met meer gemak en minder gedoe begrenzen. 
Je hoeft als het ware minder te ‘jammeren en te klagen’, je laat het strijden en vechten gaan, je past de 
hands-on job toe, spreekt in zachtheid en vind verder nergens iets van.

In de tarotkaarten is de allereerste kaart de Joker, de Nar. In het begin van de levensreis onbevangen 
spelend en zich nergens nog ergens van bewust zijnde. Elke opvolgende kaart draagt steeds de essentie 
van een bepaalde fase van het leven, wat ook wel een seizoen of een cyclus genoemd wordt. Als kind 
groeien we ook op in bepaalde cyclussen: zo is er een cyclus van drie keer zeven jaren: van 0 tot 7 jaar, 
van 7 tot 14 jaar en van 14 tot 21 jaar. Dan zijn we wettelijk ‘volwassen’.

Maar wat is het begrip volwassen nu eigenlijk? Ben je dan plotseling wijs?
Of start je dan met het toepassen wat je in deze cyclussen als een bagage en vorming tot je hebt 
genomen?

In de vertelling van ‘het meisje zonder handen’ ligt een diepere betekenis in waarlijk volwassen gaan zijn. 
De handen van het meisje worden er door de duivel afgehakt omdat de vader en moeder geen goede 
keuze maken. Dit staat symbool voor onze eigen innerlijke ouders. Door onwetendheid hak je de handen 
van je innerlijke Zelf af, de handen die alles betasten, voelen, aanraken, de zintuigelijke gaven in zich 
dragen. Zo kom je meer in het hoofd-denken zonder nog deze magische zintuigelijke waarneming te 
hebben. (uit ‘De Ontembare Vrouw’)

Dit is iets wat gewoon gebeurt bij een gezonde inwijding naar het werkelijk volwassen worden.  
Het is zelfs noodzaak en hoort bij de groei van onze ziel.

In het sprookje van Doornroosje komt de zwarte fee een vloek brengen en spreekt uit dat Doornroosje 
zich zal prikken aan het spinnewiel op haar 14e verjaardag en dan zal sterven. De allerlaatste fee, de 
dertiende, kan de vloek niet ongedaan maken, maar wel verzachten door het te kantelen naar een slaap 
van 100 jaar. Haar vader, de koning, geeft het bevel om alle spinnewielen in het land te verbranden, zodat 
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zijn dochter dit lot bespaard zal blijven.

Hij probeerde hiermee het duistere lot te ontlopen, voor hun dochter, en hemzelf als ouder van dit kind, 
om gespaard te blijven van het leed wat dan zal ontstaan. Echter, zoals je weet is er tóch een spinnewiel – 
waar de zwarte fee achter zit te spinnen – en zo wordt de vloek uitgevoerd. Samen met Doorndoosje valt 
het hele koningshuis (koninkrijk) met alle bedienden in een diepe slaap.

Dit betekent dat we het lot wat staat geschreven in de reis van onze ziel niet kunnen ontwijken.

Er is een grotere magische sturing aanwezig die er niet is om ons te treiteren of te vervloeken,  
maar om de ziel haar gekozen ervaringen te geven.  
We zijn allen met een blauwdruk geboren die door de sterren- en planeetstanden in onze geboortedatum 
en tijdstip geschreven staat. Deze astrologische wijsheden kunnen haarfijn specifiekere schaduwzijden 
én zielskrachten aan het licht brengen.

Het gebed van een pasgeborene

Als kind worden we dansend geboren…
Als pasgeborene komen we met een gebed….
Dieperliggende intenties die we willen manifesteren in dit leven.

Het gebed: 

Leer mij…. Inspireer mij…. 
Om Mens-te-Zijn in al zijn/haar facetten
Om onvoorwaardelijke liefde te leren kennen
Om mijn hart als de kern te (h)erkennen waar liefde geboren wil worden
Om de liefde te omarmen zodat ik deze in alles en iedereen kan (h)erkennen en waarderen
Om helemaal mezelf te mogen zijn, met al mijn keuzes
Om te experimenteren, te vallen én weer op te staan
Om doorzettingsvermogen te vinden
Om mijn passie voor het leven te ontdekken
Deel jullie reisverhalen met mij zodat ik jullie meer en meer zal kan gaan begrijpen
Om zo mijn eigen uniekheid te zien en te waarderen
Om mijn eigen koers in dit leven te ontdekken
Om zelfstandig uit te vliegen in mijn eigen bestaan
Om in vrijheid een ontdekkingsreiziger te worden die alle zeeën durft te bezeilen
Om de kracht en vindingrijkheid te vinden in het bijstellen van de zeilen waar dit nodig is
Stormen zullen komen, leer mij dan ook met ballast om te gaan
Leren is voorleven, leef mij voor, in de liefde voor jezelf en voor mij
Om mededogen en empathie te ontwikkelen
Om mijn eigen gevoel te vertrouwen
Leer mij eerlijkheid en oprechtheid, zodat ik dit ook in anderen zal herkennen
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 mij niet voor de pijn, maar leer mij ermee om te gaan in alle openheid en allesomvattende liefde
Om de zwarte parels in de pijn te vinden
Om mijn eigen aangezicht te omarmen en er tevreden mee te zijn
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Leer mij dat alles goed is, binnen en buiten mij
Om de begrenzing van mijn normen en waarden te koesteren
Om uit een volle schaal in overvloed te schenken
Om dankbaar te zijn voor wie ik ben
Om mijn eigen waarheid te ontdekken
Leer mij mijn eigen vader en moeder te gaan zijn
Om mijn eigen behoeften te eren met respect voor ieder ander
Om op mijn intuïtie te vertrouwen
Hoe ik de wonderen en de magie van het leven kan ervaren
Om mijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven te aanvaarden  
- en daar naar te handelen
Om zacht te zijn voor mezelf
Om te kiezen voor ‘mijn eigen tijd’ en even los te zijn van alles om me heen
Om de stilte in mezelf te waarderen
Om geduldig te zijn
Om de schoonheid van de natuur te zien
Om mijn eigen waarheid te leven zonder mijn gelijk te willen halen
Om de waarheid van een ander er in liefde te laten zijn

Leef mij voor hoe ik elke dag voluit kan leven en inspireer mij naar wérkelijk léven!

Leer mij mijn eigen zaadjes te planten, ze te voeden in de juiste voedingsbodem  
met de juiste intenties, zodat ze kunnen gaan ontkiemen in de juiste tijd op de juiste plaats  
en uitgroeien tot vruchten vol nieuw zaad
Leer mij hoe ik mijn vruchten ten goede kan oogsten als bijdrage aan een groter geheel

Inspireer mij om mijn eigen gouden licht te erkennen en te eren
Inspireer mij het gouden licht van de ander te zien, te eren en te ontvangen

Leef mij voor hoe ik een aanmoediger voor een ieder kan zijn

Daar sta je – Je hoort het gebed
Is het vervuld? Wat hebben we werkelijk geleerd?

Daar staan we dan, we voelen met welk gebed we dit leven zijn begonnen.
Echter, wat hebben we werkelijk geleerd?  

We doen allemaal altijd zo ons uiterste best om het beste uit het leven te halen, onze rug te strekken en 
maar door te gaan in de poppenkast van het leven wat we leven – ook al wringt het.
Wat als meedoen aan ‘het spel van het leven’ onze realiteit is…
Dan blijven we onze wonden afplakken, klagen en durven ons hart niet te bevragen; de antwoorden 
willen we niet weten. Dan sluiten we onze ogen, onze oren, ons hart. We negeren wat we via onze 
zintuigen steeds krijgen te voelen. Deze afsluiting brengt disbalans in onszelf, in ons lichaam, in ons 
gevoel; het zal ons ziek maken, depressief, levensmoe, opgebrand, uitgeblust……

Op ons bord ligt de realiteit van het geleerde en geleefde leven.
Dit is voor ons allemaal uniek, eigen en herkenbaar, soms pijnlijk en verdrietig; daar zien we vaak ook 
onze geleefde leugen, ver weg van de liefde voor onszelf. Het is een archetypische reis van het leven 
die we allemaal aan het maken zijn in onze eigen vorm. Hoe liefdevol we ook zijn opgevoed, met alle 
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goede intenties van onze ouders, we zullen ergens een gemis gaan ervaren, wat als pijnlijk ervaren kan 
worden. Pas als je jezelf uit de pijnbank haalt, ga je ook opnieuw meer en meer de mooie dingen en 
gebeurtenissen zien in je leven. Het kan voelen als ondergesneeuwd zijn, verloren door aandacht, maar 
heus, je eigen gebed en hartslied is er nog steeds!

Onder al het verborgene ligt ons prachtige licht!

Als je je landkaart terug gaat lezen zul je óók de mooie geluksmomenten 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. We hebben de shift te maken van tekort denkend en maar blijven presteren naar overvloedig 
omarmen wat er allemaal al is. Vaak onderschatten we wat we al hebben verzameld. Om terug in de 
afstemming van je hart te komen kun je jezelf de vragen stellen; ‘Waar wil jij nu naar luisteren? Welke stem 
wil je nu gaan voeden? Wat wil je nu laten doorkomen, als een pril zaadje in de grond wat naar het licht wil 
groeien? Wat is jouw hedendaagse gebed?'

We mogen beseffen dat we allemaal dansend geboren zijn.

Het onbevangen kind in ons kan in een oogwenk de zielehuid worden afgenomen. Dan mis je plots de 
bescherming en is de vrijheid in je bestaan afgenomen, je veilige nestje. Je hebt het niet door en zoekt 
bescherming buiten je. Tot het moment komt, na zoveel buiten jezelf zoeken, dat je beseft dat de echte 
weg naar binnen dient te gaan. Daar kom je weer terug in je hart, daar ga je de fluisteringen van je ziel 
weer horen, daar gaat je zielehuid weer heel worden.

Als je hart omringt is met een muur en wonden aan het afschermen is, is het heel moeilijk om al het 
andere in liefde te gaan ervaren en zelfliefde te ontvangen. Er bestaat geen wondermiddel of pil om 
deze muur af te breken – je hebt het zelf te doen. Door het hart heen alles te gaan voelen. Als je de weg 
naar binnen gaat bewandelen en je eigen landkaart gaat ontrafelen, ga je begrijpen en inzien wat jouw 
kruispunten zijn – waar je iets hebt gelaten of juist hebt toegelaten.

Het is moment van ontwaken in je wilde natuur, waar je je intuïtieve instincten stap voor stap weer gaat 
vertrouwen.

De wilde natuur staat voor het meegaan in de eigen persoonlijke seizoenen, de energie van de dag, op 
de eb en vloed stroming meegaan, je innerlijke natuur volledig gaan vertrouwen, de juiste voeding tot 
je gaan nemen, stilstaan als je voelt te rusten, jezelf weer laten aansterken zodat je er opnieuw voor je 
dierbaren kunt zijn. Je dierbaren juist ondersteunen om te luisteren naar hún innerlijke wilde natuur en 
een veilige haven aanreiken als zij de tijd nodig hebben om aan te sterken. 

Zo breng je je verloren kindsdelen thuis.  

Wat er ooit niet helemaal kon zijn, maar nu vanuit je eigen bewustwording weer helemaal mag zijn. Hier 
wijs je niet (meer) naar anderen, maar ga je jezelf vervullen. Hier stap je in je eigen verantwoordelijkheid 
voor je levensgeluk. Zo ben je een grotere bijdrage in de wereld om je heen vanuit al reeds vervulde 
liefdesvelden. Je aanwezigheid is er dan vanuit een overvloed.

Als jij je eigen bezielde leiderschap oppakt, geef je dit leiderschap ongemerkt door.
Ware leiders creëren geen volgers. Ware leiders creëren nieuwe ware leiders!

Wat wil jij meegeven aan de wereld om je heen?
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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 
kunnen rijmen, 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 leren kennen en gebruiken 
(denken, voelen, willen/handelen). 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. Het is geven en nemen in een voortdurende uitwisseling om het evenwicht 
te herstellen. De boom zou scheef groeien als je je eenzijdig ontwikkelt.’

Hier word een nieuw gebed geboren, vanuit een ontwakende versie in jezelf:

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 mij 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
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 mezelf de wereld instralen
Laat mij zelf mijn goud erkennen en omarmen
Laat mij open staan om de gouden geschenken te zien en te ontvangen die anderen in zich dragen
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 aan jou in al mijn kwetsbaarheid
Laat mij dansen met het donker
Laat mij maar… en ik kom bij je terug…. In heelheid.

Dit ís de innerlijke weg.
De weg van zelfbevrijding en eigen heling….

We worden op cruciale momenten op kruispunten geplaatst, waar je al het bovengenoemde in de vraag 
gaat stellen, of je het allemaal hebt geleerd en toegepast hebt.
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Het is eigenlijk een onmogelijke taak om dit als ouders en verzorgers aan een kind mee te geven.
Laat staan dat je dit als een verwachting in de schoot bij je ouders gaat neerleggen….

Hoe groter de verwachting, hoe sterker de teleurstelling zal zijn.

Echter, op het moment dat je omkijkt en inziet wat je hebt meegekregen en juist niet hebt meegekregen 
van je ouders, hak je je eigen energetische handen af en kies je voor een spirituele wedergeboorte, als 
een opening naar een groter bewustwordingsveld. Je laat op dat moment je eigen energetische ouders in 
jezelf geboren worden, je ademt leven in ze – en kiest het pad van zelfonderzoek en zelfrealisatie.

Je gaat het wilde bos in, zoals in de vertelling van het meisje zonder handen.
Dan spreek je uit ‘Laat mij maar…’

Het meisje zonder handen gaat het bos in, ontmoet haar koning en ze gaan trouwen. Hij schenkt haar 
zilveren handen. Ze krijgen een kind en dan moet de koning heel lang weg om te vechten voor zijn land. 
Door invloed van de duivel moet het meisje met het kindje vluchten en komt in een boshutje aan waar ze 
samen door liefdevolle vrouwen wordt opgevangen. Na 7 jaar vindt de koning haar eindelijk weer terug.
Haar eigen handen zijn dan weer aangegroeid. Dit staat symboliek voor allerlei cyclussen waar we 
doorheen hebben te gaan. Zo breng je je innerlijke mannelijk en vrouwelijke energie in balans en geef je 
een nieuwe geboorte aan je ‘Kosmische Kind‘, wat staat voor een nieuw bewustzijn.
Het is het geschenk wat er ontstaat vanuit je intuïtieve gaven, je natuurlijke staat van Zijn. 
Je handen zijn helend, door hun aanraking van iets of iemand, door de energie die ze laten stromen. 
Ze schenken je creatiekracht vanuit moeiteloosheid, ze laten je weven, naaien en kneden in deeg, wat 
staat voor: dat alles wat je aanraakt gezegend en bezield raakt door je liefdevolle aanraking, zowel met je 
handen als je adem.

Het zijn genezende krachten die je eigen medicijnbuidel vullen.  
Het getal zeven is een magisch getal wat in heel veel vertellingen terug komt.

De kernboodschap die in vele vertellingen terugkomt als een rode draad is  
dat het er niet om gaat wát je is overkomen, maar hoe je ermee omgaat.

We kunnen ergens in de put blijven hangen, of we gaan op onderzoek uit,  
gaan er in graven, betasten het van alle kanten, ruiken, strelen,  
gaan ernaar staren, geven het een tijd en laten het weer gaan…  
 
Dit hoort bij waarlijk leven!

Het meisje zonder handen is met haar innerlijke koning getrouwd en dan volgen er zeven jaren van 
rijping, waarbij ze het zaad alle tijd heeft gegeven om het te laten groeien in de liefdevolle moederschoot 
– ergens in een wild bos – in haar psyche. Ze zal in haar dagelijks leven gewoon een baan kunnen hebben 
en door dagelijkse beslommeringen geleefd worden. Het gebeurt in het onderbewuste, in mijmertijd, in 
dromen en slapen, tijdens de aanraking door het lezen van een boek of een gesprek, of het luisteren naar 
een vertelling…..

Je koppelt je geboorte ouders los – vanuit een diepe liefde.
Dit is iets natuurlijks wat ook dient te gebeuren!

Dit hoort bij de reis van de ziel en bij het ouderschap, het is dienstbaar voor alle partijen in dit energetisch 
systemisch familieveld. Tijdens familieopstellingen blijkt zo vaak dat er personages op de verkeerde 
plek staan – zonder dat ze het beseffen – en veroorzaken daardoor blokkades. Zodra er innerlijke 
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veranderingen toegelaten worden gaat het veld opnieuw stromen en ontstaat er beweging. Als de 
hoofdpersonage in de opstelling op de eigen plek gaat staan ontstaat er een vorm van bevrijding, die 
ontstaat door inzicht wat in het doorvoelen van het veld ontstaat.

Er komt ademruimte door inzicht. Inzicht is daarmee al de helft van elke beklemming in emoties.

Er is zoveel meer dan we met het normale oog kunnen aanschouwen. Er lopen vele dynamische 
bewegingen en stromingen door verbindingen, relaties en families die sterker aanwezig zijn dat je kunt 
beseffen en onzichtbaar is, maar wel degelijk voelbaar is.

Door af te dalen naar een andere stand van kijken, waar vooral het werkelijk doorvoelen in je eigen 
psyche en bewustzijn noodzaak is, ontwaak je iets in jezelf, daal je af naar je diepere onderstroom, je 
benedenrivieren, je innerlijke oceanen. Dit is onzichtbaar lichaamswerk met je psyche, dit is waar magie 
ontstaat en misschien wel de meest vergeten helende reis. Inzicht in al deze systemen en dimensies is de 
stap naar omarming wat er is, in de verborgen en donkere spelonken van de psyche.

Dit is schaduwwerk, waar je je eigen parels aan het slijpen bent
en je uitgedroogde delen van je innerlijke tuinen weer gaat bewateren.

Je innerlijke staat van Zijn blijkt de krachtigste stuurknuppel te zijn om jezelf te bevrijden van alles om je 
heen wat als het ware in je gehaakt zit en als een stevige jas in je huid verweven is. Het is een proces wat 
tijd nodig heeft, inbeddingstijd, elke keer opnieuw scherp zien en in de vraag blijven, aftasten, afwegen, 
onderzoeken, betasten, omkeren en eens goed schudden. 

Het meest krachtige is als je het gevoel niet tegenhoudt en juist gaat vergroten. Er helemaal inzakken, 
in al je cellen gaan doorleven, daar ontvang je je meest diepe inzichten. Hier maak ik wel eens de 
vergelijking met een simpele griep. Je kunt pijnstillers slikken en lekker doorgaan, of juist je helemaal 
in de wol rollen, een extra hete kruik toestoppend, je overgeven aan de griepverschijnselen, alles 
verwelkomen aan pijn in je lichaam, er met zachte aandacht en liefde naar ademen – en je herstel zal 
sneller gaan.

In zachtheid en liefdevolle omarming wat zich toont op je bord,
dag in dag uit - brengt elixer voor je innerlijk kompas ,
zuivert je intuïtieve gaven,
wat weer je hart doet verwarmen en gloeien
omdat je steeds meer synchroniciteit in je leven gaat ervaren
– en zo zalf voor je ziel vormt.

Je ziel verlangt ernaar alles te doorvoelen in je lichaam,
want daarmee daal je in jezelf, en ga je je ziel Waarlijk belichamen.

Amay…..

In deze liefde, Siska
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Je luistert naar de vertellingen met Verhalen binnen Verhalen in het huisje in het wilde bos, om thuis 
te komen in de schoot van de oermoeder, om zo in de dalen in je ware creatieve natuur en geboortes 
gevend aan dat wat er in jouw roept en snakt naar een warme deken van innige onvoorwaardelijke 
liefde…

In al mijn vertellingen neem ik je mee naar jouw eigen Oude Wijze, je Hoger Zelf, terug in de herinnering 
van de wijsheid die altijd al in je leeft. Het huisje in het bos staat symbool voor de stilte in je zelf, om 
vanuit je innerlijke kern overzicht te ontvangen over de unieke reis van je eigen ziel….

Ik neem je nu graag mee naar een opvolgende reis…. 

De zegekar - Jouw lichaam

In mythologische en spirituele vertellingen is een schip vaak een vervoermiddel van de ziel, dat het 
bewustzijn van de ene oever naar de andere brengt. In de traditionele tarot bekend als de Zegekar. Dit 
voertuig staat symbool voor het lichaam, de drager van de ziel en geest. De wagenmenner staat voor 
het innerlijk zelf en de paarden vertegenwoordigen de goddelijke wilskracht die je zelf dient aan te 

#9: je  heiligdom helen
vanuit je diepste zielswond
De dood van onze creatieve natuur

- de verborgen wond - 
ont-krachting en ont-heiligen

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen



Vertellingen op Huis Gaan  «  Siska Kroondijk    50

wenden. Het is de elementaire wil die je verder drijft, je altijd maar voortstuwt in avonturen, ongetemd en 
ongebreiteld. Tenslotte is de speurtocht van ons leven gericht op het vinden van ons eigen heiligdom – en 
de erfenis van onze ziel.

Ons lichaam gaan eren en heilig verklaren ligt hier ook in verscholen. 
Onze huid geeft aan of iets klopt, ze spreekt via rillingen of opstekende haartjes, het kan ons laten gloeien 
en verbranden. Ons lichaam is het kanaal waar al onze zintuigen in huizen. Hoe kunnen we geleerd 
hebben haar niet te eren en haar niet helemaal lief te hebben, om haar niet met heel ons wezen te 
beminnen? Want juist via de taal van ons lichaam spreekt onze eigen Oude Wijze tot ons, stuurt ze ons 
innerlijk kompas, laat ons soms schrikken en wakker trillen, en ook een intens vertrouwen gevend dat we 
verbonden zijn met een groter hart wat door ons heen klopt.

Hier ligt een diepere, vaak verborgen, wond onder die door de geschiedenis heen in onze cellen is 
geslagen en door alle generaties tot in het heden nog steeds voelbaar is, echter meestal als een geheim 
in velen is meegedragen: de dood van onze creatieve natuur: wat een seksuele wond is. 
Dit hoeft niets met seks, verkrachting of aanranding te maken te hebben, maar wel degelijk met het 
binnendringen van ons heiligdom, ons lichaam, de veilige plek waar onze ziel in woont. 

Het raakt de seksuele energie die eronder verborgen ligt en brengt verstoringen in haar pure stroming. Zij 
heeft een directe link met onze creatiekracht, onze onderbuik, waar we ons verankeren en verbinden met 
onze benen, die ons het pad laten aansturen en diepe verbinding met onze eigen wortels geeft. 

Deze wond staat dan ook voor ont-krachten, voor ont-heiligen, ont-maagden van puurheid en sereniteit, 
vervuiling door parasieten die ergens binnen gedrongen zijn en de zielenhuid – vaak in een flits – hebben 
afgerukt.

Als we verwond zijn in ons heilige en veilige plek dan is ons navigatiesysteem verstoort.

Creatie ontstaat vanuit ons lichaamsbewustzijn, waarmee we onze intuïtieve gaven toepassen, luisterend 
naar de stem in ons hart en waar we ware passie voor voelen, vooral onze eigen hartslag volgend en 
navigerend op ons eigen eigen pad.

Als je verwond bent in je creatievermogen raak je vaak onbewust  
je pure, stralende Zelf beetje bij beetje kwijt…. 

Het is als de prik van het spinnewiel waardoor er een onbekende periode van slaap ontstaat. Het kasteel, 
jouw eigen heiligdom, wordt overwoekert met wilde rozenstruiken en is ondoordringbaar geworden voor 
buitenstaanders. Het is als een bescherming van je eigen verwonding.

Wat als je door overheersing, macht en manipulatie en psychische mishandeling niet meer in de wijsheid 
van je lichamelijke zintuigen geloofd – of haar niet meer vertrouwd? 
Dan wordt je onderdanig, volgzaam, onzekerder en laat je je nog meer te sturen door (vaak een 
onzichtbare) macht. Angst stuurt je dan meer in plaats van oervertrouwen. Het is een geheime wond die 
meer onzichtbare verwondingen heeft gemaakt dan het gewone oog in het dagelijkse daglicht kan zien. 
Dit schuurt en schraapt op een dieper zielsniveau. Dit gaat tot op het bot van onze wilde ware natuur….

Het heeft dan ook een langere tijd nodig om ware heling en zuivering van wonden tot op bot te laten 
ontstaan. Het is alsof we eigenhandig weer vlees aan de teruggevonden botten dienen te kloppen door te 
trommelen op ons eigen hart, via het kruimelpad naar Thuis….
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Bij Doornroosje verschijnt er uiteindelijk – in de juiste tijd – een prins die met het zwaard doorheen de 
dichte wilde rozenstruiken een weg baant en haar wakker kust. De langdurige slaap, de roes, is hiermee 
verbroken – de vloek is ‘op-ge-lost‘. 

Er volgt in het sprookje een huwelijk 
Wat staat voor een innerlijk huwelijk 
met de mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf.  
Je gaat daarmee je eigen kroon dragen  
en pas dan ga je bekrachtigd leven vanuit je lichaamsbewustzijn  
en je eigen innerlijk kompas gehoor gevend.… 

Dan ga je je eigen dagelijkse gebed activeren.  
Hier zegen je jezelf, keer op keer, en ben je opnieuw Jong…..

Peter Pan - het kind in ons wat altijd jong van geest blijft

In de Inner Childkaarten van Lerner en Lerner wordt de 7e tarotkaart – de Zegekar – met de vertelling 
van Peter Pan verbonden. Peter Pan staat symbool voor het kind in ons wat altijd jong van geest blijft – 
Oftewel: Het jong zijn terwijl je oud bent, en oud zijn terwijl je jong bent..…

In dit sprookje leren Wendy en haar broertjes niet alleen om te vliegen – zichzelf bevrijdend van de fysieke 
begrenzingen van tijd en ruimte – ze landen ook tijdens hun avonturen op een eiland en komen daar op 
een groot schip waar kapitein Hook op regeert. Hij en zijn piraten symboliseren de chaotische elementen 
van de onderwereld, onze ongetemde angsten. Tinkelbell is de elementaire geest in ons. Ze is een lichte 
figuur en kan toveren tot goed of kwaad, afhankelijk waar haar hart een beroep op doet. Je kunt haar 
zien als de vertolking van de Oude Wijze, die soms ook een Feeksgodin kan zijn – om iets ten goede te 
wenden. 

Deze vertelling roept ons op tot een balans in het aardsgerichte leven – en het leven van de geest. 
Als je in contact komt met je innerlijke gids, zoals het huwelijk in Doornroosje – en in het meisje zonder 
handen, dan weet je dat je die leiding niet gaat proberen te temmen en af te remmen, maar juist dient 
te volgen en soepel mee dient te bewegen – open, vrij om te kijken, opgaand in de cyclussen van dag en 
nacht, in de balans van licht en donker.

De kinderen zijn het symbool voor het deel wat terug dient te keren naar de kern, de weg naar huis terug 
vindend na alle avonturen van het leven te hebben meegemaakt. Peter Pan is als de twee paarden voor 
de Zegekar, en samen met Tinkelbell en het grote schip de JollyJoker dragen en belichamen ze allemaal 
delen van ons Komische Zelf.

Peter Pan geeft daarbij nog een diepere boodschap mee: Als we obstakels tegenkomen, en onverwachte 
krommingen en bochten in onze weg tegenkomen, dan hebben we waakzaam te zijn om niet in pa-niek te 
raken. Een term die waarschijnlijk ooit uitgeroepen is door de grote god van de wilde natuur: Pan. 
Juist steeds opnieuw een afstemming vinden in ons eigen bekken en buik, diep ademend, een stap terug 
nemend, en in de vraag blijven wat er op dat moment wil zijn en gehoord wil worden.

De planeet Chiron en de Zegekar

Lerner en Lerner leggen een verbinding met de planeet Chiron en de Zegekar.
Chiron staat voor de gewonde genezer, vaak afgebeeld als half mens en half paard en wordt meestal 
geassocieerd met de sleutel die deuren opent naar hoger bewustzijn – en de lessen van tijdloze wijsheid 
– In de pijn vinden we ons eigen medicijn. In de astrologie geeft Chiron in onze geboorte blauwdruk de 
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diepste verwonding in onze psyche aan. Oftewel: het spinnewiel wat niet weg te halen is…

Kapitein Hook heeft een ijzeren haak als hand, Het Griekse woord voor haak is Chiro, en zo leggen we 
een verband met de diepste verwonding die door onze eigen helende handen tot een diepgaande 
dienstbaarheid dient voor iets groters dan ons hoofd kan beseffen.… Het legt ook een link met de 
vertelling van het meisje zonder handen die ik met je deel in vertelling 8.

De afschrikwekkende krokodil staat symbool voor ons wortelchakra, teruggaand naar onze eigen bron, 
diep binnen in ons. De krokodil heeft het horloge van de kapitein ingeslikt, en blijft doortikken in het 
lichaam. Dit toont een dieperliggende boodschap over tijd: De lineaire kalendertijd leeft in het hoofd. De 
niet-tijd in de essentie van het hart en de ziel. 

Eigen diepe heelwording kent geen tijd, het ontstaat in kairos-tijd, via openbaringen die niet te 
voorspellen of te trainen zijn. Hier worden zielskwaliteiten gevraagd, zoals geduldig zijn, een Wachter zijn 
én een innerlijk uithoudingsvermogen.

We mogen beseffen dat sommige wonden in de ziel niet te helen zijn,
zij kunnen alleen maar gedragen worden, ten diepste omarmd worden.
Ze kunnen niet gefixt worden. Dit is ook niet de bedoeling
– en dat is de ware verdiepende boodschap die de gewonde heler in zich draagt.

Een diepere integratie van lichaam, verstand en geest kan soms ontstaan als gevolg van een ziekte of 
ongemak. Herstel vergt het aanspreken van de wijsheid achter de verwonding. Het geschenk is een 
organische synergie van lichaam en geest, instinct, intuïtie en rede en brengt ware virtuositeit naar 
boven. 

Onze diepste wonden dragen ons grootste talent in zich. 

Chiron staat dan ook symbool voor de multidisciplinaire genie in ons. We hebben daarom zowel de pijn 
als het potentieel erachter te onderzoeken. Juist het innerlijk helen van onze diepste wonden brengt 
‘zwarte parels’ aan de oppervlakte, zij draagt het innerlijk goud in zich – wat onze medicijnbuidels vult…. 
En ons vanbinnen vervult….

Het is een zielswond die niet met een instant pil te genezen is, of weg te drukken is.

Het vraagt moed, doorzettingsvermogen en de authenticiteit die ook paarden in hun reflecterende 
vermogen als boodschap meegeven. Ze vragen je je vuurpaard te activeren en galopperend door je eigen 
woestijnen op weg te blijven gaan…. Daar vind je de geur die je altijd hebt gezocht…. En zij brengt je 
Thuis… Wat zoveel meer is dan behaalde uiterlijke resultaten, status quo’s en gewonnen lintjes. 

Het zijn geschenken die je vanuit je eigen innerlijke kracht zelf hebt verworven, je nederig maken 
en een diepe buiging schenkend voor iets groters wat door jou heen wil stromen….

Amay…

EXTRA:
In de reis van mijn leven ontdekte ik dat de oerwond een Kosmische Wond is, die doorheen de vele 
voorouderlijke bloedlijnen in de genen tot het heden is meegereisd. Via onze ouders, grootouders en 
verder terug. Via je eigen incarnaties…. Het is een universele wond die vele verschijnselen heeft en op de 
meest uniek manieren de zielshuid heeft afgerukt. De vele familieopstellingen toonden dit vaak genoeg 
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in het veld… Ik heb dan ook niet voor niets uitgesproken in de eerste vertelling ‘Bij mij stopt het’… Mijn 
seksuele wond zag ik ook terug in het leven van mijn moeder… De dood van de ware creatieve natuur 
gesmoord… Het lichaam wat spreekt maar onbegrepen is gebleven…. Geheimen binnen geheimen… 

Dankzij de mythologische vertellingen en verdieping van de sprookjes kon ik de diepgang tot op 
het bot gaan zien, vond ik mijn eigen helende weg als een sprokkelen naar Thuis. Inzien dat het een 
archetypische zielsreis is, haalde de persoonlijke angel er uit en maakte me moediger en schonk 
uithoudingsvermogen op momenten dat ik wilde opgeven. Soms wilde ik terug, terug naar de oude 
Siska, naar niets meer voelen, doof zijn voor alles wat ik voelde en wist… Ik schreeuwde en huilde 
letterlijk aan de randen van de bossen om hulp en bevrijding…. Dan kwam er een spirit voor me staan die 
tot mij sprak, meestal een paard, of onze pony Quinta, en me dan toesprak om door te gaan, want mijn 
heling zou ook hun heling zijn….. Mijn heling zou ook mijn voorouders bevrijden …. En opnieuw stapte ik 
dan in het vertrouwen van een onbegrijpelijke leiding vanuit de energie en spirit… Me onbegrepen laten 
zijn in de keuzes en aanmoedigingen die zij me aanreikten… Nauwelijks met iemand te delen…. Midden 
in het alledaagse leven… Daar dan op de schouders van voorouderlijke reuzen staan……

Dat ik deze verhalen deel komt vanuit de diepgang van deze sturing vanuit Spirit, om jou en anderen – op 
weg te houden, om door te blijven gaan, Op Huis te blijven gaan, en te blijven sprokkelen…..

Je heiligdom als een tempel gaan bewonen is een doorgaand proces… In een constante beweging.

Het blijft soulsurfen, pionieren door je buikrespons gehoor te geven en steeds die stapjes te zetten, in 
afstemming met iets hogers… midden in het alledaagse, diepgaander dan het alledaagse… 
Zij is een lichtbrenger, vanuit innige liefde, vanuit de oerliefde van een moeder die haar kind terug aan 
het brengen is… Zij laat je hakken in het bos via scherpzinnigheid, al spelend, in de branding van het 
leven zelf, Zij stopt iets, om daarna hele bijzondere geboortes te laten ontstaan, nieuwe zichtpunten, nog 
onbekende horizonnen tonend…. 
Je ware Zelf openend in een puur licht… Je zalige Zelf… Ongehaakt en vrij….

Dus besef… Jij bent hier niet voor niets.
Jij stopt iets, laat iets vanuit jouw bloedlijnen afsterven...
Juist in deze tijd, in deze kosmische hartslag, om een kosmische oerwond te helen…

Geloof in de kracht die in jouw ziel geborgen ligt...
Je bent zoveel meer dan je je kunt beseffen met het hoofd...
Er is zoveel meer...
Er zijn zoveel meer paden en dimensies....

Blijf in de verwondering en stel je open, en tegelijkertijd neem niets voor waar aan wat ik je meegeef....  

Wees een ont-dekker, ontdekkingsreiziger, Magiër, Alchemist, Nomade en Ontwaker, een Fakkeldrager en 
eigen Activator.....

En Niets zal ook nog hetzelfde zijn……

Ik dank je dan ook, vanuit het diepst van mijn wezen, dat je hier bent….

In deze liefde…. Siska
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Blauwe Nacht

In de Tzolkin is een van de 20 zonnezegels Blauwe Nacht – AKBAL -, en zij spreekt tot je: 
Ik ben je plek van het mysterie en het onderbewuste. Ik geef je dromen en stilte.  
Zij neemt je mee op pelgrimstocht diep naar binnen, naar het heiligdom van het zelf, om de geschenken 
te vergaren die daar op je wachten. Blauwe nacht staat voor het universeel principe van groei, zij initieert 
duisternis, het proces van opbloeien.

Een schildpad verlaat zijn huis nooit, zijn schild biedt perfecte voorzieningen voor hem alleen, nooit zal 
hij bezoek ontvangen in zijn domein. Op dezelfde wijze neemt Ak’bal het heiligdom van het innerlijke Zelf 
overal met zich mee, om zich terug te trekken in de intieme verbinding met zichzelf.  
 
De duisternis van de nacht herinnert ons aan onze innerlijke grot van geheimen, dromen, vrede en 
sereniteit. Akbal vraagt je om in het donker te verblijven, en te bekijken wat daar is!  
Sta toe dat je dromen transformerende beelden zijn die in je zelf voorbijtrekken.
Vertrouw jezelf, intuïtie wordt enkel van binnen gevonden.  
Hoe meer je je naar binnen richt, hoe beter je het gefluister van haar stem kunt verstaan.  
Wees stil. We hebben allen de mogelijkheid onszelf met niet mis te verstane helderheid te verbinden, met 
onze eigen bron. Zo ervaren we stilaan, dat er geen groter gezag is dan het onpersoonlijke IK BEN in ons, 
die al dat AL is! (bron blauwe nacht pan-holland.nl)

Ook al ben je eens uit de wijsheid van je lichaam geslagen… 
Er is altijd een weg terug….
Soms diende iets te gebeuren, om dieper, bewuster dan ooit tevoren terug te komen…

Welkom Thuis lief kind,

Amay….
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Welkom in de schoot van de Oermoeder waar ruimte is om te ademen in de vele Verhalen binnen 
Verhalen die zo verwarmend zijn bij het zacht knetterende vuur in dit huisje…

Als we beseffen dat we naast verworven wijsheid ook steeds opnieuw weer Jong zijn, ergens een nieuw 
experiment aangaan, ergens een creatie laten ontstaan vanuit onze handelingen, zijn we eigenlijk ook 
alsmaar de Jonge Wijze die in verbinding staat met onze eigen oude Wijze, die leeft in onze intuïtie en 
innerlijk weten. De energie van de Jonge Wijze draagt steeds opnieuw onbevangen  het archetype van de 
Nar en de Dwaas in zich. Het is Zij die het gebed van een pasgeborene in haar hele hart voelt kloppen – 
en op weg gaat….. Keer op keer…

Ik neem je nu graag mee naar de vertelling van Roodkapje…..

Roodkapje is een verhaal wat de onschuld van het kind in zich draagt, van nieuwsgierigheid, de 
opwinding aan het begin van een reis, van verleiding en van de eerste stappen naar ‘een individu’ 
worden, wat Jung het ‘Ik’ noemt. 

Roodkapje draagt haar naam door de fluwelen muts die ze kreeg van haar grootmoeder toen ze 
nog klein was. De kleur rood is van wil en van vuur, en symboliseert daarmee de eerste fase van een 

#10: de cyclus van  Roodkapje

De dans met de witte en zwarte wolf

de jonge wijze op weg naar de versmelting met de 3-voudige godin

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen
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spiritueel avontuur en mentale kracht. Ze wordt door haar moeder met een mandje vol lekkernijen op 
pad gestuurd naar haar grootmoeder en ze maant haar dochter aan op het pad te blijven en vooral de 
gevaren in het bos te vermijden. Roodkapje is echter nog naïef en zonder angst, is nieuwsgierig naar de 
wereld, open, en heeft geen idee van de duistere krachten die haar uit haar koers kunnen brengen, weg 
van haar bestemming.

Roodkapje staat symbool voor de Dwaas, voor de Nar. Zij stelt de geest voor van het kind in ons, dat 
het verlichte pad bewandeld naar een hoger bewustzijn. Zij is gestuurd door de Aarde-moeder, met als 
bestemming herenigd te worden met de Grootmoeder van Universele Wijsheid.

Onderweg wordt ze verleid door de grillen van het leven, en leert ze van haar fouten en vergissingen. De 
wolf die haar pad kruist staat voor de nog niet verworven aspecten van bewustzijn en voor de verleiding 
om af te dwalen van het hogere pad in het leven. 
Als roodkapje uiteindelijk aankomt in het huisje van haar grootmoeder wordt ze door de wolf opgegeten. 
Als de boswachter later de slapende wolf opensnijdt en roodkapje met haar grootmoeder bevrijdt, staat 
dit symbool voor een hergeboorte. In de dochter, de moeder en de grootmoeder zien we de expressie van 
de drie-voudige godin – de maagd, de moeder en de oude vrouw.

De boswachter staat symbool voor de mensheid, die de individuele ziel vrij laat. Echter, in de boswachter 
zie ik ook de wijsheid van de wilde natuur in het bos verscholen, alsof we steeds meer een Wachter en 
bewaker van onze eigen wilde psyche gaan zijn...

De dieperliggende boodschap in deze vertelling is je bereidheid om risico’s te nemen, over grenzen 
heen te stappen die door culturele normen worden gesteld. 

Je kunt je verloren voelen in het duister. Echter als je de moed hebt om naar binnen te gaan zul je 
herboren worden in een diepere wijsheid (de grootmoeder). Het is de inspiratie om het leven als een spel 
van kansen en mogelijkheden te zien en om alles te bevragen. Hier is Niets meer wat het lijkt.

Het is zowel moedig áls vernederend om het masker van de Dwaas te dragen en de weg naar het 
onbekende te gaan. Echter door het proces van vele wedergeboortes komt je eigenheid en intuïtie 
weer tevoorschijn.

Alle archetypen leven in ons. Ontvang dan ook de wolf in jezelf als een deel van je ware natuur, volg 
haar geur eens doorheen onbekende (duistere) bossen en nog niet gekende landschappen en laat je 
verwonderen waar je uit komt….

Roodkapje staat symbool voor een doorgaande cyclus die je in je leven hebt te maken. 

Het mandje van de moeder is ‘de basis van thuis’ als je op weg gaat het wilde bos in, op zoek naar je 
ware natuur en de bedoeling van het leven. Deze verworven basis ligt in het allereerste gebed. Je proeft, 
experimenteert, betast, hebt lief, laat je hart raken én valt, klopt de modder van je knieën – en rijst in 
betere versies van jezelf weer op.

In de levensreis door het innerlijke wilde bos dragen we twee wolven in ons mee; een witte en een 
zwarte. Het is vooral belangrijk om naar de boodschappen van de zwarte wolf te luisteren, want zij 
brengt juist het ware sprankelende licht in je vrij, je innerlijk vuur, zo zacht en vol – en dat laat de witte 
wolf in jou weer groeien.

Je littekens verdiepen hierdoor om te herinneren hoe iets was, in de dank voor de ervaring en de 
groeilessen. Het vult je medicijnbuidels. Het laat je alsmaar scherper zien in het donker en haalt sluiers 
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weg van wat ooit is aangenomen als waarheid. Mee stromend in de cyclussen van je eigen seizoenen, in 
de cadans van de maan, die alle (innerlijke) oceanen in eb en vloed laten bewegen. De maan draagt een 
kracht die intens mystiek en mysterieus is, die juist in het donker (in de zwarte wolf) verborgen krachten 
in je wakker maakt.

Een zwaard, zoals gedragen door de prins in de vertelling van Doornroosje, staat symbool voor de 
magische toverkracht van je intuïtie die groeit gedurende de constant doorgaande cyclische reis en wat 
elixer is voor jouw innerlijke kompas. Door het verhogen van je bewustzijn zal het alsmaar gemakkelijker 
worden om vanuit een diepere liefde door te snijden wat niet meer dient, om zo geboortes te geven aan 
wat voeding is voor je bezieling en je geest. 

Dit is het rood van geboortes, van levenskracht en bloed in de aderen,  
de draad voor het weefgetouw van je ziel….  
En waar jij geboorte aan geeft vanuit je eigen pure essentie,  
zal dienstbaar zijn voor zoveel meer dan je nu kunt bedenken….

Het is een gevoel, een innerlijke vervulling, wat iets laat overstromen,  
iets laat wellen, groeien en gloeien….

De witte en de zwarte wolf maken een dans in onze psyche, die bestaat uit een multidimensionale 
realiteit die voorbij de lineaire tijd gaat, maar die zich wel degelijk vormt in het midden van het 
alledaagse.

De zwarte wolf staat voor de verborgen delen in onszelf waar we pijn, verwarring, psychische en 
lichamelijke verwondingen zijn opgelopen die we niet hebben kunnen plaatsen in ons Jong zijn, het 
kindsdeel van ons leven als ziel in het lichaam. Het is ons als het ware overkomen. We stonden erbij en 
keken ernaar, snapten er niets van en gingen door met het leven in de dagelijkse realiteit. Het was een 
ongevraagde inwijding – echter blijft het een inwijding, of een initiatie. Deze pijn, (oer)wonden, hebben 
ons innerlijk kompas en navigatie in ons dagelijkse leven beïnvloedt. Ze hebben ervoor gezorgd dat we 
ons instinct en verbinding met onze ware natuur loslieten en zo een prooi werden voor verleiding en 
manipulatie, werkzaam via hebzucht, lust, schuld en schaamte.

We kwamen in een stand van ‘overleven’ en konden niet meer waarlijk voluit leven. We zien onze 
pogingen, en het terugfluiten, in een gevoeligheid voor wat een ander ervan vond. We kunnen zelfs 
zien hoe we onze ware talenten onder het zand hebben begraven omdat ze niet werden begrepen en 
we vooral ‘iets begrijpelijks in hun ogen‘ dienden te doen, waardoor we zijn gaan inschikken en ons 
hartsverlangen niet alle ruimte hebben gegeven -in ‘die liefde voor een ander‘.  
Dan is de wereld een grijze schim geworden....

En ergens leeft een schreeuwend deel in diepe spelonken en grotten, die er naar snakt een diepe brul vrij te 
laten, een opgekropte woede en onmacht bevrijdend...

Om zuiver te gaan navigeren op ons eigen pad heb we dus onze verzamelde buidel met ervaringen in de 
reis door het wilde bos vanuit het archetype van Roodkapje te onderzoeken. Er zit naast geluk, inspiratie 
en groei ook shit in (stront), wat we kunnen omtoveren tot mest, tot compost – en als aanvuurkracht 
laten werken om steeds opnieuw te kiezen voor het licht (de witte wolf). Zo transformeren we het mandje 
tot een medicijnbuidel.

Je levensboom zou scheef groeien als je je alleen blijft focussen op de witte wolf, alle shit weg 
mediterend, goedpratend en zuchtend uitspreken ‘ach ja, het is al zo’n oud geluid’. Het alsmaar goed 
blijven doen in de wereld om je heen, fatsoenlijk blijven, altijd je deur openzetten ‘in liefde’ voor de ander 
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die roept en je nodig heeft. Het is een lek in de liefde in je eigen systeem, die vergeten is, of nooit geleerd 
is, om voor jezelf op te komen, of zoals een gezonde wolf zou doen: grommen en haar nagels laten zien 
indien nodig. 

Er zijn personages die smullen van je goedhartigheid en gulheid! Je bent dan voor sommige archetypen 
een zalig en smakelijk hapje en ze spelen met de touwtjes alsof je een marionet bent. Ze wijzen je er 
zelfs op als je ‘niet liefdevol en attent genoeg’ bent! Ze schreeuwen vanuit hun gekwetste lange tenen en 
leggen allerlei verwijten op je bord. Zo leven zij in een waarheid, een waanbeeld die hún realiteit vormt, 
echter niet de jouwe.

Het besef en scherp zien dat je meer gefocust bent op de wereld om je heen, wat zij van jou denken, of je 
nog wel geliefd en aardig wordt gevonden als je zus of zo doet – is al de helft van je eigen verandering, o 
ja! Je onderzoekt dan een gegronde fundering van je eigen wortels.

Door een innerlijke reis te maken naar wat de zwarte wolf je werkelijk wil vertellen  
– vind je je eigen wortels, dat wat je uit je eigen oorsprong heeft gehaald.  
 
Jezelf gaan bevragen hoe het voelde toen iets gebeurde waar je geen controle op had, wat het met 
je deed dat iemand met blubberlaarzen jouw energie en heilige ruimte binnen kwam walsen zonder 
respect, integriteit en zelfreflectie. Het zijn de personages die een eigen noodzaak opeisten bij jou en 
dreigden met slaag (al was het symbolisch) als je niet gehoorzaamde en geen buiging maakte voor hen. 
Doorvoel in je hele lichaam wat dat met je heeft gedaan. Dit is het elixer om je littekens op je armen te 
markeren, hier trek je oude verborgen verwondingen in het licht, hier zet je je reinigende innerlijke vuur 
vanuit je innerlijke draken op dat wat nu gezien wil worden die je eigen stuurkracht belemmerd hebben. 
Ja, hier ga je door bagger en shit heen, want je ziet wat je alsmaar weer hebt toegelaten en je innerlijke 
wolven heeft doen jammeren in mistige nachten.

Echter, als jij durft te diepzeeduiken in je eigen onderwerelden, de wereld van de zwarte wolf, wat een 
rauwe doch eerlijke waarheid toont, dan maak je een innerlijke shift, een transformatie wat ook wel 
een initiatie wordt genoemd om beetje bij beetje wijzer te gaan worden. Het besuikeren en goedpraten 
stopt hier dan. Hier klop je eigenhandig vlees aan jouw wilde botten-structuur, jouw lichaam met al haar 
zintuigelijke waarnemingen weer helemaal gaan bewonen en eigenaar ervan wordend.

Hoe meer je de zwarte wolf tot je bondgenoot maakt,  
hoe meer je je witte wolf in het licht bevrijdt!  
Dit is de zelfbevrijding!

Hier haal jij zwarte parels uit je eigen diepte. Hier knip jij de touwtjes door van de marionet die zich liet 
sturen door de ogen van anderen. Dit is innerlijk en onzichtbaar werk in de matrix en verwevenheid van 
jouw eigen leven. Oude wonden dragen dus stuurkracht. Je hebt ze dus te gaan zien, héél scherp te 
doorzien, te erkennen en dankbaarheid te voelen voor je eigen wijsheid en scherp zien. Dan kun je echt 
zelf de verandering zijn.

Zo breng jij je innerlijke kompas en intuïtieve weten naar een zuiverende staat van Zijn.
Je pad zal meer verfijning geven en al je synchroniciteiten in de reis van je leven zullen steeds meer 
resoneren met dat wat jij in jezelf laat openbloeien. Je zult gaan ervaren dat er steeds meer gaat kloppen.

Zo geef je geboortes aan een nieuw begin, steeds opnieuw en opnieuw.
Hier ben je steeds opnieuw Jong.

Het is alsof je hetzelfde landschap van je leven in nieuwe helderheid (en dimensies) gaat zien. 
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De stuurkracht van oude wonden die je als littekens op je armen gaat dragen, geven je een nieuwe 
stuurkracht om uit te spreken: ‘Aaaahhh, daar ben ik al geweest, ik weet hoe dat voelt, wil ik dit nog een 
keer? Kies ik nu voor een ander pad?’. Als je dat in jezelf door je hart en onderlijf heen voelt, dan heb je de 
moed om het experiment aan te gaan om een nieuwe weg te gaan bewandelen, een onbekende weg, 
waarbij je het zwaard van waarheid bij je draagt.

Dit is je barings-kracht vanuit jouw creatie energie...

Dit is je weefgetouw met de rode draden van het bloed wat door jouw aderen stroomt..
Gevuld met  passie, moed, dapperheid en kracht...

Zo bent ben je je eigen creator!

Hier stap je in je eigen verantwoordelijkheid, hoe jij je voelt  
–  en hier ben je zelf de veranderaar.

Amay....

In deze liefde, Siska
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Welkom in de schoot van de Oermoeder waar ruimte is om te ademen in de vele Verhalen binnen 
Verhalen die zo verwarmend zijn bij het zacht knetterende vuur in dit huisje…

Vele vertellingen spelen zich af in bossen, en dit heeft een diepere betekenis. 
Bossen zijn een vereniging van vele bomen, in allerlei soorten en leeftijden – en geven de wilde natuur – 
het dierenrijk – beschutting en voedsel…. En de mensheid vruchten en zaden, hout om te bouwen en te 
creëren, en brandstof voor het vuur. Voor de gehele aarde produceren ze via hun bladerdek zuurstof…  
Wij ademen de kracht van bomen...

Er ligt een diepere symboliek in een boom

We dragen allemaal een boomkracht in ons, waarbij je je kunt voorstellen dat je wortels voeding halen 
uit de grond waar je bent geboren, je verleden, je systeem en het voedsel wat je is geschonken. Vooral 
het energetische voedsel, voor je ziel, je binnenste… Van daaruit groeit je ruggengraat, de stam, die 
heel symbolisch ook jaarringen creëert. In de doorsnede van een stam kun je zien welk jaar een boom 
overvloed heeft gekend en welk jaar er droogte was. In de stam en haar takken kun je zien of ze stormen 

#11: de  boomkracht in jou

de vuurvonk onder jouw levensboom
is verbonden met een groter netwerk

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen
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heeft meegemaakt en hoe ze van daaruit verder is gegroeid. Een boom kiest altijd voor groei, hoe mager 
haar jaar ook is geweest. Ze blijft zaden creëren en verspreiden, of de wereld er nu op wacht op niet.  

Zij transformeert afvalstoffen naar zuurstof. Haar bladerdek, haar essentie, transformeert ademruimte, 
ondanks wat dan ook… De wind van bezieling doet haar takken en bladerdek verfrissen en meebewegen 
in de meest soepele bewegingen. Ze laat in de seizoenen van het leven haar bladertooi gaan in de meest 
warme kleuren die de herfst in zich kan dragen. Ze legt haar bladeren als een voedende deken over de 
aarde, om ze te laten verteren tot energetisch voedsel voor moeder aarde en een schuilplek voor de vele 
dieren en insecten. In de winter gaat ze bezinnen en in een winterslaap afdalen, geniet ze in de witte 
serene stilte en voelt aan wanneer ze weer mag opengaan.

Hoe kan het dat alle bomen tegelijkertijd hun bladeren laten gaan en opnieuw openbloeien?  
Zij zijn verbonden met de hartslag in moeder aarde, een levensnetwerk, een kristal-lijnen veld wat een 
veel dieper ‘weten’ in zich draagt en verbonden is met een natuurlijke cyclus.

De boom is een symbool voor waarlijk leven, altijd doorgaand, 
in aanschouwing, haar eigen baken zijn, onverwoestbaar.
Als een wachter in haar eigen seizoenen en eigen tijd,  
beschutting en omhelzing biedend voor hen die het zoeken,  
vanuit haar liefdevolle aanwezigheid voor Al wat is.

In de wilde natuur en de tijdlijze wijsheid werd een boom altijd geëerd

In de wilde natuur en de tijdlijze wijsheid die de Ouden voor onze tijd hier op aarde hebben geleefd is 
een boom altijd geëerd om wat ze werkelijk is – en is geweest. Het hout van een oude wijze boom werd 
gebruikt in de huizen en bouwwerken vlakbij de groeiplek waar de boom zo lang had gestaan.  
Dit is door de snelheid van de tijd en massa-industrie grotendeels verloren gegaan.

Zo is de wijsheid van het bestaan van onze innerlijke boom ook ergens onderweg in de geschiedenis van 
het leven verloren gegaan, net zoals oude tradities, seizoensvieringen – en daarmee ook de wijsheid van 
de zwarte wolf. 

Echter, als jij je opnieuw gaat her-inneren, dan ontwaakt er een bewustzijn over de aanwezigheid van 
jouw vuurvonk die diep in de donkere aarde onder je eigen levensboom aan het vlammen is, in diepe 
zachtheid en vanuit een ongekende schoonheid en stralingskracht...

Weet dat deze vuurvonk niet neer te halen is, door geen storm en droogte, niet te smoren is en al zeker 
niet te doden. Zij is verbonden met de wortelstelsels van alle bomen rondom te aarde, die allen tezamen 
met hun boomkracht naar de hemel rijken, in veerkracht en eigen seizoenen. Het lijkt wel een telepatisch 
netwerk rondom de huid van Moeder Aarde die altijd de her- innering zal blijven fluisteren in het ruizen 
van haar bladeren in de wind van bezieling, als je beschutting bij een boom zoekt, haar omhelst en haar 
schors in zachtheid aanraakt….

Je mag beseffen dat hoe meer weerstand jouw innerlijke boom zal ervaren, hoe meer kracht jij zult gaan 
optrommelen, ja levenskracht! 

Hoe vaak je je ook neergesabeld voelt, als een roepende in de woestijn uitgedroogd gedwaald hebt,  
er komt een tijd dat je vanuit jouw vuurvonk en diepere wortels geboortes schenkt aan innerlijke 
kinderen vanuit je creatie zaad, jouw potentiële zielskrachten, aan dat wat extra bekrachtigend alle 
ruimte krijgt, aan dat waar jij je niet meer laat onderdrukken, aan dat wat zomaar elixer voor anderen kan 
zijn die zoekende zijn. 
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Iets wat nog Jong is geef je dan geboorte en komt rondom jouw kern staan, jouw innerlijke stroming die 
in een constante puls door blijft gaan. Het zijn de vruchten van innerlijk werk, die in hun eigen seizoen 
een gezonde voedingsbodem hebben gevonden en in de juiste tijd zijn gaan ontkiemen.
 
Zo geven we ongemerkt wijsheid door 
– door vóór te leven
door te blijven creëren 
- ondanks wat dan ook. 

Hier zijn we steeds opnieuw Jong.

Het is een levenskeuze om steeds opnieuw geboortes te geven in dat wat zich toont in je gewaarzijn.
Moed en dapperheid worden dan getransformeerd tot iets wat niet anders meer kan.
Het vult je innerlijke staat van zijn wat uit je diepste diepten omhoog gaat wellen.  
Hier spreek je in je zachtste adem: ‘Dit is wie ik ben. Ik ben wie ik ben’…  
Je kunt een diepe zalige zucht en verwarmende opwellende dankbaarheid voelen opkomen...
Je kijkt terug en ziet hoe je vuurvonk je altijd heeft gestuurd en op de juiste weg heeft gebracht.  
Je kijkt vooruit en je weet dat je nooit alleen zult wandelen maar je trouwe bondgenoot onder je voeten 
hebt kloppen. Je voelt ten diepste dat de wereld om je heen kan vergaan, maar dat jij blijft staan.

We zijn allemaal grondbewerkers, of we het beseffen of niet…

Als je op een kruispunt staat, en dan afdaalt naar je innerlijke tuinen onder de wortels van je levensboom, 
kun je vanuit een dieper perspectief doorvoelen en doorzien wat je werkelijk is overkomen en waarop jij 
nu een richting kunt gaan kiezen.

Je hoeft je in die momenten alleen maar af te vragen of je iets nog langer wilt laten gebeuren.
Wat kun jij nu veranderen met de kracht van je mindset die voeding krijgt vanuit jouw vuurvonk?
Wat kun jij nu gaan ademen vanuit je geïnspireerde helder weten?
Hoe kun jij nu gaan spreken, met woorden en de taal vanuit je lichaamswijsheid?
Laat je de wolf nog huilen of kies je voor een nieuwe weg?
Haal je jezelf uit de groef van herhaling en ga je een nieuw pad bewandelen,  
- nog zo onbekend – maar nu al geliefd in je eigen hart?
 
Waar geef jij je ‘Ja’ aan?

Als je een ‘Ja’ geeft aan je verleden wat de zwarte wolf je toont, is het een ‘Ja’ aan jezelf  
- om je eigen verandering en transformator te gaan zijn.  
Je stapt dan in je eigen koninkrijk, zet je innerlijke kroon van bezield leiderschap op.  
- bezield door het vuur wat je in jezelf voelt.

Zo start je een nieuwe ronde van Roodkapje...  
Ga je door waar anderen stoppen en blijf je alles bevragen, optillen,  
betasten met je handen, de verlengstukken van je armen met haar littekens.  
Je herinnert je alsmaar meer, je gaat dieper én hoger,  
bewandelt meerdere lagen in jezelf en kijkt vanuit alle hoeken,  
verzamelt meer wijsheid wat als elixer voor je innerlijk kompas dient.
Zo verrijk je je eigen medicijnbuidel, je ware toverkracht!
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Hier is niets magisch, maar alles elektrisch!

Je maakt jezelf een magneet voor je eigen heling  
Je krijgt testen en experimenten op je weg  
- om steeds verder en dieper in je ware natuur af te dalen...  
Je instinctieve gaven ont-wikkelend...  
Terug halen wat je is afgeleerd...  
Of juist ontdekken wat er werkelijk aan kracht in je leeft...  
Je lichaam helemaal verwelkomend als spreekbuis voor jouw ziel en begeesting...  
Luisterend naar de fluisteringen van de spirits én de Oude Wijze die in jou leeft...
 ... yaaah!!

Je daalt in je zalige lijf en zo ben je linea directa Thuis.
Zo kun je overal Thuis Zijn en alles Zijn.

Je geeft alsmaar een ‘Jaaaaaa’ aan wat er voor je verschijnt, je onderzoekt en proeft 
en haalt uit elke ervaring een diepgaande dankbaarheid.

Hier geniet de Oude Wijze in jouw energie van!
Zij moedigt je aan, zij toont je steeds opnieuw wat jij nu kunt zien.

Ga vaak terug naar de stoel bij haar vuur,
verwarm jezelf met haar innerlijke omarming,
in diepe stilte en ademruimte. 

Verbindt je met haar diepe liefde voor jouw reis naar Thuis.

Zij woont in jouw hart...
Zij bezield je;  Ze is je Muze naar een waarlijk leven!

Amay...
 
In deze liefde, Siska
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Welkom in de schoot van de Oermoeder waar ruimte is om te ademen in de vele Verhalen binnen 
Verhalen die zo verwarmend zijn bij het zacht knetterende vuur in dit huisje... 

In deze vertelling ga ik je verder meenemen naar de boodschap van de wolf in de vele vertellingen.

De wolf komt in vele kinderverhalen en sprookjes voor en draagt de rol van negativiteit, slechtheid, 
duisternis en dat wat ons tracht op te eten en te doden. Je kunt het vergelijken met ‘de duivel’. Het 
Engelse woord voor duivel is ‘Evil’ en als je het omkeert staat er ‘Live’, oftewel Leven, en ‘Devil’ is 
omgekeerd ‘Lived’. Het is net alsof we als kind al bang zijn gemaakt voor de wolf, terwijl in de ware natuur 
een wolf leeft vanuit een gezond leiderschap, waar de geest van een wolf als een medicijn voor de ziel 
wordt gezien. 

Door je te verbinden met je innerlijke wolf kunnen wonden genezen die in een diepere laag in jezelf zijn 
geslagen en daarmee ontwikkel je het vermogen om ondanks tegenslagen toch vooruit te blijven gaan.

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen

#12: het  weven van onze energetische rokken

intens diepgaand helingswerk van de gewonde creatieve natuur

- het werk van de  spingodin -
het ontrafelen van innerlijke webben
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Wolven kunnen zich onzichtbaar maken en pronken zeker niet met hun felheid en kracht. Ze observeren 
en analyseren juist en vallen alleen aan als het nodig is met een strategisch plan. De spirit van de wolf 
schenkt innerlijke kracht en het strategische vermogen om uitdagingen aan te blijven gaan. Ze hebben 
een groot barmhartig hart voor hun roedel en verzorgen elkaar. 

Volgens de indianen gaan wolven en heksen hand in hand en voelen ze zich beiden meer op hun gemak 
in het donker. Dit staat voor het magische aspect dat wanneer niemand naar je kijkt je juist je eigen 
oplossingen vindt, paden ontdekt via je zuivere instinct en afstemming op je eigen kompas. Hier leeft niet 
de wereld van het ego en het beperkende hoofddenken.

Daarom wil ik je meegeven om de schemering en het donker te gaan verwelkomen in je eigen natuur, 
zowel letterlijk als figuurlijk, in je bewustzijn. Het donker in je draagt juist kracht!

Het onderdrukken van de ware natuur geeft rare sprongen

Het maakt niet uit welk wild dier je in het nauw duwt, ze zullen uiteindelijk aanvallen om zich in leven 
te houden. Dit is met de mens net zo. Als je je eigen schaduw blijft wegdrukken, zal er alsmaar meer 
weerstand komen en uiteindelijk zal dit met een scherpe vuurkracht en woede naar de oppervlakte 
komen. In de psyche kun je dit zien als de gemene zwarte wolf.

De sprookjes zoals je ze ooit hebt leren kennen geven je niet mee dat je de aanwezigheid van je 
schaduwzijde in jezelf mag accepteren. De schaduw kan aanvoelen als iets wat donker en lelijk is, 
vol schaamte en schuld, zonde en de hel. Het zijn de verzinsels van het beperkte ego wat deze diepe 
verwondingen in de ware natuur heeft geslagen. Zo zijn ze je ooit (misschien) ook voorgelezen, zonder de 
diepere betekenis ervan te ontvangen.

Bij het helende schaduwwerk van onze vrouwelijke creatieve natuur hebben we een zwarte rok te 
verrijken via borduurwerk met onze levenskaart en daar alle pijnlijke, diepgeraakte kruispunten erop 
te markeren. 

Dit maakt ons bewust van wat er werkelijk is geweest én doorvoeld, soms niet eens bewust. 
Het handwerk staat voor de helende hand in ons die alles met de meest zachte aanraking gaat 
liefhebben en terug in heelheid brengt, via onze gewaarwording en het werkelijke doorvoelen, zonder de 
scherpte ervan te dimmen. 

Dit is de kracht van de bezielde natuur om iets onderdak te schenken…. 

Elk kruispunt heeft ons gestuurd, ergens laten inhouden, of juist een weg in doen inslaan. Hierbij wordt 
ook zichtbaar waar onze ware natuur, intuïtieve weten en liefde niet begrepen of ontvangen kon worden, 
ongeacht welke omstandigheid dan ook. Dit is helen op zielsniveau.

Dit zijn de verborgen geheime Verhalen binnen Verhalen opnieuw gaan her-inneren.
Hier wordt niets weggepoetst of goedgepraat.

Naast de pijn komt ook eigen schuldbesef, spijt en berouw naar boven, hoe gereageerd is vanuit de 
verwondingen, vanuit de pijn, zo onbewust, uit zelfbehoud, kiezen van overleven naar leven, keer op 
keer, waar iets omgekapt, vernederd en onbegrepen is geweest, niet gehoord, gezien of aangemoedigd, 
verwijten opgeworpen zijn, ook door onszelf, wat ons in scherpte deed vlammen en waar we onze 
lelijkste gezichten hebben getoond…. Waar we ons hart zo open hebben gezet én neergestoken werden 
in de liefde, om wie we werkelijk waren, met alles…. en wat er niet kon zijn… en hetzelfde bij anderen 
hebben gedaan… ooit, misschien…
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We hebben deze rokken te weven in het web van het leven,  
vol vallen en opstaan,  
om onze afgekapte delen te erkennen en te eren,  
opnieuw en opnieuw,  
in de golfslag van het leven,  
in liefde terughalen in de geest,  
als voedsel om de verandering te blijven zijn,  
vergevingsgezind te zijn,  
steeds opnieuw de pijnlijke angel ergens uit verwijderen,  
de leerling van het leven te blijven  
en ervoor te kiezen niet langer de ‘schone slaapster’ te zijn  
die keurig en braaf inschikt, buigt en knakt, zwijgt en slikt  
om de aangepaste liefde te krijgen waar we ooit naar hunkerden. 

Het is het weven van elixer voor onze wilde wolvenstructuur en pure bladerdek van onze ware natuur, 
die haar welvingen draagt in de zachtste delen van haar lichaam en ziel….

Het geschenk van deze innerlijke rok is dat we onszelf omhullen met de zalvende diepgaande inzichten 
waar we ook onze eigen verantwoordelijkheid terug vinden om dat wat we ooit hebben gedaan, hoe we 
hebben gehandeld, ons goede gevoel en wie we NU willen zijn… 

Het haalt iets terug wat ooit vergeten is in de snelheid van het leven – en het laat iets afsterven wat nu 
niet meer dient. Het zet rouwprocessen in gang waar we ideeën hadden hoe iets had kunnen zijn, wat er 
niet was, in de onmogelijkheid door wat dan ook.

De Spingodin

Als Wevers roepen we de kracht van de Weefgodin in ons op
- zij die de kracht van de Spin kent.

De energie van de Spingodin staat in oude tradities symbool voor creatie vanuit de oermoederschoot 
en wordt zowel gevreesd als gerespecteerd. Zij draagt het oneindigheidsteken in de liggende 8 is haar, 
zichtbaar in de acht poten en vorm van haar lichaam. Zij draagt de doorstromende cyclus van het leven, 
de oneindigheid ervan, van uitreikende liefde, schenkende liefde, in volle overgave, wat terugkomt in een 
looping van dat en diegene wie je ermee hebt aangeraakt – als Weefster van onze rokken, om onszelf er 
opnieuw mee te voeden en daarna weer verder het veld in te laten stromen.

Ongehaakt en vrij, vrij van grijpen en kleefkracht.

Zij vraagt ons scherp te zien waar we ons gevangen hebben gelaten en waar we zelf iets wilden vangen. 
Zij vraagt ons alles van alle kanten in rauwe waarheid te gaan erkennen – dan kunnen we écht han-delen 
(wat staat voor de handvaardigheid in het weven) en nieuwe keuzes gaan maken op kruispunten in ons 
leven. Keuzes die voedend zijn voor onszelf – en daardoor ook voor ieder ander.

De spin weeft haar web zo zorgvuldig en fijn besnaard vanuit haar gesponnen draad die uit haar 
onderbuik vloeit, waarbij ze het overzicht bewaard vanuit haar centrale punt, het hart van het hart.
Zij geeft vanuit haar hoogste energie de boodschap mee dat we vanuit onze eigen buik in puurheid 
creators zijn, schenkers en vroedvrouwen.
Zij weeft vanuit haar zuivere begrenzingen en weet precies tot hoever ze kan gaan.
Zij is haar eigen architect en moedigt ons aan hetzelfde te doen.
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Zij heeft een sterke en gezonde verbinding met binnen – en buiten zichzelf en gebruikt haar huid als 
sensor wat dient en niet (meer) dient. 

Zij geeft als boodschap mee vanuit haar essentie als krachtdier dat onderliggende emoties, de 
vrouwelijke oerenergieën, seksualiteit en creativiteitspotentie vragen om te mogen bestaan. 
Onderdruk ze niet, maar manifesteer ze: niet in een aanzuigende en verleidende (grijpende) zin, 
maar in een openbarende gevende en producerende zin.

Zij staat symboliek voor de wetten van de tijd, van de seizoenen en de vruchtbaarheid.
Zij wil bloeien en stoeien, schenken en wenken, in de spelende golven van het leven.

Zij vraagt ons om scherp te zien waar wij zelf webben hebben geweven om anderen in te vangen, waar 
we verleidende manoeuvres hebben gedaan om ons zin of idee door te drukken. Dit is te linken naar 
de creatie energie, waar je soms vraagt om erkenning en goedkeuring van een ander, van iemand die je 
liefhebt of respecteert, denk aan ouders, familie, vrienden, maar ook de likes op social media als je iets 
deelt. Dan ga je jezelf soms onbewust zo inschikken om erkenning en goedkeuring te ontvangen. 

Aan verwachtingen proberen te voldoen draagt het zaad om teleurstellingen te gaan ontvangen….

Ware pure creatie vraagt om dingen te laten ontstaan ‘in het donker’, waar niemand mee kijkt, waar je 
jezelf ten eerste helemaal vult, heerlijk zalig kunt spinnen, knorren en genieten als een gelukkige kat. 
Wat er ook is ontstaan, je gaat er pas mee naar buiten treden als je stevig geworteld bent en iedereen 
er wat van mag gaan vinden, zonder dat je het gevoel hebt je te moeten verdedigen. Er zijn ongemerkt 
zoveel energetische spinnenwebben naar elkaar toe geworpen, koorden van energie die trekken en 
smoren.

Herken het web wat je zelf ooit hebt gesponnen – en vergeef jezelf dan.
Zie het web wat een ander voor je gesponnen heeft, en vergeef hen, en jezelf net zo, omdat je het hebt 
toegelaten – en haak jezelf dan los – in de dankbaarheid dat je het nu doorziet.

Wat helend werkt is voelen - wat het sluwe en grijpende web van een ander - bij jou heeft gedaan. 
Vraag je dan af of je dit (nog langer) naar een ander wilt weven. Dit soort omdraaiingen helpt je om je 
eigen verandering te gaan zijn en nieuwe begrenzingen vanuit je gezuiverde normen en waarden helder 
te krijgen en daar naar te gaan handelen – oftewel: te gaan weven. Voel de dankbaarheid voor het scherp 
zien in alles, want nu kun je iets laten gaan en een hoger pad gaan bewandelen.

In de kracht van de spin maak jij je eigen weg, 
vanuit de liefdevolle verbinding met de oermoeder, 
van Zij Die Weet…

De rok verzamelt zich in de taille, bij je buik, waar je bekkenbodem de verbinding met je benen maakt, zij 
die zich laten bewegen waar je voeten je willen brengen, in de navigatie vanuit je eigen kompas, gevuld 
met de sturingen vanuit de kruispunten op je eigen unieke landkaart. Hoe meer je je hebt bevrijdt van 
onbewuste sturingen vanuit pijn, hoe zuiverder je eigen weg gaat zijn. 

Dankzij het weven van deze rok loop je voor altijd anders, volg je je onderbuik en blijf je altijd aan het 
werk om je eigen elixer te brouwen en te verfijnen, vol gratie en in de diepste dankbaarheid voor het vuur 
wat reinigend is én je aanwakkert om door te blijven gaan...
Het hart wagenwijd open...   Liefde schenkend, open om liefde te ontvangen, want je bent gaan inzien dat 
in elk kruispunt een diepere liefde ligt verborgen… 
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Het zijn de geheimen in de geheimen in haar hoogste frequenties...
Het zijn de geheimzinnige elixers waar de Oude Wijzen je graag mee willen verrijken...

Deze rok draag je als gewonde ziel voor een bepaalde periode, in je psyche, in elke hartslag en elke 
voetstap. Het blijft een anker om je herinneren waar je vandaan komt en waar je je eigen levensvuur en 
levenszin vandaan haalt.

Het draagt een diepgaand transformatieproces in zich waar je door het reinigende felle licht van de zon, 
de rauwe werkelijkheid die jij jezelf schenkt, je diep etterende wonden laat wegschroeien tot heling, wat 
inhoudt dat je ze ten volle gaat omarmen en dragen, ze onderdak schenkt diep in je eigen hart. Hier is 
heling HEELwording met al wat er in jouw woont.

Dit alles schenkt vernieuwende stroming en kracht in je benedenrivieren  
en in jouw verborgen heilige tempels…

Hierdoor ga je als maar meer het onbekende pad wat voor je ligt vertrouwen, 
je geeft je steeds meer over aan het ‘niet weten’,  
je bent meer en meer in het moment zelf aanwezig  
met wat er in jouw gewaarzijn zichtbaar wordt,  
je wordt minder en minder gevoelig voor triggers,  
- en als ze er wel zijn, kun je sneller naar de ware boodschap ervan gaan.  
Je kunt het zien alsof je reflectievermogen zuiverder wordt,  
- dit noem ik ook wel het fenomeen dat je de brillenglazen van de Oude Wijze krijgt opgezet.

Zielswerk is onzichtbaar werk, en vaak nog onbegrepen,
echter schenkt het een alsmaar puurdere creatie, in je energie,
in het bewustzijn wat je aandacht geeft,
wat je vanuit je aanwezigheid laat ontstaan,
met een geopend en alsmaar meer opengaand hartsbewustzijn,
vanuit echtheid, authenticiteit,
toegevend aan je innerlijke noden,
vanuit eigen verantwoordelijkheid en zelfreflectie.

Je voelt je minder slachtoffer van de omstandigheden
en rijst in je eigen ruggengraat,
in je boomkracht,
vanuit totale zachtheid…

Je kiest voor léven, ipv overleven.
Je gaat alsmaar meer je innerlijk huis bewonen en verlichten,
waardoor je met alsmaar meer gemak kunt gaan begrenzen,
vanuit wat goed voelt voor jou – waar jij nu een diepe JAA aan wilt schenken.

Je wortelt in je eigen waarden en laat je minder beperken door de normen van buitenaf.

Je spreekt aan jezelf uit ‘Dit is wat ik heb te doen, ik geef een 100% devotie en toewijding aan mijn eigen 
heling..’

Zo ga je beetje bij beetje meer en meer gloeien,
vanuit de verborgen lichtvonk in jou…
Zo verwarm je jezelf…
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Je spint bij wijze van spreken al metaforisch je eigen rode wollen rode draden
op het spinnewiel uit de vertelling van Doornroosje,
vanuit je diepste zielswonden.
Zo transformeer je van je pijn je eigen medicijn...

Laten we elkaar blijven herinneren dat dit  
het meest essentiële werk is wat we nu hebben te doen,  
in onze eigen seizoenen en eigen heilige tijd - midden in de alledaagse... 
Om onze creatieve natuur de meest zuivere heling te schenken...

En besef, soms heb je de gezonde Wolven spirit te laten horen om jouw heiligdom én eigen soep te 
bewaken, oftewel jouw unieke zielsessentie, omdat zij er naar snakt om in alle vrijheid te ademen...

Wees in de meest zachte aanwezigheid in jezelf,
en je zult in het juiste moment weten hoe te handelen,
en wat te doen...

Wat voor jouw als de juiste liefdesdaad klopt.
Vertrouw de diepere sturing in je eigen handelen...
En dat je kunt uitspreken: Het klopt, het heeft altijd geklopt...

Welkom Thuis lief kind...

Amay...

In deze liefde, Siska
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Je luistert naar de dertiende vertelling met Verhalen binnen Verhalen in het huisje in het wilde bos, 
waar ik je meeneem naar de schoot van de Oermoeder, om in de dalen in je ware creatieve natuur 
en geboortes gevend aan dat wat er in jouw roept en snakt naar een warme deken van innige 
onvoorwaardelijke liefde…

Als je een groep gelijkgestemden bij elkaar brengt die hun gevoelde pijn en diepe verlangens vanuit hun 
hongerende ziel niet meer wegduwen en hun Verhalen binnen Verhalen samen delen, dan ontstaat er 
een hele speciale en intieme sfeer waar rauwe en diepgaande emoties, die vaak tot op het diepst van het 
bot geschraapt hebben, in het licht van de maan omhuld en verwarmd.  
 
Hier stroomt de helende wijsheid vanuit de Oermoeder energie. Zij weet dat het noodzaak is om alle 
vormen van gevoelens een naam van herkenning te geven in de warme schoot van ontvankelijkheid.

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen

#13: de kracht van helende cirkels

  Onderdak gevend 
aan alles in onszelf

veilge beschutting schenkend om te stromen in wat er écht wil zijn  
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Het is het zalf voor de gepijnigde en eenzame ziel als je met gelijkgestemden in een zachte openheid 
over je werkelijke verborgen en niet begrepen pijnen kunt spreken. Daar gebeurt de werkelijke heling, 
de harten gaan open, alles mag stromen, bewaterd door tranen, vanuit herkenning, saamhorigheid, 
dankbaarheid en de lach die bevrijdt wordt. 

Zo gloren er nieuwe horizonnen en vinden we onze eigen oplossingen. 
Zo bevrijden we elkaars ware creatieve natuur. 
Zo wakkeren we elkaars lichtvonken aan vanuit een diepe liefde.

Het delen onder elkaar dient niet als klaagzang, maar juist als lofzang en zalf voor de levensvonk die 
onder de boom blijft aankloppen, over het aangroeien van intuïtie en het zetten van littekenstrepen, waar 
niemand een dader is, waar geen wijsvingers naar buiten worden gericht, maar alles naar binnen gaat, 
waar een golf van kracht en scherp zien omhoog welt en meer waakzaamheid geactiveerd wordt in de 
herkenning van valstrikken, klemmen, spinnenwebben en denderende blubberlaarzen in de keuken van 
het innerlijk huis.

Hier wordt niets gesust en afgeremd, maar juist vergroot om het extra goed te doorvoelen, zodat het elke 
cel in het lijf aanraakt en er een shift gebeurd. Hier borduren we samen eigen kruispunten op onze zwarte 
rokken waar we onszelf her-inneren, in dat wat ooit was, nu is, en zal Zijn….

Het zorgt ervoor dat het innerlijk Thuis in ons zelf nog meer geëerd en gerespecteerd wordt en dat de 
wolvenstaarten onder de virtuele rokken verder laat groeien. 

Er zal steeds meer een neus op worden gehaald voor dat wat leeg, koud en nep is, een vulling van tijd 
en ruimte die niets meer dient, terwijl het kompas wordt afgestemd op de dingen die bezield zijn, er toe 
doen, vrij van verwevingen naar anderen zijn en dit alles laat ons onkruid wieden in de innerlijke tuinen. 

Er wordt getoost op de diepe liefde die door alles heel stroomt en vooral heel veel Jaaaahhhhh’s 
uitgeademd….

Hier mogen de lijven schudden, bulderen, de gezichten uit de kramp van het fatsoenlijke gezicht gaan 
ontspannen en alles in een zaligheid laten hangen, in de leegte van warme dekens en omhullingen. 
Hier wordt ons vruchtvlees als in het binnenste van een oester zachter dan zacht….

Het heeft iets heiligs, iets mystieks, iets rauws en naakt op zielsniveau…

We hebben dit soort Zusters en Broeders nodig, van zij die weten, zij die de inwijdingen voortzetten die 
nodig zijn om het hart te openen voor de oude Wijze instinctieve natuur die in onze onderbuiken leeft. 
Je hebt er een beetje moed voor nodig - om je hier in te openen...
Het geschenk zal echter niet in woorden te vangen zijn, maar zoals je vast al door hebt, zeker te voelen...

Het zijn ‘de rode tent’ verzamelingen waar de cyclussen en de seizoenen in ons zelf worden geëerd, 
waar het rode bloed voor haar vruchtbaarheid staat en de levenskracht die door de aderen en de huid 
stroomt, zowel in de cyclus waar we als vrouw net als de maan opwellen naar vol, vruchtbaar, om daarna 
weer de laten gaan wat niet dient in de cyclus van de afnemende maan. Het 'rood' staat ook voor het 
bloedvergieten door onderdrukking en manipulatie en het vuur wat er door wordt aangewakkerd.

Elke ziel zal krachtiger worden door diep doorvoelde pijn en afscheiding, want het ligt al geborgen 
in de ware natuur van het bekken van een vrouw, waar persweeën geboortes geven. We zijn allen in 
het bekken van een moederschoot gegroeid en hebben als ziel in een lichaam deze geboorte ervaren. 
Bij ons allen is de navelstreng doorgeknipt, wat energetisch een diepere impact heeft dan ons ooit is 
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meegegeven… Het kan als een letterlijke loskoppeling van de kosmische Bron ervaren worden, om dan 
ooit, later, zelf de verbinding weer terug te vinden – door Op Huis te Gaan……

Dit is diep grondwerk in de psyche, wat allemaal terug te linken is naar de heelheid die al in ons leeft. 
Soms denken we dat we aan diggelen liggen, maar in werkelijk zijn we altijd heel gebleven, heel met 
alles, in de omarming van wat er allemaal in ons aanwezig is.

Het lijkt wel alsof ons is geleerd iets weg te drukken wat er niet mag of kan zijn, om wat voor reden dan 
ook. Zo hebben we in het ‘jong zijn’ ergens geleerd om de schaduw in onszelf niet meer te onderzoeken 
- en zo temden we onbewust onze ware kracht.

Echter, nu weet je lief kind – als Oude Wijze in aanleg, 
of al volledig open gebloeid en ingewijd door de lessen van het leven 
– dat juist in de schaduw en het donker de baringskrachten wonen, 
vol transformatiekracht.

Het liefhebben van je eigen demonen en huilende wolven en hen als gids gaan verwelkomen door de 
donkerste wilde bossen, zijn de stuurknuppels om thuis te komen in je eigen warme Oermoederschoot. 

We dragen allen de kracht van creatie in onze onderbuik, 
hier verzamel je van alles, loopt er een poosje mee rond, 
om het daarna weer los te laten 
- en vanuit een andere energie terug de wereld in te zetten.

Deze oeroude wijsheid dient juist doorgegeven te worden door alle vormen van ervaringen en verhalen 
te blijven delen, waarbij de diepste pijnen met hun groeilessen en zwarte parels niet verzwegen worden, 
want juist dit zijn de inwijdingen die waakzaamheid en instinct de juiste voeding geven.

Daarom, voel je gedragen lief kind, hier bij het verwarmende vuur van dit huisje…

Als je je ooit hebt afgevraagd welke dienstbaarheid jij aan de wereld kunt schenken,  
of wat voor missie je in je leven hebt te volbrengen,  
dan besef je nu misschien beetje bij beetje dat  
rauwe openheid met alles wat er in jouw leeft,  
in je hele pure zijnsessentie,  
wel eens de allergrootste bijdrage kan zijn,  
- op zielsniveau...  
 
Voorbij alle rollen, Status Quo’s, behaalde diploma’s en certificaten...

Hoe meer jij je hierin opent, hoe meer gelijkgestemde zielen jij op je pad gaat ontmoeten waar jij je thuis 
én veilig gaat voelen met alles wat er wil zijn, en is...

In deze liefde...

Amay...

Siska
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Je luistert naar de veertiende vertelling met Verhalen binnen Verhalen in het huisje in het wilde 
bos, waar ik je meeneem naar de schoot van de oermoeder, om in de dalen in je ware creatieve 
natuur en geboortes gevend aan dat wat er in jouw roept en snakt naar een warme deken van innige 
onvoorwaardelijke liefde…

In deze vertelling neem ik je mee naar het opgraven van je ware natuur, naar de dood van de wolf 
in vertellingen en de mooiste dans die je met je ego kunt maken.

Eenmaal scherp in zicht wat je ooit bent verloren of juist verkregen hebt, door alle kruispunten 
te erkennen, ga je op weg om de roep van je innerlijke wolven te gaan volgen. 
Zij leiden je naar de delen van je ware natuur waarvan je dacht dat je kwijt was.
Misschien verloren in verbinding, maar nooit werkelijk gestorven.
Alles wat verbinding heeft met de ziel zal altijd blijven leven in de schoot van de Oermoeder.

#14: je ware natuur terugvinden

  de huilende wolven 
in jezelf wijzen je de weg  

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen
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De heling van een gewonde ziel gaat in de cadans van de cyclussen van de maan die in de ondergrondse 
wateren van de psyche roeren. Als het laagwater is kan er goed gejut worden en komen er zwarte 
glanzende parels naar de oppervlakte. Parels van verborgen kracht – ontstaan vanuit dát wat ooit 
schuurde in het zachte vruchtvlees van een oester, het vlees van de wilde ziel.

We weten pas werkelijk wat we missen als we iets van alle kanten bekeken, beknepen, geschut en ten 
diepste doorvoeld hebben. Deze parels dragen de delen van de ware natuur in ons. 

Het graven en hand-werk dankzij met weven van onze innerlijke golvende rokken heeft ervoor gezorgd 
dat we weten waar we hebben te graven doorheen de wortels van het verleden, zodat er zachtheid 
ontstaat in dat wat ooit verhard en afgesloten was.

Je draagt als een innerlijke Lichtkrijger het Oog van de Waarheid hoog, waar het elixer vormt in het scherp 
zien door je intuïtie en eigen helderziendheid, die je door alle dimensies heeft laten leiden en je assisteert 
met navigeren door de meest mistige velden, zo dicht bij de aarde. Je stapt in je eigen leiderschap, 
accepteert je eigen verantwoordelijkheid om het onzichtbare werk in je psyche te blijven volhouden, om 
waar leegheid ervaren wordt zelf te vullen, door bewustzijn te laten stromen naar de slapende sluiers in 
je bewustzijn. Zo bevrijdt je je ware potentie, in de altijd uitdijende groeicirkels van het leven.

Het gesprek met je ego

Het ego is superslim om dit doorvoelen te blokkeren en doet zijn uiterste best om ergens een ‘positief’ 
verhaal van te maken, het hart te saboteren door het luid en duidelijk te laten weten dat alles oke is en 
dat jammeren en gejank klinkklare energieverspilling is. Het ego is niet gek en beseft terdege dat zijn 
bestaan bedreigd wordt! Die wéét dat als een iemand zijn of haar ware natuur heeft teruggevonden, hij een 
andere taak krijgt toebedeelt en daar heeft ie geen zin in! Het ego houdt niet van verandering, blijft graag 
de controle houden en zal alles doen om in leven te blijven. Het wegdrukken van het ego heeft daarom 
ook geen zin, bijvoorbeeld door meditaties, door krachtige affirmaties uit te spreken of powertalks aan 
jezelf te houden.

Wat wél werkt is het ego juist te gaan bedanken en te gaan eren om de ware kracht die het bezit, het 
helemaal op te hemelen en te laven. Jaaahh… Je hebt juist een beetje slim en sluw te zijn, in een hogere 
frequentie, om hem als je allerbeste vriend en bondgenoot te gaan verwelkomen en er juist mee in 
gesprek te gaan, zoals je met iemand zou doen die je lief hebt. Verzet, wegdrukken en negeren zorgt alleen 
voor nog meer druk op de ‘innerlijke ketel’. Dit ervaar je ook wel in de dagelijkse realiteit met mensen. Dat 
is zwaar, uitputtend en slopend.

Het is veel fijner en soepeler als je je ego na het eren en danken voor dat wat het je heeft getoond en laten 
doorvoelen, en er vervolgens aan uitspreekt ‘En toch wil ik dit nieuwe pad graag eens proberen, zullen 
we samen gaan? Ik ben je zo dankbaar voor je scherpzinnigheid, ik hou van je, ik heb je nodig om mij alert 
te houden en zo niet in klemmen en vallen te stappen. Ik heb je ten diepste zo lief en vraag je dan ook om 
met mij mee te reizen op deze nieuwe weg…‘ Dat streelt je ego… Jaaaa… Misschien is er nog wat protest, 
maar probeer het gewoon eens…. Je kunt je nog wel eens verbazen wat voor een nieuwe relatie je laat 
ontstaan en er zelfs een trouwe bondgenoot aan kunt overhouden door dik en dun…

Angst draagt een ongekende kracht in zich

Mensen die in angst leven en het als hun stuurkracht laten leiden (vaak onbewust) zijn gevoelig en 
gewillig voor leiding van buiten zichzelf. Ze zijn gemakkelijker te dirigeren en te sturen. Zo zal een bang 
gemaakt kind geen gekke en wilde sprongen maken toch? Je kunt als ouder of verzorger dan lekker 
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minder waakzaam zijn. Trek het eens groter naar gemeenschappen en besturen en besef eens hoeveel 
gemakkelijker het besturen van een grote groep mensen is als ze allemaal ‘tam’ doen en inschikkelijk 
handelen naar wat er gevraagd wordt. Natuurlijk is dit heel kort door de bocht geschetst en ik gebruik het 
als een metafoor, maar het is een rode draad die een onbewuste blokkade in het systeem is om vooral 
mensen niet te laten verbinden met hun eigen natuurlijke leiderschap in zichzelf die al haar zintuigen op 
gezonde scherpte heeft staan en hun wilde wolvenstaart onder hun kleding vandaan heeft zwiepen. 
Oude Wijzen, ongeacht hun ware leeftijd, dragers van hun ware spirit en scherpzinnigheid zijn 
daarom niet geliefd in gemeenschappen waar ze het liefst getemde lammeren zien.

In mijn eerdere vertellingen deelde ik dat we vooral een ouder zijn van onze eigen ideeën en creatie-
energie - en wat gebeurt er met je eigen nieuwe geboortes als je gemakkelijk te sturen bent door leiding 
van buitenaf? Laat je dan je eigen unieke lichtvonk temmen? Afremmen en dimmen? 

Soms hebben we eerst ten diepste te doorvoelen dat we iets in onszelf zo laten temmen en afremmen, 
dat we onze innerlijke boomkracht vanuit extra daadkracht laten rijzen, alsof het Wilde Hart in ons dan 
pas extra injecties krijgt…. Als de cocon die extra strak wordt gespind, in een eigen web of dat van een 
ander…..

In de meeste vertellingen gaat de boze wolf altijd dood; symboliek voor het collectieve onbewuste 
wat afsterft. De sprookjes en mythen zijn verhalen die allemaal in de psyche van één persoon leven. 
Dit betekent dat je de boze wolf in jezelf laat afsterven, niet door afstoting en verzet, maar door het juist 
ten diepste te gaan omarmen en onderzoeken, te observeren vanuit een hoger perspectief en zo de ware 
boodschap erin gaan ontrafelen. Zo versmelt je je met je donker en transformeer je het tot elixer om het 
licht in jezelf te laten groeien.

Zo ben je niet langer slachtoffer van je angsten.
Je haakt als het ware de stekker uit de stuurknuppel ervan.

Je wordt dan een spirituele (bewuste) leerling van het leven in dat deel van je leven  
en je geeft jezelf een inwijding in een hoger pad, vanuit een ruimer gezichtsveld.

Er zijn mensen, laten we ze archetypen noemen, die de boze wolf in hun dagelijkse leven uitleven en 
vanuit deze energie handelen. Zo kun je de boze wolf in een ander herkennen, die sterk aanwezig is in de 
psyche van die persoon. Het geeft inzicht vanuit welke bron iemand leeft en handelt, zonder er verder iets 
van te hoeven vinden. Je hoeft alleen maar zelf te bepalen tot hoever je deze persoon binnenlaat in je 
eigen innerlijk huis.

Het web van een narcistische energie

Als je ooit beschadigd bent door de listigheid van een narcist die vanuit een geheimzinnige 
slangenenergie in de psyche kan kruipen – en daardoor een vorm van manipulatieve kracht krijgt, dan 
weet je hoe onbewust je ergens bent ‘ingetuind’. Je kunt je zelf eerst zo dom en slecht voelen dat je het 
niet door hebt gehad. Dit wéét je als je in het web van een narcist gevangen hebt gezeten. Zelfs als je de 
relatie hebt geëindigd krijg je als een test nog meer narcisten op je pad. ‘Waarom?’ kun je je afvragen. 
Archetypisch gezien heb je dan je eigen narcist te ontmantelen en te erkennen. In ons allemaal leeft een 
narcist, iets wat listig en sluwe spelletjes kan spelen. Je hebt dan in te zien waar de narcist in jezelf aan 
het werk is, want juist daar ligt ook je lek in je innerlijk huis.

Narcisten wéten je ‘gevoelige plekken’, je innerlijke verwondingen, haarfijn te bespelen, alsof ze er 
een neus voor hebben. Zij geven je dus vanuit hun archetypische rol jou de kans om je huis helemaal 
opnieuw te gaan bewonen. Dan hoeven ze niet meer op jouw levenspad te verschijnen, want er is niets 
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meer in te haken. Je ontslaat ze als het ware van hun zielstaak, in de dankbaarheid voor het diepgaande 
geschenk.

De narcist in jezelf wil ook ergens in grijpen, in inhalen, daar ligt dan ook een reflectie om dat in jezelf 
te gaan onderzoeken. Zo leeft er een boze wolf in anderen én jezelf. We zijn daarmee dus reflectors van 
archetypen in elkaar. Als je alleen op een onbewoond eiland zou zitten zijn ze niet zo snel zichtbaar. Pas 
in een relatie of verbinding met een ander komen ze te voorschijn (familie, vrienden, buren, werk, clubs, 
sociaal leven, uitgaan etc).

De veerkracht van je eigen scherpzinnigheid kan zooo helend doorwerken in al je relaties 
en je creatiekracht – in dat wat jij vanuit jouw energie en aanwezigheid laat ontstaan. 

Jezelf ontleden en doorgronden is zielswerk, waarbij je al je facetten in de spiegel van reflectie leert zien. 
Hoe meer schaduwwerk je in jezelf toestaat, hoe meer licht en liefde er zal binnenstromen. 
Zo ga je ook de zalige liefde en de weldadige moederschoot in iemand herkennen en ontvang je dit als 
een inspiratie deze zelf meer en meer in jezelf te openen.  
 
Zo her-inneren we elkaars schaduwstukken én lichtvonken.  
Dit is de innerlijke dans makend, in alle kleuren,  
door alle geuren heen, al knedend, vormend,  
rollend door het gras en springend in waterplassen…

Spiritualiteit en energiewerk is in mijn beleving 
een afdaling in de blubber van je eigen duisternis 
en je eigen angsten en demonen recht in de ogen gaat aankijken 
- in eigen liefde. 

Daarmee dood je de saboteur in jezelf om waarlijk te gaan leven, om uitdagingen aan te blijven gaan, 
vanuit een vlammende daadkracht van binnen naar buiten. Terug in de aanwezigheid van het lichaam 
waar je intuïtie je raadgever en beste bondgenoot is. 

Als je je eigen inspiratie volgt, vanuit in-spirit (vanuit spiritus), dan heb je veel meer uithoudingsvermogen, 
dan komt het helemaal uit jezelf, dan ga je de uitdaging niet uit de weg. Wat er ook gebeurd, wat het 
resultaat ook zal zijn, je bent het in ieder geval aangegaan, je gaat misschien falen, maar heus: vraag je 
eens af wat falen nu echt is?

Waar komt faalangst in de wortel vandaan? 

Wie heeft de angst om heerlijk imperfect te zijn in jouw systeem geprent en zo doen vastzetten in je huid? 
Vanuit welk perspectief leefden zij? Het gaat niet alleen om de mensen die dicht om je heen staan, het 
komt ook via de vele vormen van media… ‘Het perfecte plaatje, die hele mooie foto, dat mooie produkt, 
dat ideaal….’ 
Perfectie is de dood aan pure creatie energie, dat is wat ik van de Oude Wijzen heb geleerd. 
Juist iets doen, het ondernemen, het proberen, de arena instappen terwijl anderen aan de kant stilletjes 
staan te fluisteren en ‘er misschien iets van vinden’. De sprong wagen, elke keer opnieuw Jong zijn, vanuit 
een oervertrouwen…. Dat…

Denk eens aan een dansvloer waar een aantal mensen als een van de eersten op de waanzinnige klanken 
van een liveband gaan dansen. Visualiseer je de ring van mensen rondom de dansvloer eens in, die bijna 
bewegenloos naar de muziek staan te luisteren. Hun lichamen staan als het ware op slot. Hoeveel drank 
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dient er in te gaan voordat ze in beweging komen voorbij hun angst of schaamte om in het licht van 
de dansvloer te gaan bewegen? Hoe verdoofd dienen ze te zijn? Of gaan ze pas dansen als de vloer al 
propvol met mensen is en ze niet meer opvallen in de massa? Dit zijn ‘de tamme schapen’ die het donker 
in zichzelf nog laten sturen – onbewust.

Een wild hart heeft ogenschijnlijk schijt aan de massa. Die gaat, die hoort de mooie muziek en kan niet 
anders dan bewegen! Het zijn pioniers die velden doorbreken van grote weerstanden. Ze voelen ze wel, 
ze kennen hun eigen duisternis maar al te goed, maar ze weten ook, dat als ze het duister laten regeren 
ze hun ware natuur laten afsterven. Ze wéten hoe dat voelt, de littekens staan gekerfd op hun armen. 
Ze herinneren zich ten diepste hoe het voelde. Daarom gaan ze, breken ze door momentums heen. Ze 
voelen álles, ten diepste. Dat maakt ze nog eens sentimenteel, sensitief, invoelend en extra zacht in hun 
vruchtvlees. Ze dragen zelfs zalige zelfspot, om zichzelf vanaf een afstandje te bekijken hoe ze zichzelf 
in het vraagteken van elke omstandigheid blijven zetten. Er is geen zelfverwijt of verkleining, alles is een 
lering en aanvuring om iets keer op keer aan te gaan. Misschien maakt dat ze nog extra losbandiger en 
vrij in het open hart op de tonen die er klinken.

Niet iedereen zal ze leuk vinden, misschien zullen ze zelfs opzichtig gevonden worden. 
Maar een wild hart dat kiest voor waarlijk leven ziet de massa om de dansvloer niet eens meer! 
Die schenkt er helemaal geen aandacht meer aan! 

Ze luistert naar elke snaar die het eigen lichaam beroert, 
zingt keihard mee tot de keel schor is, 
voelt alle zalige vibraties in haar lijf. 

Al zou ze een jutezak dragen en op geitenwollen sokken dansen, 
dan nog zie je haar glanzen vanuit een charisma. 

Misschien staan er wel mensen stiekem met haar mee te dansen en is ze een inspiratie om ooit, 
niet gelijk, misschien een andere keer, in de eigen arena te stappen, ondanks wat dan ook…

Daarom, leef waarlijk, voluit,
ongeacht wat anderen ervan vinden...
Dans met de wolven in jezelf,
maak ze je bondgenoot om waakzaam te blijven
en laat je witte wolf in jezelf het licht aandoen...!

Ayayah!

In deze liefde, Siska
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Je luistert naar de vertellingen met Verhalen binnen Verhalen in het huisje in het wilde bos, waar ik je 
meeneem naar de schoot van de oermoeder, om in de dalen in je ware creatieve natuur en geboortes 
gevend aan dat wat er in jouw roept en snakt naar een warme deken van innige onvoorwaardelijke 
liefde…

In deze vertelling neem ik je graag mee naar de vertelling van Assepoester en de dieperliggende 
boodschap...

In het oorspronkelijke sprookje van Assepoester is ze Cinderella genaamd, en is ze de dochter van een rijk 
man. Haar lieve moeder sterft en haar vader hertrouwt met een vrouw, die twee jaloerse en boosaardige 
dochters heeft. Haar vader is vaak weg en dan is haar stiefmoeder de baas in huis. Cinderella raakt haar 
positie in huis kwijt en wordt een dienstbode; ook wel een assepoes genoemt. Ze dient te slapen in de 
keuken, met de opdracht het vuur te onderhouden en heeft lompen en klompen te dragen. Ze is constant 
bezig met de schoonmaak en een slaaf van haar stiefmoeder en stiefzusters.

#15: Assepoester:  
de petemoei en hogepriesteres

   het vuur onderhouden- het meest essentiële werk van de ziel 

versmelting van de ziel & geest: je eigen kroon gaan dragen

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen
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In vele sprookjes gaat de moeder dood.
Dit betekent dat we energetisch de navelstreng met onze moeder hebben te verbreken, vanuit een diepe 
liefde, zoals in de vertelling van het meisje zonder handen. Het maakt niet uit hoe we bemoederd zijn, 
onze innerlijke weg en inwijdingsreis gaat erom om uiteindelijk onze eigen innerlijke moeder en vader 
te gaan zijn, om in ons eigen bezield leiderschap Thuis te komen. Hiervoor hebben we soms voor een 
onbepaalde tijd met onze stiefdelen te leven, dat wat koud is, om uiteindelijk de transformatie te laten 
gebeuren.

In vele vertellingen wordt het goede kind tot de keuken verbannen, om schoon te maken en een rustig en 
kalm vuur te onderhouden. Dit staat voor de meest essentiële taak van ons zielswerk! Onze inwijdingsreis 
naar Thuis gaat om een schoonmaak in de psyche, om ons innerlijk vuur heilig te gaan verklaren en de 
pijn door afscheiding een schuilplek en onderdak te bieden.

De stiefpersonages staan voor uiterlijke schijnveiligheid, zijn gericht op uiterlijke vertoning, zijn lui 
en lelijk, laten alles door anderen doen en zijn vooral de verbinding met hun eigen handvaardigheid 
verloren. Terwijl het zielswerk ondergronds en onzichtbaar werk is, diep verborgen in de keuken van het 
grote statige huis… Voorbij alle uiterlijke tentoonstellingen….

Op een dag gaat de vader een reis maken en vraagt aan zijn dochters wat hij als geschenk mee terug kan 
nemen. De stiefzusters vragen juwelen en waardevolle cadeaus. Assepoester vraagt echter slechts om de 
eerste tak die haar vaders hoed zal raken op zijn terugweg te paard.

Zo neemt de vader een tak van een hazelnootboom voor Assepoester mee en het meisje plaatst deze 
in de grond op het graf van haar moeder. Symbolisch wijst de hazelnoot op bescherming, staat hij 
voor de spirituele draad, de massale levenskracht die niet vernietigd kan worden door de machten van 
onwetendheid en duisternis.

Iedere dag bewatert Assepoester de boom met haar tranen, als ze huilt op haar moeders graf. Op 
deze manier deelt ze haar diepste verdriet en gevoelens met haar moeder. In de astrologie zijn gevoel, 
oorsprong en de moeder verbonden met de Maan.

de Rode Maan

In de Maya zonnezegels vinden we MULUC; de Rode Maan – Zij spreekt tot je: ‘Ik ben je gevoel en 
bewustzijn of liever gezegd je gevoels-bewustzijn. Ik breng je je herinnering aan GOD, het goddelijke in jou 
Zelf’. Zoals alle andere Rode Oostelijke Zonnen initieert het en geeft geboorte, maar ook formuleert het de 
creatieve pulsering en draagt deze over.

Zoals de Maan aan de getijden van de oceaan trekt, zo zijn de vloeistoffen van ons lichaam deel van de 
blijvende stroom van vormverandering van het leven. Het constante op en neergaan van de stroming 
circuleert energie in een continu vernieuwingsproces. Water komt overeen met emotie, veranderd van 
vorm naar omstandigheden en wordt a.h.w. opgenomen in het leven dat het voedt. 

We winnen aan kracht als we ons, zoals water, aanpassen, vloeibaar bewegend door de situatie heen. 
De impact van onze emoties op het immuunsysteem is gekend. 
Een meegaande houding bij de verandering leidt naar de bron van onsterfelijkheid. 
We kunnen de zuiverende stroom van energie van MULUC aanwenden om elk gebied van ons leven, 
intern of extern, te zuiveren. Geniet van de altijd aanwezige mogelijkheid, zoals de maan dat doet, om 
opnieuw te kunnen beginnen!
(Bron www.pan-holland.nl)
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Als de jaren verstrijken groeit de tak uit tot een prachtige boom, die vogels van uit de hele wereld 
aantrekt. De tak symboliseert de levenskracht, die Assepoester verbindt met haar Oorsprong, haar 
Oermoeder, de Kabbala, de Levensboom, en haar Grote Geest (uitgebeeld door de vogels). Deze boom 
legt ook een verbinding met de Hogepriesteres of Petemoei die in ons allen aanwezig is.

Als we deze Oermoederenergie in onszelf erkennen vindt dat plaats in het diepst van onze ziel.
Hoe meer we durven te vertrouwen op de eeuwige en onbetwistbare bescherming in het Universum, 
het Kosmische Hart, hoe meer Zij uitgroeit tot onze wijsheid.

In de oude tarot is de de Hogepriesteres een geheimzinnige lerares, die de sleutel bewaart van de deur 
van ons innerlijk heiligdom: onze aangeboren wijsheid, intuïtie, en onze diepe eerbied voor alle leven. In 
het oude Egypte was zij bekend als Isis, en sterk verbonden met de cyclus van de maan.

Een Petemoei is een tovenares, een heilige moeder van de oude mysteriën, Ze wijst ons op wat 
we denken niet te weten, of niet te kunnen krijgen, of wat we niet durven te uiten. Zij laat ons onze 
aangeboren wijsheid zien waarin we kunnen geloven, of dat nu wonderen zijn, of magie of onze, van 
goddelijke bron afkomstige intelligentie. Zij reikt ons de gaven aan van de Geest: de gaven van innerlijke 
leiding en universele liefde.

Deze vertelling geeft ons als diepere boodschap mee dat we het belang van rouwen mogen erkennen, 
naast bescheidenheid, want dit zijn vaak stappen naar een diepe vreugde en uitstraling die uit het 
hart komt. Uiteindelijk zijn de moeilijkste opgaven in het leven het resultaat van de geest die werkt, en 
ons sterkt, voor een toekomstige dienstbaarheid op een grotere schaal.

We mogen beseffen dat we tranen mogen laten vloeien als we dat willen, 
want zij de dragers van ons levenswater.

Ze zeggen dat de goddelijkheid en puurheid van onze ziel juist doorheen de tranen zichtbaar wordt, 
in al onze kwetsbaarheid en openheid, en zal dan ook altijd door de Oude Wijze in ons worden 
aangemoedigd, om te blijven stromen….

In deze vertelling is de boodschap dat het niet de uiterlijke en fysieke moeder is die de onoverwinnelijke 
beschermer is van een kind, maar de heelgeworden moeder of vrouwelijke energie van binnen, die 
verschijnt als de ziel is gereinigd en gezuiverd. Het vraagt een emotionele en psychische transformatie.

Dan op een dag kondigt de prins van het land aan dat er drie keer een bal zal zijn, waaraan men kan 
deelnemen, om hem de kans te geven zijn bruid te vinden. De behekste stiefmoeder wil Assepoester 
tegenhouden om haar naar het bal te laten gaan en verzint voor haar extra moeilijke klussen, die vele 
uren extra arbeid van haar vragen. Ze geeft haar zeker geen mooie jurk die ze zou kunnen aantrekken 
naar het bal.

Assepoester, overmand en uitgeput, loopt naar het graf en huilt. Dan plotseling brengen de vogels, haar 
hemelse helpers, haar een prachtige jurk en glazen muiltjes om aan te trekken. In wezen is deze schat 
een geschenk van haar moeder en de Levensboom. En zo kan zij alsnog naar het bal gaan, waar zij danst 
met de prins. Niemand weet wie ze is en ze blijft voor een ieder dan ook een mysterie.

Ze dient vóór middernacht het bal te verlaten, want dan zal de betovering verbreken. Als ze tijdens het 
slaan van de klokken snel van de prins wegrent, verliest ze onderweg een van de glazen muiltjes op de 
trap.
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De opvolgende dagen gaat de prins in het hele koninkrijk op zoek naar het meisje aan wiens voet het 
muiltje zal passen. Hij reist alle huizen af en bezoekt zo ook het huis van Assepoester, aangezien haar 
stiefzusters aanwezig waren op het bal. Dan is het uiteindelijk Assepoester haar beurt, en past het muiltje 
terwijl ze omhuld is in haar vodden en onder het vuil zit van de as uit de haard… Het muiltje past precies, 
en zo trouwt de prins met Assepoester, waarna het sprookje eindigt met ‘En ze leefden nog lang en 
gelukkig.…’

Het schitterende einde van het verhaal herinnert ons eraan, dat de ziel, vertolkt door Assepoester, en 
de geest, vertolkt door de prins, altijd een paar zijn, en dat hun éénwording een kosmische waarheid 
is in het natuurlijke verloop van het aardse leven.

Deze eenwording staat voor het innerlijk huwelijk, de Hieros Gamos, de versmelting van het mannelijke 
en vrouwelijke in ons. Hier gaan we onze eigen kroon dragen – en daarmee in een oervertrouwen verder 
reizen in contact met ons Hoger Zelf, de buikstem erend. 
Het staat voor een nieuwe fase waarin we opnieuw Jong zijn, en een vervolgende ronde van Roodkapje 
zullen aangaan. Of zoals in de vertelling van het meisje zonder handen, voor een periode opnieuw de 
wilde bossen in trekken om een volgende inwijding te laten gebeuren.

Alle archetypen wonen in onze psyche, zo ook de stiefdelen en zelfs de vaderlijke mannelijke energie die 
vaak van huis is en niet in verbinding is met de kern van het innerlijk huis, het haardvuur...
De archetypen kunnen we aanwezig zien in een ander, waar zij zichtbaar worden geleefd, zo kunnen we 
echt een koude stiefmoeder in ons leven herkennen, of iemand die alleen houvast heeft aan uiterlijke 
vertoningen en veel waarde hecht aan Status Quo en behaalde status. Het zijn de personages die de 
verbinding met hun hart en bezieling ergens missen en zijn kwijtgeraakt. 
Wat we ook in de reflectie bij een ander ervaren, het toont ons altijd waar we zelf aandachtig mogen zijn, 
waar we zelf onze innerlijke hazelnootboom mogen bewateren, onze eigen oerwortels terugvindend en 
weg snoeien wat hier niet meer voedend is voor ons eigen vuur….

Misschien is het wel zo dat het voluit waarlijk leven pas echt begint  
als we onze innerlijke kroon hebben gevonden....

Zou het daarom niet wijzer zijn als sprookjes zouden eindigen met ‘Wordt vervolgd?’ 

Zodat we mogen beseffen dat groei en evolutie, het planten van zaden  
en wieden van onze innerlijke tuinen een doorgaande cyclus zal blijven... 
Dat Op Huis Gaan altijd boven de deur geschreven dient te staan,  
dat we ons altijd hebben te herinneren dat we zelf de Wevers zijn,  
dat we regelmatig de Spin Godin hebben uit te nodigen,  
ons lichaam en haar onbegrijpelijke taal hebben te eren  
en hoe donker het soms ook lijkt, er altijd een lichtvonk onder onze voeten aanwezig is... 
- En dat we altijd onderdak en beschutting vinden in het Huisje in het Bos...
Om te beseffen, dat wij in haar wonen, in het Hart van alle Harten, in het hart van de Oermoeder...
Dat zij de oorspronkelijke wortel in zich draagt van onze ware creatieve en wilde natuur...
En dat we nu en altijd voor deze waarachtigheid blijven kiezen...

Amen....

In deze onvoorwaardelijke, allesomvattende liefde...

Siska
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Je luistert naar de vertellingen met Verhalen binnen Verhalen in het huisje in het wilde bos, waar ik je 
meeneem naar de schoot van de oermoeder, om in de dalen in je ware creatieve natuur en geboortes 
gevend aan dat wat er in jouw roept en snakt naar een warme deken van innige onvoorwaardelijke 
liefde…

In deze vertelling neem ik je graag mee naar een ruimere definitie van Succes.

Als we ‘het succes’ van iemand zien, horen we niet altijd het verborgen schaduwverhaal erachter. Het 
innerlijk grondwerk, het doorgaan terwijl niemand in die persoon geloofde. Dan wordt nog wel eens 
vergeten dat het vaak een endurance race is geweest, een hele lange oefenweg met vele broodjes 
shit, offers, afstoting en laten afsterven wat niet meer diende. Het zijn geen magische pillen, of een 
tover crème uit een potje. Het is nog altijd ontstaan, of liever gezegd ‘ontsproten’ vanuit een innerlijke 
volhardendheid. Je kunt talent en aanleg hebben voor iets, maar zonder uithoudingsvermogen en 
wilskracht kom je niet ver.

#16: het  mooiste servies  
hier-is-er-maar-één-van-kunstcollectie!

   een ruimere definitie van succes  

vertellingen:

op huis gaan
terug in de schoot 
van de oermoeder

verhalen binnen 
Verhalen
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Oude Wijzen weten dat het helen van een innerlijke hel  
en omgekapte innerlijke structuren tijd nodig heeft.  
Dit zijn de verborgen Verhalen binnen Verhalen.  
Er is niets heldhaftigs aan, maar draagt een veel diepere wereld  
waar doorheen gereisd wordt.  
 
Het is en blijft een sprokkelweg waar inwijdingen afgemaakt dienen te worden  
van dat wat ooit kapot is geslagen in de wilde natuur in ons hele wezen.

De wilde natuur is werkelijk zo krachtig!

Herinner je de momenten dat je bij de zee een sterke branding gewaar was.
De kracht in het water draagt iets oers...
Ze neemt je mee in haar diepere wateren…
Ze zuigt, ze brult, ze schuimt, ze loeit en stort uit op het strand...
In een cadans onder invloed van de maan en de hele ronde aarde.
Daar kun je je maar beter aan over geven, om je te laten dragen in haar schoot.
Zij zal namelijk altijd winnen, want ze is onuitputtelijk en altijd doorgaand in haar eigen getijden...
Wij zijn als Haar...

Laten we dat gaan erkennen, gaan eren – en zegenen – in ons eigen waarlijke natuur...

Stormvaarders

We hebben schoonmaak stormen nodig, zij klaren de lucht in positieve ionen. Storm is een ruwe 
kolkende bevrijding van spanning en electriciteit, die door het laden van de lucht de atmosfeer aanpast. 
Stormen ontketenen bewustzijn van én het respect voor de energie die activeert en bezieling bevrijding 
geeft. Stormen vragen je te onderzoeken hoe je je energie kunt samenbrengen – en kunt richten, om zo 
kracht te verzamelen in de mogelijkheden van je innerlijke vermogens en deze zo effectief mogelijk toe te 
passen.
Houd je daarom vooral niet in bij stormen die plotseling in je psyche opsteken, maar trommel ze juist tot 
het uiterste op. Zet je hele lijf en bewustzijn open! Roep je innerlijke donderwezen op! 
Bevrijd je opgeslagen intensiteit, ontmoet zo je uiteindelijke transformatie, dat wat vooraf gaat aan 
volledige realisatie van de totaliteit, veranker jezelf in het centrum van de stilte waar de chaos omheen 
draait! Ayayah!
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Als Stormvaarders schuwen we de donderwolken niet, maar verwelkomen juist de verrukking en 
spontane openbaringen, hoe gruwelijk dreigend soms ook…. Wetende dat deze stormen onze oordelen 
in het ontkennen van onze ware ervaringen tonen, zowel de lichtkracht áls de diepste pijn en schaamte. 

Als Stormvaarders weten we dat intense gevoelens samengaan met diepe groei, 
dat er iets losgelaten dient te worden om waarlijk lief te hebben, 
om te weven met de rode draden van onze bezielde natuur, 
waar vuur, passie, vruchtbaarheid en iets laten afsterven bij onze dagelijkse rituelen horen. 
Hier dragen we onze transformatie op aan de Spirits. 
En buigen we ten diepste voor de wind die de adem draagt van uitzuivering, 
siddering en ware beminning van al wat leeft…..

Misschien is succesvol hier dan wel de innerlijke kracht in onszelf dragen 
om altijd zelf de verandering te zijn, vrij van de ogen van een ander
-  en altijd te blijven kiezen voor de innerlijke leiding vanuit ons Hoger Zelf, de Oude wijze in ons. 
- De moed om elke keer opnieuw Jong te mogen zijn...

De Vuurprins

Daar waar je geraakt wordt in je diepste pijnen van 
afscheiding, in die plekken van het zachtste oestervlees van 
je ziel, die snakken om liefde en omarming van diegene die 
een archetypische energiedolk naar je heeft geworpen, dan 
wordt je gevraagd om daar zélf de liefde en erkenning heen 
te brengen. 

Hier wordt je gezonde mannelijke energie opgetrommeld 
die doorheen het archetype van de ‘Vuurprins’ stroomt en 
met zijn vuurkracht je lichtvonk opnieuw aanwakkert. Het 
is het vuur van het waarheidselixer wat verschroeit en laat 
afsterven waar je hopen en verlangens woonden, tot in 
je diepste bottenstructuur. Het is het zilveren zwaard van 
de donkere Godinnenkracht die je laten rijzen in je eigen 
ruggengraat, eigen draagkracht, eigen verantwoordelijkheid 
en pure bezieling…

Het vuur schenkt adem, laat wegbranden wat je blokkeert, verschroeit het grijpende web wat over je 
heen geworpen is, om daar te gaan waar je voelt te moeten gaan… 
In de diepste liefde vanuit de Oermoederschoot – die leeft in de Godinnenkracht – worden je lekken in 
je energie getoond, je (nog) zwakke plekken en verwondingen. Niet om te treiteren, maar om juist daar 
de ware heling op zielsniveau te brengen. Daarom noem ik haar ook wel de Feeksgodin… Zij die alle 
schijnheiligheid en veiligheid in diggelen laat vallen…

Ontvang daarom elke energetische steek als een liefdevol geschenk, omdat je daardoor ten diepste voelt 
waar je mag begrenzen, je ijkpunten in waarden mag verhogen, voor je eigen noodzaak mag gaan staan, 
helemaal en totaal…. En vooral: dat wat je nodig hebt – nu aan jezelf te gaan schenken en zelf te gaan 
Zijn… Hier ga je linea directa op Huis Aan…
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Hier weef je je eigen rokken, je golvende zaligheid en ben je heerser over je eigen diepere wateren…
Weet dat niemand kan voelen wat jij voelt. Dit is dan ook onzichtbaar innerlijk werk achter de sluiers van 
vele illusies, maar vertrouw erop dat het parels zal brengen die je nu nog niet kunt zien, maar wel degelijk 
vanuit het reinigende vuur bevrijdt zullen worden…

De ontwaakte ziel 

Als je wakker wordt gekust door de Oude Wijze in jezelf, 
dan laat ze je ontwaken in je ware Zelf, in je goddelijke vonk, 
alsof ze je toont wat er werkelijk allemaal in jou leeft 
en zo graag geboorte wil krijgen, door al jouw lagen heen. 
Ze plant als het ware een zaadje in je die je wilde natuur laat ontwaken, 
waarmee je jezelf een ontwaakte ziel kunt voelen.

Als je er voor gaat kiezen om de ontwaakte ziel lief te gaan hebben die je in eigen spiegelbeeld ziet, 
dan heb je te begrijpen dat je een radicaal en uitdagend territorium gaat betreden waar niets ooit nog 
hetzelfde zal zijn. Dan kún je niet meer slapende zijn.

Elk deel van je ziel zal overhoop worden gehaald en mee het wilde bos in worden genomen om in de 
heilige vrouwelijke oceanen ondergedompeld te worden. Je innerlijke heilige krachten zullen geactiveerd 
worden, omdat er overal buttons worden ingedrukt om je uit te dagen er met rauwe eerlijkheid naar te 
kijken.

Je krijgt je Ware Zelf te zien, je Ware Gezicht, wie je bent zonder al je aangenomen jassen, rollen 
en geloofssystemen én ze laat je herinneren wie je zoveel meer bent zonder deze beklemmende 
en beperkende waarheden. Je kunt met je ogen doorheen alle sluiers kijken en krijgt zicht op alle 
gesponnen webben waar gegrepen is door lust, begeerte, overheersende archetypen en afgeknotte liefde 
met voorwaarden.

Als ontwaakte ziel wordt je spirituele vuur 
aangewakkerd en weet je dat je hebt af te dalen 
naar al deze donkere lagen in je psyche vol 
met risico’s – met als doel om te groeien, open 
te gaan in je ware Zelf, de hele jij, die diep van 
binnen snakt om helemaal beademt te worden.
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Het mooiste servies

Zoals ik de vertellingen startte in het Huisje in het Bos, bij het verwarmende haardvuur van de Oude 
Wijze, waar we samen het prachtigste servies te voorschijn halen, deel ik je nu de diepere betekenis. 

Het mooiste servies staat vaak in een porseleinen kast, waar we vooral geen olifanten doorheen willen 
laten walzen, wat alles aan diggelen laat vallen. 

Zo staat dit symboliek voor de ware lichtvonk en puurheid in onszelf, die we vaak blijven afdekken en 
onzichtbaar houden, omdat het zo intens kwetsbaar voelt als je gaan handelen naar onze intuïtieve 
vermogen en buikstem, dat we gehoor geven aan onze innerlijke stem en misschien wel een 
teleurstelling kunnen zijn in de ogen van een ander.

Echter, dan dimmen we ons pure licht, ons aura,  
onze hoogste frequenties die altijd al in ons aanwezig zijn.

Herinner je dat we allemaal dansend zijn geboren… 

En wat voor Holy Moly reis we ook hebben gemaakt doorheen ons leven, wat werkelijk allemaal 
inwijdingsreizen in zich dragen om in alle waarachtigheid Thuis te komen in onze eigen 
Oermoederschoot, dan eren we elke blauwe plek, krassen op onze zielenhuid en beseffen we dat alles 
een diepere sturing in zich droeg om het hart open te breken om de diepgaande liefdesstromen binnen 
te laten….. Hier spreken we uit: Het klopt, alles heeft altijd geklopt. Hier verdwijnt de lineaire tijd…..

Laten we daarom het mooiste servies uit de porseleinen kast tevoorschijn halen waar ooit virtuele 
olifanten doorheen hebben gewalst. We lijmen de scherven met gouden lijm, zodat ze juist extra 
bijzonder worden…

O ja, je hoopte misschien ongeschonden te blijven in dit leven, waar alles zonder tegenslag of stoot zou 
verlopen. Nu weet je dat juist elke weerstand, elke virtuele olifant en elke beer op je weg je krachtiger 
heeft gemaakt. 

Ze hebben iets losgetrild, iets in je handen verwarmd,  
zaadjes geplant en een diepere liefde laten opwellen.  
Dus zie daar, juist door je scherven heen kon het licht  
van jouw ware essentie binnenkomen,  
vanuit je prachtige stralende kern!

Zoals de kosmische wetten gelden bij voluit leven,  
héb je juist scherven te maken, Ayayah! 

Hierdoor ben je gaan kneden, onderzoeken, proeven,  
springen, schuilen, ontdekken, sudderen, onthullen, verwonderen,  
mijmeren en vooral: weer heel gaan maken… 

En zie daar, jouw eigen unieke authentieke  
‘hier is er maar één van’ kunstcollectie is daar!

Je zou heus keurig achter de geraniums kunnen blijven zitten om je ‘zondagse kleding’ niet vuil te  
maken en te laten slijten. Maar waar haal je dan je adem vandaan? Je spirit?
Die frisse wind met regendruppels en stormende windvlagen die door de kieren van je kleding sijpelt?
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Wat geeft die wilde bloementuin in jou dan water?

Kijk nog maar eens naar de Oude Wijzen die je voor zijn gegaan,
zijn zij in porceleinen kasten of bedachte hokjes te proppen,
of zie je ze voluit glanzend en lichtgevend hun pad gaan,
ondanks wat dan ook, op hun eigen geheelde manier?
Aaaahhh…. Niets zal ooit nog hetzelfde zijn, want niets is wat het lijkt…

Besef dat daarom de Oude Wijze keer op keer in je hart zal aankloppen om dat deurtje daar te openen, 
ook al is het eens beschadigd. Een dicht hart voelt toch wel alles, misschien nog wel méér, omdat de druk 
van binnen wordt opgevoerd. Laat daarom alles maar stromen, laat je maar raken, want je weet nu… 

Wees maar vooral zalig mild en zoet naar jezelf, dan ben je het ook voor een ander… 
Laat al het te strakke maar vieren en vier je prachtige unieke collectie! 
Er zal overvloedig gouden lijm op voorraad zijn, hier in het huisje in het bos…

In alle dankbaarheid, voor het samen reizen doorheen onze wilde natuur, dank ik jou vanuit het diepst 
van mijn hart… Ik eer de kracht van jouw zielspotentie...

Laten we samen blijven kiezen om wáárlijk en voluit te Leven, in het volste oervertrouwen van ons eigen 
zalige lichaam waar onze bezieling in woont… En het onbekende pad vanuit hechte afstemming te 
blijven bewandelen…. Zo zijn we samen altijd Thuis, en blijven in de creatiespiraal in een doorgaande 
beweging Op Huis Gaan...

Ik groet jouw prachtige lichtvonk dan ook vanuit een diepste buiging...
In deze liefde, intense dankbaarheid door het samen reizen doorheen deze tijd, juist deze tijd,  
sluit ik hierbij het laatste akkoord van al deze stromende vertellingen...

In deze liefde, Siska


