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Inleiding 
Is er iets mis met vrouwen- of …? 
Wat is wilde wijze vrouwelijkheid?  
 
Rumi: 
 
Bar weinig groeit op puntige rots. 
Wees aarde, 
wees verkruimeld, 
opdat wilde bloemen kunnen groeien daar 
waar jij staat. 
 
Je bent al deze jaren stenig geweest 
probeer iets anders- 
Geef je over. 
 
 
John Welwood: 
Het is de open space van ‘zijn’ die we ervaren in onze ontvankelijkheid voor de wereld, die we voelen 
in onze tederheid en geveligheid, die we delen in ons liefdevolle contact met anderen, en die we 
kennen in de transparantie en volheid van de menselijke aanwezigheid. Het is deze die ons toestaat 
om ons met de werkelijkheid op een intieme manier te verbinden en te de vrijheid te ontdekken die 
ligt voorbij de grenzen van de geconditioneerde mind.  

Klara Adalena: 
Het is je bekken. Het is op een heldere avond in mei de duinen ingaan. Liggen op je rug en luisteren 
naar de nachtegaal . Het is je seksualiteit leven en sacraal laten zijn, daarvoor staan, het jezelf 
gunnen. Het is een heilig ritueel met vrouwen waarin alle lagen van het bestaan samen vallen en het 
vrouwelijke goddelijke dichtbij is.  

 



3  

 

 Vrouwen hebben een grote gave voor spiritualiteit- en een groot verlangen ernaar. Hoe kan je hen 
optimaal begeleiden? Hoe herken je de punten waarop je de vrouwelijke leerling dreigt te verliezen? 
Hoe voorkom je dat ze vast loopt? In de grote spirituele stromingen van dit moment vind je hierop 
geen antwoorden, want die zijn vooral op mannen gericht. ‘nieuwe’ stromingen als wicca, 
sjamanisme, tantra, biodanza en intuïtieve ontwikkeling bieden iets dat vrouwen zoeken. Hoe zet je 
dat in bij het begeleiden van vrouwen op haar spirituele weg? 

Dit boek gaat hiervoor terug naar de bron: de tijd duizenden jaren geleden dat vrouwen de 
priesteressen waren en elkaar opleidden. Erin verwerkt vind je 20 jaar ervaring in het begeleiden van 
zeer diverse vrouwen op haar spirituele pad. Vrouwen zijn inspirerend en brengen warmte, licht en 
liefde. Leer meer over hoe je hen kan bieden wat ze zoeken. 

Gelukkig zijn steeds meer spirituele begeleiders zelf ook vrouw. Zelf ben ik een vrouw op het 
spirituele pad én een begeleider van vrouwen. Ook wil ik mannelijke begeleiders aanspreken. Ik 
schrijf daarom afwisselend over de vrouw in de eerste en in de derde persoon: de vrouw wij en de 
vrouw zij. 

De vrouw als koan 
Er zijn geen beginners en geen gevorderden 

Bij vrouwen word je direct geconfronteerd met paradoxen:  

• ‘Ik voel dat ik iets mis- en ik weet dat alles er al is’. 
• ‘Ik bén Godin- en ik kan er vaak niet bij in mijn dagelijks leven’ 
• ‘Ik zoek diepe overgave- en ik heb geen zin in discipline om dat te bereiken’ 
• ‘Ik wil ervaren, niet studeren- en ik wil alles’  
• Ze weten meer dan jij- en hebben je toch nodig om hen op pad te brengen 

Is er iets mis met vrouwen? Moeten we nu maar eens een keuze maken? In mijn ervaring en 
overtuiging zijn vrouwen perfect zoals we zijn. Het gaat erom dat de begeleiders hun denkmodellen 
oprekken. 
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Paradoxen zijn altijd deel geweest van de spirituele weg. Wie dieper het spirituele pad is gegaan 
weet dat ik elke religie en stroming de paradox in latere fases een belangrijke rol speelt. Bekend zijn 
de koans uit de zen: gevorderde leerlingen krijgen paradoxale raadsels, niet met de mind op te lossen. 
De vrouw is een koan. 

Wie met vrouwen wil werken kan beter meteen wennen aan een van de basisregels:  

bij vrouwen zijn er geen beginners en geen gevorderden. 

Elke beginnende vrouw kan je ineens verrassen met wijsheid die je van een meester zou verwachten. 
Ze kan ineens dwars door je heen kijken tot je bloost. En elke bijna verlichte vrouw zal ineens weer 
gedrag van een beginner laten zien- en je het gevoel geven dat ze nog niks geleerd heeft.  Het is jouw 
mind die het onderscheid maakt, niet de vrouw. De vrouw is een paradoxaal wezen. Het gaat erom 
niet te willen dit te veranderen- maar om hiermee te leren werken. 

 

Merlijn toont de weg van de vrouw 

De magische Merlijn, adviseur van Koning Arthur, heeft dit goed begrepen.  In een van de legendes 
over hem…. 

Merlijn is een half mythisch, half historisch figuur die geassocieerd wordt met oude 
Godinnenwijsheid , druïden, magie en visioenen. In mijn beleving is hij een schakel naar de oude 
vrouwenwijsheid die zo nauw verbonden is met de natuur. Misschien is het daarom dat zijn 
visioenen over de spirituele weg zo goed aansluiten bij vrouwen.  

Bewustzijn verruimen én heling brengen 
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Aan de hand van visioenen van Merlijn ontvouwt zich het spirituele ontwikkelingspad van de vrouw. 
De rode draad is: bewustzijn verruimen én  heling brengen. Maak nooit de vergissing om te denken 
dat een van de twee voldoende is voor een vrouw; we zullen zal altijd beide willen (dat geldt 
overigens voor bijna elke keuze die je een vrouw voorlegt…). Je kan je mind helpen dit te begrijpen 
door te gaan zien hoe de twee elkaar afwisselen in een cyclisch patroon. De cyclus kan een minuut 
duren, een uur, of jaren-  vaak zeven jaar.  

 

 

Stapsgewijs verruimen van bewustzijn; 4 werelden 

Als het bewustzijn ruimer wordt, ervaar je de werkelijkheid anders. Je komt in een nieuwe laag van 
het bestaan. Dit is en proces dat meestal jaren duurt, en de valkuil is om in het begin alleen over de 
eerste laag te spreken. Maar onthoud dat bij vrouwen er geen beginners en geen gevorderden zijn. 
Je hebt veel kans dat een ‘beginner’ al weet heeft van hogere lagen, of zelfs meer thuis is in één van 
de hogere lagen dan jij als begeleider.  Iedereen die met vrouwen werkt, op wat voor ‘nivo’ ook, doet 
er goed aan een overzicht te hebben van alle niveaus. 

In de 1e laag ervaar je  de wereld feitelijk en psychologisch.  Alles lijkt gescheiden. Merlijn heeft dit 
de Aardewereld genoemd. In de 2e laag ervaar je de samenhang tussen alles en het belang van 
energie komt naar de voorgrond. Wat het een overkomt, overkomt ook het ander. Je gaat ervaren 
dat je met de flow kan, dat er zoiets als een flow. Dit is een quantum stap in het vergroten van je 
bewustzijn. Merlijn heeft het aangeduid als: de Maanwereld. In de 3e laag ga je de essentie zien. Je 
ontvangt sterke  transformatieve ervaringen en krijgt direct contact met het goddelijke. Dit is de 
Zonwereld.  De 4e laag betreft de oneindigheid en onverbroken heelheid. Je ervaart de eenheid. Dit is 
een absolute en heilige ervaring. Dit is de Sterrenwereld. 

Aarde-, Maan- en Zonwereld 

Hier een overzicht van de 4 werelden van Merlijn: Ik gebruik hierbij de indeling van Merlijn zoals ik 
die in Leven in Geluk heb beschreven. Marja de Vries heeft in haar boek De Hele Olifant alle haar 
bekende religies vergeleken en komt op een vergelijkbare indeling. In beide boeken vind je hier meer 
info over.  Hier vind je alleen een eerste kennismaking, wil je verder met vrouwen raadpleeg dan de 
literatuur om er meer over te leren. 

Aardewereld, De wereld van de materie. Kenmerken: fysiek, afgescheidenheid, causaal, actie 
gericht, ego, lineair, hersens werken met hoge frekwentie, ook wel beta frequentie genaamd 
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Maanwereld, De wereld van de spirit-die-beweegt-door-alle-dingen, de force. Kenmerken:  
energie, alles is met alles verbonden, cyclisch, correspondenties, ontspannen, zijnsgericht, 
hersens werken met iets lagere frequentie: alfa frequentie 

Zonwereld, De wereld van de Spirit. Kenmerken: essentie, symbolisch denken, visionair, 
transpersoonlijk, theta frequentie 

Sterrenwereld, De Grote Leegte. Kenmerken: voorbij ruimte en tijd, noch materie noch 
energie, eenheid, delta frequentie 

 

 

Vrouwen zijn zelden tevreden met het ervaren van één van deze werelden. Ze zoeken meestal het 
geheel, ook hierin.  
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Thema’s op reis; van psychologisch naar eenheidservaringen 

Het effect op je leven wanneer je een nieuwe laag van het bewustzijn binnengaat is groot. Met het 
groeien van je bewustzijn lijk je een ander mens te worden, met nieuwe krachten en valkuilen. 
Omdat vrouwen alle lagen willen verkennen zullen ze regelmatig veranderen. Wie vertrouwd is met 
deze weg, gaat regelmaat zien in deze veranderingen. Dan kan je erop  inspelen of zelfs 
ondersteunen bij overgangen die gemaakt worden. Een eerste indeling hangt direct samen met de 4 
werelden: 

Aardereis:  beginnersproblemen.  Psychologisch; herkennen, eren en voorbij gaan van 
innerlijke stemmen. Helen van intuïtie. 

Maanreis. Energetisch: herstellen van verbindingen, eren van lichaam, seksualiteit en 
zusterschap. Leren meegaan met de flow. 

Zonreis. Essentie: discipline versus overgave, ontdekken van de Feminine Divine, het 
goddelijke als  aards en vrouwelijk 

Sterrenreis: verlangen naar stilte en eenheid, binnengaan van mysteriën.  

In de praktijk blijkt het zelfs nuttig met een fijnere indeling te werken, in 8 stadia. Deze komen 
verderop aan bod. 

 

Tot slot 

Vrouwen denken  vooral  in verhalen, beelden en sferen. Het zou een vergissing zijn om het 
bovenstaande modelmatig uit te werken. Traditioneel werd de informatie doorgegeven door wijze 
elders via ervaring, mythen en rituelen. Alleen de mythen lenen zich voor een boekvorm, daar wordt 
hier mee gewerkt. Wie het wil ervaren of rituelen van vrouwen wil leren kennen kan kijken bij 
adressen aan het eind van dit boek.  
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Hoofdstuk 1 De vrouw als varenblad; de 
juiste houding voor het begeleiden 
Voor vrouwen is  elke waarheid een halve waarheid 

Volgens mystici is de diepste waarheid  dat  elke waarheid een halve waarheid is. Voor  de meeste 
vrouwen is dit geen verrassing. Zij wisten dit al als kind. Sterker, het is vaak een reden geweest voor 
miscommunicatie op school. De leraar denkt iets eenvoudig over te brengen door het stellig en 
versimpeld weer te geven- en de meiden haken af. Zij weten dat het tegendeel even waar is. Voor de 
spirituele docent dus belangrijk om vanaf het begin de meest mystieke nuancering in te brengen. 
Vertel een vrouw niet dat ze een lange weg te gaan heeft voor ze verlicht wordt. Ze weet dat ze diep 
van binnen al verlicht is. Verwacht niet dat je haar motiveert tot dagelijkse meditatie en studie door 
haar iets moois in het vooruitzicht te houden.  Reken er niet op dat ze zich aan je regels gaat houden.  

Hoe dan wel?  

Leer werken met de 3e universele wet: voor elke waarheid is het tegendeel ook waar. 

Rek je eigen bewustzijn op om deze wet toe te laten. Erkennen van de duale kant van vrouwen, 
betekent dat je een duaal pad aanbiedt. Concreet, erken de vrouwen die bij je komen dat ze al 
verlicht/ ingewijd/ priesteres/ sjamaan/ etc. zijn. Kort samengevat: ze zijn al Godin. Gééf ze die 
erkenning. En zie ook haar verlangen om dit waar te maken in haar dagelijks leven. Want in het 
dagelijks leven is ze waarschijnlijk nog lang niet die Godin die ze weet dat ze kan zijn. En juist daar 
wordt haar verlangen geboren, daar zit de motor voor dit proces. 

Het wonder van werken met vrouwen is, dat het ‘doen’ bestaat uit eren van de twee kanten van 
wat er is. 

Juist door een vrouw erkenning te geven voor de Godin in haar én voor haar verlangen om deze 
Godin te leven zal zich een pad gaan ontvouwen. Dit pad is een natuurlijk proces, het enige wat je 
ervoor hoeft te ‘doen’ is: zijn met wat er is. ‘dan gaat het vanzelf. Noch jij als begeleider noch de 
vrouw zelf hoeft ‘iets te doen’. EN het hangt volkomen van jou en haar af of ze verder komt op het 
spirituele pad. Hoe dit te verenigen? Door te beseffen dat Zijn met wat Is een ware kunst is. Juist 
omdat de werkelijkheid altijd strijdig is. Het dragen van de paradox en van de intensiteit van de 
waarheid vraagt een grote draagkracht. Het vraagt ook diep inzicht in de innerlijke en spirituele 
processen die zich onder de oppervlakte afspelen. Het vraagt dat je niet alleen de takken van de 
boom ziet, maar ook de wortels. Alleen dan kan je adequaat inspelen op onverwachte 
ontwikkelingen. 

Ontrollen als een varenblad 
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Merlijn heeft dit natuurlijke karakter van de spirituele weg goed begrepen. Deze weg heeft geen 
stappenplannen nodig, sterker die zouden het proces verstoren. De spirituele reis ontrolt zich als een 
varenblad. Er is geen wilskracht voor nodig. Er zijn geen dogma’s nodig.  Het varenblad reikt vanuit 
de aarde naar het licht. En daardoor gaat ze zich ontrollen. Er is een ingebouwd weten.  Zo is het ook 
bij vrouwen. Vaak meer dan bij mannen hebben ze al aan het begin van haar reis contact met deze 
intuïtie. Het gaat er om deze intuïtie aan te spreken en verder vrij te maken. Om alle stemmen, 
plaatjes, overtuigingen, angsten en andere belemmeringen te herkennen, eren, en voorbij te gaan. 
dan kan die intuïtie die er al is het roer overnemen. 

 

Stadia onderweg 

Een paradox die zich voordoet is dat er geen stappenplan is maar dat er wel stadia onderweg zijn. In 
de inleiding is al gesproken over de vier delen van de spirituele reis: 

Aardereis:  beginnersproblemen.  Psychologisch; herkennen, eren en voorbij gaan van 
innerlijke stemmen. Helen van intuïtie. 

Maanreis. Energetisch: herstellen van verbindingen, eren van lichaam, seksualiteit en 
zusterschap. Leren meegaan met de flow. 

Zonreis. Essentie: discipline versus overgave, ontdekken van de Feminine Divine, het 
goddelijke als  aards en vrouwelijk 

Sterrenreis: verlangen naar stilte en eenheid, binnengaan van mysteriën.  

Hoe werk je met deze stadia als het geen stappenplan is? De sleutel is: 

Vertrouw dat de stadia zich vanzelf zullen gaan ontvouwen. Herken en eer elk stadium. 

Neem de tijd voor het psychologische werk dat gedaan moet worden. Vertrouw dat meer spirituele 
fasen vanzelf zich zullen aandienen. Weet welke psychologische thema’s er voor vrouwen spelen. 
Help de vrouw om te herkennen wat er in haar speelt.  Gaat het bijvoorbeeld om teveel bescherming, 
de wond op het vrouwelijke, teveel prestatiegerichtheid of zelf destructie? Zie ook wanneer de 
volgende fase zich gaat aandienen. De volgende fase is: gaan genieten van de magie van het leven. 
Zie het niet als een ontsnapping, maar herken het als fase onderweg . Stem je begeleiding af en 
stimuleer wat er is. Bied bijvoorbeeld nu wervelende dansen aan en trancereizen naar totemdieren 
en gesprekken met bomen. Vertrouw dat de volgende fase vanzelf komt.  
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Lees onderstaande tekst over de 8 stadia van vrouwen op haar spirituele reis- en doe er je voordeel 
mee.  

Het eigen pad volgen en je laten leiden 

Vergeet rechtlijnigheid in het werken met vrouwen.   

Vergeet of of, en ga over op en en. 

Je vrouwelijke leerlingen en deelneemsters zijn erbij gebaat als ze hun eigen pad kunnen volgen. En 
ze zoeken jou om hen te begeleiden. Ze zoeken zelfstandigheid en ze willen bij de hand genomen 
worden. Wanneer je dreigt wanhopig te worden van de strijdigheden roep dan Merlijn aan, of de 
oude priesteressen uit lang vervolgen tijden. Zij werken al honderden of duizenden jaren lang met 
deze paradox. Zij hebben prachtige ingangen gevonden om deze eigenschap als een voordeel te zien. 
Hun geheim?  

Houd van vrouwen zoals ze zijn. Besef dat het gaat om de spirituele weg van deze vrouw voor je en 
praat over haar unieke weg.  Gebruik modellen om inzicht te krijgen in wat gaande is. Breng voor 
haar een wijder kader aan waardoor ze weer vertrouwen in haar pad krijgt. Help haar elke fase 

zoals die zich aandient in te gaan, ten volle te leven, en weer los te laten. Help haar herkennen in 
haar eigen leven welke volgende fase zich aandient. Steun haar deze in te gaan, ten volle te leven, 

etc. 

 

Bij de eerste stap is de hele reis er al 

Bedenk dat als een vrouw bij je komt voor een intake ze daarmee een eerste stap zet. En voor 
vrouwen geldt: de eerste stap bevat in zich de hele reis. Ze staat op het punt om een groot avontuur 
in te gaan. Iets in haar weet dat de reis al begonnen is, dat er geen keuze meer is. Ze staat op het 
punt om alle oude zekerheden los te laten en het grote woud in te gaan waar geen enkele waarheid 
is wat het lijkt. Het zal de reis van haar leven zijn, avontuurlijk en groots. Maak nooit de fout om haar 
over te gaan halen om met je op reis te gaan. Vanbinnen heeft ze al ja gezegd en heeft ze de reis al 
gemaakt. Als ze zich weifelend voordoet, is dat waarschijnlijk omdat ze geleerd heeft dat ze niet 
openlijk haar kracht mag tonen, of omdat haar hoofd bezwaren ziet. Erken de grootsheid van de stap 
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die ze zet door bij je te komen. Nodig haar uit om contact te maken met haar intuïtie. Want die is het 
die haar hoofd kan overhalen, niet jij.  

Voor je zit een Vasalisa. Een heldin die een wonderbaarlijke reis gaat maken door het bos, een reis 
die ze al duizenden keren gemaakt heeft. Zij kent de weg, en toch moet ze hem opnieuw gaan en 
ontdekken. Alleen jij kan haar begeleiden, daarom is ze bij jou gekomen. Vasalisa is niet van onze 
wereld, ze leeft in de wereld van sprookjes en mythen. Ze is het universele jonge meisje in ieder van 
ons op zoek naar licht.  

Werken met sprookjes als gidsen op de spirituele weg 

Sprookjes zijn de taal van de ziel. De beelden en symbolen gaan voorbij het hoofd en spreken tot het 
onbewuste. Daar liggen ze als zaadjes te wachten tot een moment dat de tijd rijp is en er kiempjes uit 
groeien.  Dat maakt het uitermate geschikt om spirituele wijsheid door te geven. Want ook hier komt 
een paradox binnen: spirituele wijsheid kan je niet doorgeven. Het wordt in elke persoon en in elke 
generatie opnieuw geboren. Wat we kunnen doen is zaden planten en vroedvrouw zijn.   

Het ondertaande sprookje is een bijzonder krachtig ‘zaadje’. De meeste vrouwen- en waarschijnlijk 
ook een flink aantal mannen- zullen in de personen delen van zichzelf, en har weg herkennen.  Op 
het moment dat ze het nodig heeft, liggen de zaadjes klaar.  

Hetzelfde geldt op metaniveau: ik kan mijn wijsheid over het begeleiden van vrouwen niet aan jou 
doorgeven. Geen enkele tekst zal dit doel kunnen verwezenlijken, hoe goed geschreven ook. Wel kan 
ik zaadjes planten. Wil je ook mijn vaardigheid als vroedvrouw, dan nodig ik je uit om aan een van 
mijn workshops of opleidingen deel te nemen.  

Het onderstaande sprookje is afkomstig uit Rusland. Het wordt in oost europa in veel varianten 
vertelt. De onderstaande versie is gebaseerd op de overlevering die ik vond in het meesterlijke boek 
De ontembare vrouw van Clarissa Pinkola Estés.  Het is een heel oud verhaal en het speelt lang 
geleden in een tijd hier ver vandaan.  

 

Vasalisa  en de weg naar de Bron 
 

Er stond een huisje in het bos en daar woonde een klein meisje met haar ouders. Ze leefde 
veilig en gelukkig in het huisje, in verbinding met het bos. 

Het meisje heette Vasalisa en ze had het goed en was gelukkig. Maar de moeder werd ziek. 
Steeds zieker. En op een gegeven moment werd duidelijk dat ze zou gaan sterven. En het 
kleine meisje en de vader waren diep bedroefd, maar er was niets meer aan te doen. En de 
moeder werd steeds zwakker. En op een gegeven moment met nog een beetje adem riep ze 
haar dochter bij zich en zei: ‘kind, ik moet je achterlaten. Maar neem dit mee, dit is mijn 
cadeau aan jou. En onder de dekens en de lakens vandaan haalde ze een klein poppetje. Het 
was net zo gekleed als het meisje. Het meisje heette Vasalisa  in dit verhaal. Met een rood 
jurkje, zwarte schoentjes en een wit schortje. En dit zijn natuurlijk de kleuren van het 
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vrouwelijke goddelijke, de traditionele kleuren van de godin in prehistorische grotten en 
moderne tempels. Van het vrouwelijke, het goddelijke. Rood, wit en zwart. Wit van de 
puurheid en het licht. Zwart van het donker wat er altijd bij hoort. En rood van het bloed en 
het leven, dat ontstaat wanneer zwart en wit tezamen komen. En dat alles zat in dat poppetje. 
En ze zei: ‘dit poppetje geef ik jou, vertel er niemand over. Maar als ik er niet meer ben, en je 
hebt raad nodig dan kan je het altijd aan dit poppetje vragen. En het zal antwoord geven. 
Maar onthoud wel dat je er niemand over vertelt. Dat je het te eten geeft als het honger heeft. 
Dat je het te drinken geeft als het dorst heeft. En dat je altijd luistert naar de antwoorden. 
Want dan zal het poppetje bij je blijven.  

En Vasalisa ontving het cadeau en hoorde de laatste woorden van haar moeder: ‘dit is mijn 
zegen voor jou.’ En toen stierf de moeder. En Vasalisa was diep bedroefd, en de vader was 
diep bedroefd. En de vader wist niet wat ie aan moest en besloot maar naar het dorp te 
trekken waar de andere mensen ook wonen. En het huis in het bos stond leeg. En ze woonden 
in het dorp tussen de mensen. En de vader deed zo goed en zo kwaad als het kon z’n ding. 
Leefde voort, verdiende z’n brood. En het meisje begon zijn voorbeeld te volgen, want wat 
moest ze anders? En ze werd er eigenlijk heel goed in. En met die vader leefde ze daar. En ze 
hielp ‘m met al z’n dingen. Het werd een heel sterk team. Het werd een heel bijzonder en sterk 
meisje. In het dorp werd ze hoog geacht. 

 En zo kwam er weer een tijd van bloei, maar een andere bloei. Deze bloei zat aan de 
buitenkant. En in die tijd kwam er een vrouw naar de vader, en die twee werden verliefd. Het 
was een vrouw met twee dochters, en het leek allemaal heel mooi te passen. Maar wat noch 
die vader noch Vasalisa zagen was dat die vrouw een hele gemene kant had. Dat ze het 
eigenlijk niet kon uitstaan hoe goed en hoe lief Vasalisa was. En ze zag al dat die de oogappel 
was van d’r vader. En ze was er vreselijk jaloers op. En de vader en Vasalisa hadden het 
eigenlijk helemaal niet door. En ze trouwden en ze gingen allemaal in het bos wonen.  

 

Eerst was Vasalisa blij dat ze weer in het bos woonden. Maar het was er nu anders. Het was 
er niet zoals vroeger. De stiefmoeder had een hekel aan het bos en was er bang voor. Ze liet 
het hek hoger maken en deed een slot op de poort. Erger nog, ze leefde haar haat uit op 
Vasalia. En Vasalisa moest alle vuile werkjes opknappen. Overdag ging ze naar het dorp en 
deed haar ding. Maar als ze terug kwam moest ze alle vuile werkjes opknappen. Ze werd 
helemaal afgebeuld maar ze bleef lief. En ze bleef vrolijk en ze bleef vertrouwen dat het goed 
zou komen. En die stiefmoeder kon het niet uitstaan. Die wilde het meisje vernietigen, die kon 
er niet meer tegen: d’r moet toch iets met d’r gebeuren, dit kan niet! Het is onmenselijk.’ En 
ze verzon een heel gemeen plan. ‘Ik weet het, ik weet het’, zei ze tegen haar eigen dochters, 
‘ik weet het. We laten het vuur uitgaan.’ Want in die tijd was dat het ergste wat er was want 
als het vuur uit was dan hield alles op. Dan kon je geen brood meer bakken. Je werd niet meer 
warm ’s avonds. Je kon geen thee zetten. En ze hadden nog niet allemaal lucifers zoals wij. 
Dus als het vuur eenmaal uit was dan kon je het niet zo maar aan krijgen. ‘We laten het vuur 
uit gaan en geven Vasalisa de schuld. En dan moet zij in het bos naar Baba Yaga de heks om 
het vuur te halen. En dan zal de heks haar opeten. Hmmm’. En ze lachten als ratten op de 
hooistapel.  
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En zo geschiedt het. Het vuur gaat uit op een nacht en Vasalisa krijgt de schuld, de volgende 
ochtend. En in haar onschuld zegt ze: ‘nou ja, misschien heb ik het wel gedaan. Ik weet het 
niet. Maar als jij het zegt, laten we er maar eens naar kijken.’ De boze stiefmoeder zegt: 
‘kijken? Ik weet het al lang. Want jij bent degene die altijd voor het vuur zorgt. Dus dat moet 
jou schuld zijn.’ ‘Nou’, zegt Vasalisa, constructief als altijd, ‘laten we gaan kijken hoe we het 
op gaan lossen.’ ‘Nou,’ zegt de boze stiefmoeder, ‘er moet iemand naar de heks in het bos 
want die heeft het vuur. Ik kan het niet doen want ik ben te oud. Mijn dochters kunnen niet zo 
ver lopen, die hebben tere voeten. Dus jij moet het doen.’ ‘Oh’, denkt Vasalisa, ‘ja, daar heeft 
ze wel gelijk in.’ En zo geschiedt het.  

Het meisje verlaat de tuin en gaat het bos in. En het is een hele dubbele ervaring. Aan de ene 
kant is ze bang, want ze weet natuurlijk ook van die heks die iedereen opeet. Maar aan de 
andere kant is het zo’n verademing daar in het bos. En dan beseft ze zich pas goed hoe hoog 
dat hek is geworden om hun tuin. En hoe ze het bos gemist heeft. Wat een gevangenis dit was, 
met het slot op de poort. Ze voelt hoe het bos ademt. En dat het leeft. En dat zij weer kan 
ademen. En ineens herinnert ze zich dan ook dat ze nog altijd in de zak van d’r schort het 
poppetje heeft van d’r moeder. En ze denkt: ‘Oh ja, hoe kon ik dat vergeten, mijn moeder.’  
Tranen stromen over haar wangen als ze weer de liefde van haar moeder voelt. Teder pakt ze 
het poppetje in haar handen. Ze herinnert zich de woorden van haar moeder: geef het te eten 
en te drinken, en ze zal je raad geven als je het nodig hebt. Luister altijd naar haar 
boodschappen. En ze heeft een klein beetje brood meegenomen en meteen geeft ze een 
kruimeltje aan het poppetje. En dan voelt ze zich nog wat beter.  

Maar ja. Al gauw zakt de euforie want dan beseft ze zich dat ze wel het vuur moet gaan 
vinden. En waar woont de heks eigenlijk, ze is nog nooit alleen in het bos geweest.  Ze heeft 
geen flauw idee. Ze heeft verhalen gehoord over Baba Yaga, en die waren vooral 
angstaanjagend. Ze voelt dat ze er toch heen moet, dat het belangrijk is: ‘ik moet het vuur 
halen, ik moet die heks vinden. Dat is belangrijk, maar ik heb geen flauw idee waar. Ik voel 
dat het goed is dat ik in het bos ben. Daar moet ik zijn. Maar hoe vind ik hier ooit mijn weg?’ 
En ze merkt dat alle kennis die ze ontwikkeld heeft met haar vader in het dorp haar niets helpt.  

Op het moment dat Vasalisa bij een splitsing in de weg komt is haar moeder weer heel 
dichtbij, in het poppetje. ‘Laat ik het dan maar aan het poppetje vragen, moet ik nou naar 
links of moet ik nou naar rechts?’ En het lijkt alsof het poppetje antwoord geeft. Op haar 
manier geeft het poppetje antwoord en op haar manier hoort Vasalisa het antwoord. En als 
het poppetje rechts zegt, gaat ze naar rechts. Als het poppetje links zegt, gaat ze naar links. 
En zo krijgt ze toch vertrouwen dat ze op een spoor zit en dat het ergens naar toe zal leiden.  

En zo verstrijkt een dag. ‘sNachts slaapt Vasalisa onder een boom, nadat ze wat brood heeft 
gegeten en het poppetje ook gevoerd heeft. Ze wordt wakker bij het eerste ochtendgloren. Uit 
de verte komt heel snel een rode ruiter op een rood paard. En als ze dichterbij komt stopt de 
ruiter en Vasalisa ziet dat het een lieve oude vrouw is. En die vrouw stapt af en neemt haar 
even op schoot. ‘Zeg kind, ’t is goed. ’t Is goed, ik weet dat jij op weg bent naar de heks en het 
vuur. Het is goed. En ik zie dat je de stroom van de tekenen van je poppetje volgt. Dat is goed. 
Ga mee met de stroom, dat is wat ik je meegeef.’ En daarna vertrok ze weer. Maar voor 
Vasalisa voelde het alsof ze toch bleef. Ook al was ze weg. En daarna was het bos anders. Ze 
wist nu dat hier lieve oude vrouwen in het rood op paarden rond snelden. En ze kreeg plezier 
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in het gaan van de weg. En ze kreeg plezier in de stroom van rechts en links en ik volg het 
zoals het is. En even later, net toen de zon op kwam, kwam er een witte ruiter op een wit 
paard. Deze was nog veel sneller. Maar het leek alsof ze even wuifde en zei: ‘ik zie jou later’. 
En toen ging ze weer verder. En Vasalisa wist nu dat hier lieve ruiters in het rood en in het wit 
waren, en ze liep door met steeds meer plezier. En net toen het donker begon te worden 
kwam er weer een ruiter langs. Een zwarte ruiter met een zwart paard.  Het paar was bijna 
transparant. En het was haast alsof Vasalisa meer voelde dat ze er was dan dat ze haar zag. 
Het maakte haar rustig. En ze keek die ruiter na en zag dat deze een kleine omheining in het 
bos binnen reed. Waar een huisje stond. ‘Dat moet het zijn’, dacht Vasalisa, ‘deze ruiter is ook 
een teken!’  En ze ging achter de ruiter aan.  

Het was het vreemdste huis wat ze ooit had gezien. Rondom het huis stond een hek met 
spijlen en op elke spijl stond een doodskop. En de poort van het hek, het handvat bestond uit 
botten. Vasalisa was wel wat gewend, maar dit toch niet en het kostte haar veel moeite om 
naar binnen te gaan. Om dat handvat aan te raken. Om de botten echt aan te raken. Maar ze 
deed het.  

Vasalisa raakte het hek aan en het hek zwaaide open. En op dat moment kwam er uit de lucht 
een gevaarte aan. Een ketel, een grote heksenketel en die werd soort van voort geroeid met 
een vijzel als roeispaan. Door een oude vrouw, dat moest de heks zijn, met vette wapperende 
haren, een neus zo kom en een kin zo krom dat ze elkaar raakten. Grote wratten er bij en een 
schrille stem die riep: ‘Hey! Wat doe jij daar?!’ Vasalisa schrok op. Vasalisa kromp in elkaar, 
maar zei: ‘ik ben Vasalisa, ik kom het vuur halen.’ ‘Oooh jou en je soort ken ik wel. Waarom 
zou ik jou het vuur moeten geven?’ Vasalisa wist het ook niet, maar ze voelde het poppetje in 
d’r zak. En luisterend naar het poppetje zei ze: ‘omdat ik het vraag.’ ‘Dat is het goede 
antwoord. Kom maar binnen dan.’  

Op dat moment kwam de witte ruiter op het witte paard. Het was een oude vrouw met rechte 
rug en ogen als zonnen. Ze  ging recht voor d’r staan en zei: ‘onthoud goed wat hier is 
gebeurd, meisje, want dit is waar het om gaat in de wereld van de Baba Yaga. Je bent nu een 
nieuwe wereld binnen gestapt. Eerst stapte je de wereld van het bos in. En daar ging het er 
om om met de stroom mee te gaan, de les van de rode ruiter. Nu ben je echt het terrein van 
de heks binnengestapt. En daar gaat het er om om op alle vragen eerlijk antwoord te geven. 
dat is mijn les aan jou. En dan zullen alle krachten hier voor jou buigen. Zelfs de Baba Yaga. 
Wees niet bang voor haar, wees bang voor wat er gebeurt als je afdwaalt van je waarheid.’ 
Vasalisa had even nodig om het allemaal door te laten dringen. En ze zei: ‘blijf je dan ook bij 
me?’ En de ridder op het witte paard, het was een sterke vrouw met een rechte rug, zei: ‘elk 
moment dat je me nodig hebt ben ik er.’ En ze was prompt weer verdwenen. Vasalisa dacht: 
‘nou volgens mij heb ik je nu nodig, maar ja, misschien dat ik het zelf dan ook wel kan.’ En ze 
ging mee met de heks naar binnen. En de heks gaf haar allemaal opdrachten. Ze moest de 
was doen en haar eten koken. En al die dingen die bij het leven van een heks hoorde moest ze 
doen. En gaandeweg ging Vasalisa zien hoe de heks leefde. Al die ondersteunende dingen. Die 
leerde ze van heel dichtbij kennen.  

Maar toen gaf de heks een opdracht die zou moeilijk was dat Vasalisa dacht: ‘ja dat kunnen 
heksen misschien maar ik niet.’ Want buiten stonden twee grote vaten. Eén was leeg, in de 
ander zat maïs. En de heks zei: ‘Van dit vat met maïs is een deel beschimmeld. En ik wil dat je 
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ze scheidt. De beschimmelde en de niet aangetaste. Het is nu avond, als ik morgenochtend op 
sta wil ik dat dit vat gevuld is met de beschimmelde maïs, en het andere vat met de gezonde 
maïs. Welterusten.’ En Vasalisa begon en dacht: ‘mijn god, hoe moet dat ooit, stuk voor stuk 
nam ze een beetje maïs in haar handen en pakte elk korreltje  en draaide het om, turend of ze 
schimmels zag. En het schoot natuurlijk absoluut niet op en ze was moe want ze had al een 
hele lange dag achter zich. Haar ogen zakte bijna dicht. En ze wist het niet. Ze dacht: ‘zou nou 
die witte ridder komen?’ Die kwam er ook niet aan. En toen leek het alsof het poppetje in haar 
zak weer een beetje begon te bewegen. Ze maakte er contact mee en het zei: ‘weet je wat? 
Ga gewoon maar slapen.’ Vasalisa was te moe om te protesteren. En ze ging slapen.  

Dus toen Vasalisa wakker werd toen waren daar die twee vaten gevuld. En de heks die zag 
het ook en dacht: ‘hmm.. interessant.’ En gaf haar nog een heleboel meer klussen. Maar toen 
het avond werd had ze weer een moeilijke klus. Ze nam haar mee het erf op en zei: ‘kijk, zie je 
deze berg modder? Zwarte aarde. Maar erin zitten allemaal maanzaadjes.’ ‘Morgenochtend 
wil ik twee bergen zien, één met modder en één met maanzaadjes.’ Nou, Vasalisa vond dit 
nog minstens zo moeilijk. Van die hele kleine zwarte pitjes in de zwarte modder. En toch 
begon ze: ze nam een beetje aarde in haar hand en begon er de zwarte zaadjes uit te pulken. 
Haar ogen vielen bijna dicht. Het poppetje zei weer: ‘ga maar lekker slapen.’ En Vasalisa was 
te moe om te protesteren.  

De volgende ochtend lagen er twee stapels. En de heks die raakte wel overtuigd. ‘Hmmm, dit 
meisje kan het.’ En ze keek anders naar het meisje terwijl ze de soep at. En andere keren had 
ze Vasalisa niets te eten gegund, liet ze zichzelf 10 keer opscheppen en gaf haar een 
vingerhoedje. Maar deze keer zei ze: ‘eet ook maar wat kind.’  

En de heks zei op een heel andere toon: ‘zijn er ook geen vragen die je zou willen stellen?’  

Vasalisa vroeg: ‘wat kan ik doen om de rode ruiter op te roepen? Komt ze altijd als ik haar 
roep?’ 

En de heks hoorde de vraag en zei: ‘droombewustzijn is gekoppeld aan de rode ruiter op het 
rode paard. En elke keer dat jij mee gaat met de stroming, dat jij haar advies volgt dan is ze er. 
De rode ruiter op het rode paard is mijn ochtendgloren. Is de aankondiging van een nieuwe 
dag.  En zoals de dag altijd komt zo zal ook het droombewustzijn altijd komen. Heb je nog 
meer vragen?’ 

‘Is het goed voor mij om bij u te blijven wonen?’ 

‘Mijn domein is het domein van de witte ruiter op het witte paard.  Het is een domein van 
waarheid, van de zon die opkomt. De witte ruiter op het witte paard is de euforie, is de 
grootsheid is het weten. Geen enkel mens kan altijd in het zonlicht staan. Blijf hier zolang als 
je nodig hebt maar weet dat er altijd een einde komt aan deze tijd. De witte ruiter op het 
witte paard is mijn dag. Heb je nog een laatste vraag?’ 

‘Als ik bang voor dingen ben wat kan ik dan het beste doen?’  

‘Dan heb je de zwarte ruiter nodig op het zwarte paard. Ze is bijna transparant en haar 
boodschap is: ‘ daal af in jezelf. Ga nog dieper naar binnen.’ Er is altijd nog een laag onder de 
laag en daar nog een laag onder. En zo kom je in wat sommigen de ‘neverending space’ 
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noemen. En anderen noemen het ‘godin’. En weer anderen zeggen ‘de bron’. Niemand kan 
zonder de zwarte ruiter op het zwarte paard. Zelfs de allersterkste niet. Zij is mijn nacht, mijn 
laatste grootmoeder. Deze drie grootmoeders, mijn kind,’ vervolgde de heks, ‘heb je leren 
kennen en je hebt er naar gevraagd en dat is goed. Je hebt de mysteriën leren kennen hier bij 
mij op de bank en bij het vuur.’ 

Baba Yaga sprak ‘En nu is het tijd dat ik jou het vuur geef en dat je er mee naar huis gaat om 
daar je leven verder te leven. Maar neem eerst zo veel tijd als je wilt hier.’ En lang zaten ze 
daar in stilte naast elkaar. De heks en Vasalisa. En geleidelijk aan werd het onderscheid 
tussen hen steeds kleiner. Twee vrouwen, tijdloos, starend in het vuur. Één met het vuur. En 
via de mysteriën verbonden met het hele leven. Vasalisa ademde diep, misschien ademde ze 
ook wel niet. Ze wist het niet. Alles leek op te lossen in dit moment en ze kon niet zeggen of ze 
er duizend jaar had gezeten of een minuut.  

Op een gegeven moment blafte er een hond, en wist ze dat het tijd was om te gaan. En ze 
stond op en zag dat de heks naast haar verdwenen was. Maar wel lag er een schaaltje om 
kolen uit het vuur in te doen. En ze nam wat kolen uit het vuur waar ze samen bij hadden 
gezeten. 

Vasalisa verliet de plek. En ze keek nog eens goed om zich heen. En er gebeurde een hoop 
terwijl ze daar wegliep van deze kamer. Het is nog een heel ander verhaal, wat ik een andere 
keer zal vertellen. Maar de reis terug was even lang als de reis heen en deed haar nog verder 
groeien. En onderweg kwam ze door de kamer van de heks die verliet ze, het huis van de heks 
verliet ze. Het hek van de heks verliet ze. Ze liep door het bos en wist dat ze weer in dat zelfde 
huis zou komen en ze werd een beetje bang voor het eigen vuur in haar handen. ‘Hoe zou mijn 
stiefmoeder reageren als ze mij weer ziet met dat vuur?’ Maar er gebeurde zoveel met haar 
onderweg, en toen ze het huis weer binnenkwam wist de stiefmoeder ook helemaal niet wat 
ze doen moest. Ze was helemaal niet blij maar kon het niet laten zien. Maar Vasalisa legde 
heel rustig het vuur in de haard en stak het vuur aan. En het vuur verbrandde die nacht de 
stiefmoeder en haar twee dochters. Vasalisa hoefde er niets voor te doen. De volgende 
ochtend was alles wat niet zuiver was door het vuur verbrand. En ook het hek om de tuin was 
verbrand. En het huis stond daar weer in verbinding met het bos. En ze wist dat in dat bos de 
heks woonde. En ze wist dat Baba Yaga met haar drie ruiters bij het vuur zat en dat ze allen 
naar haar glimlachte.  

 

 

Dit verhaal bevat informatie over de spirituele weg van vrouwen. hieronder lees je welke stappen 
erin te herkennen zijn. Stappen die zich natuurlijk, van binnenuit aandienen als een vrouw het 
spirituele pad opgaat. 
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1e voorstadium: wond op het 
vrouwelijke 
 

Er stond een huisje in het bos en daar woonde een klein meisje met haar ouders. Ze leefde 
veilig en gelukkig in het huisje, in verbinding met het bos. 

Het meisje heette Vasalisa en ze had het goed en was gelukkig. Maar de moeder werd ziek. 
Steeds zieker. En op een gegeven moment werd duidelijk dat ze zou gaan sterven. En het 
kleine meisje en de vader waren diep bedroefd, maar er was niets meer aan te doen. En de 
moeder werd steeds zwakker. En op een gegeven moment met nog een beetje adem riep ze 
haar dochter bij zich en zei: ‘kind, ik moet je achterlaten. Maar neem dit mee, dit is mijn 
cadeau aan jou. En onder de dekens en de lakens vandaan haalde ze een klein poppetje. Het 
was net zo gekleed als het meisje. Het meisje heette Vasalisa  in dit verhaal. Met een rood 
jurkje, zwarte schoentjes en een wit schortje. En dit zijn natuurlijk de kleuren van het 
vrouwelijke goddelijke, de traditionele kleuren van de godin in prehistorische grotten en 
moderne tempels. Van het vrouwelijke, het goddelijke. Rood, wit en zwart. Wit van de 
puurheid en het licht. Zwart van het donker wat er altijd bij hoort. En rood van het bloed en 
het leven, dat ontstaat wanneer zwart en wit tezamen komen. En dat alles zat in dat poppetje. 
En ze zei: ‘dit poppetje geef ik jou, vertel er niemand over. Maar als ik er niet meer ben, en je 
hebt raad nodig dan kan je het altijd aan dit poppetje vragen. En het zal antwoord geven. 
Maar onthoud wel dat je er niemand over vertelt. Dat je het te eten geeft als het honger heeft. 
Dat je het te drinken geeft als het dorst heeft. En dat je altijd luistert naar de antwoorden. 
Want dan zal het poppetje bij je blijven.  

En Vasalisa ontving het cadeau en hoorde de laatste woorden van haar moeder: ‘dit is mijn 
zegen voor jou.’ En toen stierf de moeder.  

Wake up call 

Het sprookje begint met: Er stond een huisje in het bos en daar woonde een klein meisje met haar 
ouders. Ze leefde veilig en gelukkig in het huisje, in verbinding met het bos. 

Als een sprookje zo begint dan is dat een wake up call voor je onbewuste.  Dit gaat over waarheden 
van de aarde, van de vrouwen ziel. Hier staat informatie over het leven in verbinding met het bos,  en 
over gelukkig zijn. Hier kan je iets leren dat maar weinig van ons van huis uit hebben meegekregen. 
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Verbroken vrouwenlijn 

Het sterven van de moeder is een symbool voor de breuk in de vrouwenlijn waar veel vrouwen mee 
te doen hebben. De liefdevolle doorleefde wijsheid van verre grootmoeders is  niet of maar ten dele 
doorgegeven. Dit maakt dat de vrouw psychisch onbemoederd is, en daarmee kwetsbaar. Ze mist 
steun op de vrouwelijke wijsheid, de vrouwelijke manier van weten. 

Het sterven van de moeder staat ook symbool voor de wond op het vrouwzijn die we allen bij ons 
dragen. Die wond is er. Die dragen we in onze vrouwenlijn achter ons. De één bewuster dan de ander. 
Wie heeft er nou een voorbeeld van een moeder die echt stralend vrouw is, volledig in haar 
vrouwelijke kracht. En daarin gerespecteerd wordt en gevoed wordt door haar omgeving. Dat is wat 
we allemaal nodig hebben. Maar wat we zien in onze moeders is een vrouw die niet is wie ze zou 
kunnen zijn, en dat doet pijn als dochter. Het doet dubbel pijn, het doet pijn omdat je niet van je 
moeder krijgt wat je nodig hebt. Niet op alle niveaus. Hoe ze ook haar best doet, geen enkel verwijt 
aan de moeders. Dat is één van de pijlen dat jij een tekort ondervind. Een andere pijn is om jouw 
moeder zo te zien. Meisjes houden van hun moeders. En willen dat ze gelukkig is en dat ze straalt en 
dat ze mooi is. Op wat voor manier dan ook bij haar past. En het doet pijn om te zien dat het niet zo 
is. 
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Een vonkje blijft bewaard 

Toch, hoe verbrokkeld die lijn ook is, iets van die vrouwelijke wijsheid krijgt iedere vrouw mee. Dat 
wordt gesymboliseerd door het popje. Ergens weten we nog dat we naar binnen moeten om de 
antwoorden te vinden. Maar lange tijd laten we dat popje ergens in een lade slingeren en kiezen we 
een manier van overleven die meer lonkt: om de pijn van het gemis van de moeder te omzeilen 
richten we ons op de vader en zijn wereld.  

Vrijmaken van intuïtie 

In het  voorstadium gaat het erom alle psychologische rommel op te ruimen die op je intuitie is gaan 
zitten. Dit vraagt dat je bij de pijn durft te komen van afgesneden zijn. Ook de pijn van misbruik van 
vrouwen en het vrouwelijke kom je hier tegen. 

De eerste middag open ik met een structuur om het vrouwelijke én het mannelijke in onszelf 
uit te nodigen. Want alleen als de tegenpool er ook mag zijn kan het thema voluit bloeien. In 

dans en beweging ontmoeten de twee elkaar. Het brengt ons naar oude pijn. De wond op het 
vrouwelijke. We deinzen niet terug, al vraagt het alle kracht. Als afronding ademen we in de 

kring de pijn in en heten het welkom in ons hart. Eén vrouw draait zich geschrokken af en zegt: 
‘dat doet zeer’. Dan voelen we wat er is, en er klinken woorden als: ‘verbinding, zusterschap, 

kracht, liefde’. We ademen ook dit alles in en geven het dan vrij, de wijde kosmos in. Voor wie 
het nodig heeft. Een beetje overrompeld door zoveel pijn en intensiteit de eerste middag gaan 

we de pauze in. 

 

 

 

 

2e voorstadium: De wereld van de vader 
En Vasalisa was diep bedroefd, en de vader was diep bedroefd. En de vader wist niet wat ie 
aan moest en besloot maar naar het dorp te trekken waar de andere mensen ook wonen. En 
het huis in het bos stond leeg. En ze woonden in het dorp tussen de mensen. En de vader deed 
zo goed en zo kwaad als het kon z’n ding. Leefde voort, verdiende z’n brood. En het meisje 
begon zijn voorbeeld te volgen, want wat moest ze anders? En ze werd er eigenlijk heel goed 
in. En met die vader leefde ze daar. En ze hielp ‘m met al z’n dingen. Het werd een heel sterk 
team. Het werd een heel bijzonder en sterk meisje. In het dorp werd ze hoog geacht. 

 En zo kwam er weer een tijd van bloei, maar een andere bloei. Deze bloei zat aan de 
buitenkant. 
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In onze tijd zie je steeds meer als reactie op de pijn van de wond op het vrouwelijke dat vrouwen zich 
helemaal afkeren van het vrouwelijke en zich op de mannen en het mannelijke richten. Ze trekken 
zich terug, paradoxaal genoeg in, doen, in carrière, in iets neerzetten, in iets bereiken, in laten zien 
dat ze slim zijn of dat ze macho vrouwen zijn, of beiden. Steeds meer uitdagingen de wereld gaan 
veroveren zoals mannen dat voor ons al langer aan het doen zijn geweest.  Ik zie dat ook steeds meer 
bij vrouwen. En een tijd lang is dat ook heel vervullend, dat de wereld van dat heldere zonlicht, van 
het ego. Je doet je ding. Je zet wat neer.  

Op zich is dat mooi, maar het wordt nu gedaan om een wond te bedekken. En dat gaat zich op den 
duur wreken. Op een gegeven moment sluipt er een soort vermoeidheid in. Waarom? Ik kan best 
nog een hindernis nemen. Ik kan best het bedrijf nog groter maken. Ik kan best nog een kind 
opvoeden. Ik kan het allemaal tegelijk. Maar vervult het mij echt? Misschien ’s nachts in een droom 
dat je voelt ‘ben ik nu de vrouw die ik in mijn moeder had willen zien?’ En vanaf zo’n moment is de 
grond onder je voeten weg, misschien ga je nog een tijd door zoals Donald Duck als die over een 
afgrond gaat. Rent ie altijd een tijdje door en dan pas valt ie. Is echt zo, ik heb het een keer gemerkt 
toen ik door het ijs zakte. De tijd rekt op. En zo voelt vaak ook, de tijd rekt op, je gaat nog door. Maar 
alles wordt opgerekt. Alles wordt droog en schraal. En dat is het niet meer.  

In die tijd gaat je intuïtie steeds slechter werken. Die kennis van vrouwen die je zo nodig hebt gaat 
het steeds slechter doen. Hoeveel opleidingen je doet, welke skills je ook in je werk ontwikkelt, ze 
helpen je niet bij dit ene: je weg vinden door het leven. Je doet niet meer wat je weet dat goed is 
voor je. Je gaat te laat naar bed, met de verkeerde mensen uit, je werkt te hard of geeft teveel van 
jezelf. Haast ongemerkt is er iets heel gevaarlijks je leven binnen gekomen.  

 

Maureen Murdock heeft dit treffend uitgebeeld in haar boek De Weg van de Heldin. In een figuur vat 
ze het samen: 
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Door de wond op het vrouwelijke ontstaat de losmaking van het vrouwelijke, bovenin de figuur. In 
het sprookje is dit uitgebeeld met het sterven van de moeder. In een poging haar pijn te ontvluchten 
richt ze zich op hert mannelijke, wat uiteindelijk geen oplossing is en dan ook leidt tot verschraling. 

En dan komt de donkere Godin, eerst in haar negatieve gedaante als boze stiefmoeder. Juist door af 
te dalen in het donkerste in onszelf wordt de neergaande beweging gekeerd. Daarna komt er weer 
opgang. Maar alleen de stiefmoeder in de ogen kijken is niet genoeg. Dit is wat in psychotherapie 
gebeurt, en veel vrouwen ervaren dat er meer nodig is. De donkere Godin heeft nog veel meer lagen. 
Dit gaan kennen is een spirituele weg, en laat uiteindelijk de stiefmoeder transformeren via de 
donkere Godin naar een Godin van heelheid. De kracht van het visioen van Merlijn is dat hij inzicht 
geeft juist in dit gedeelte.   

Therapeut of guru? Wie kan je weer gelukkig maken? In de Zen wordt dit de relatieve of de 
absolute benadering genoemd. De therapeut zal aansluiten bij waar jij bent en stap voor 
stap de weg met je vrij maken naar meer geluk. De guru of hogepriesteres zal je in direct 
contact brengen met de Godin. De kracht van deze ontmoeting brandt door weerstanden 

heen. Uiteindelijk vullen beide wegen elkaar aan. Hedendaagse spirituele leraren zullen 
vaak van beiden gebruik maken. Juist het loslaten van meer hardnekkige patronen roept 

veel angst op. En daar is veel licht voor nodig. 

Licht tegen haar wezen 
Hafiz 
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Hoe heeft de roos ooit haar hart geopend 

En is ze aan deze wereld al haar schoonheid gaan geven? 
Ze voelde de aanmoediging van licht tegen haar wezen, 

Anders blijven we allemaal te bang 
 

 

De keerzijde van maakbaarheid 

De vader leert Vasalisa om doelen te zetten en iets te bereiken. Een mooi cadeau- wanneer je het uit 
vrijheid doet. Vasalisa doet het in dit stadium uit nood, om een leegte te bedekken. Dan slaat 
prestatie gerichtheid om in workaholic. Dan verleer je om te genieten en te luisteren naar de zachte 
stem van je intuitie. Dan maak je keuzes die niet altijd goed zijn voor het mooiste in jezelf. Dan 
vergeet je hoe je je kan overgeven in de dans. Alles wordt roestig en je lijf gaat op slot. 

 

Sinds de start van de opleiding in september is er veel gebeurd met mij en in mijn leven. Twee 
van de belangrijkste ontwikkelingen kregen echt vorm in de aanloop naar het derde blok. Ik 
voelde dat ik van mijn leven elke dag echt een avontuur wil maken. De te goede moeder die 

me vraagt voor veiligheid te zorgen is een zachte dood aan het sterven. Ook de te goede 
vader die me aanspoort mijn best te doen en te presteren is op de achtergrond geraakt. Ik 

voel dat ik me over kan geven aan de flow en nu vanuit mijn eigen passie en vertrouwen in 
mijn kwaliteiten de wereld in kan gaan. 

 

 

 

3e voorstadium: Zelf destructief 
gedrag 

En in die tijd kwam er een vrouw naar de vader, en die twee werden verliefd. Het was een 
vrouw met twee dochters, en het leek allemaal heel mooi te passen. Maar wat noch die vader 
noch Vasalisa zagen was dat die vrouw een hele gemene kant had. Dat ze het eigenlijk niet 
kon uitstaan hoe goed en hoe lief Vasalisa was. En ze zag al dat die de oogappel was van d’r 
vader. En ze was er vreselijk jaloers op. En de vader en Vasalisa hadden het eigenlijk helemaal 
niet door. En ze trouwden en ze gingen allemaal in het bos wonen.  

Eerst was Vasalisa blij dat ze weer in het bos woonden. Maar het was er nu anders. Het was 
er niet zoals vroeger. De stiefmoeder had een hekel aan het bos en was er bang voor. Ze liet 
het hek hoger maken en deed een slot op de poort. Erger nog, ze leefde haar haat uit op 
Vasalia. En Vasalisa moest alle vuile werkjes opknappen. Overdag ging ze naar het dorp en 



23  

deed haar ding. Maar als ze terug kwam moest ze alle vuile werkjes opknappen. Ze werd 
helemaal afgebeuld maar ze bleef lief. En ze bleef vrolijk en ze bleef vertrouwen dat het goed 
zou komen. En die stiefmoeder kon het niet uitstaan. Die wilde het meisje vernietigen, die kon 
er niet meer tegen: d’r moet toch iets met d’r gebeuren, dit kan niet! Het is onmenselijk.’ En 
ze verzon een heel gemeen plan. ‘Ik weet het, ik weet het’, zei ze tegen haar eigen dochters, 
‘ik weet het. We laten het vuur uitgaan.’ Want in die tijd was dat het ergste wat er was want 
als het vuur uit was dan hield alles op. Dan kon je geen brood meer bakken. Je werd niet meer 
warm ’s avonds. Je kon geen thee zetten. En ze hadden nog niet allemaal lucifers zoals wij. 
Dus als het vuur eenmaal uit was dan kon je het niet zo maar aan krijgen. ‘We laten het vuur 
uit gaan en geven Vasalisa de schuld. En dan moet zij in het bos naar Baba Yaga de heks om 
het vuur te halen. En dan zal de heks haar opeten. Hmmm’. En ze lachten als ratten op de 
hooistapel.  

En zo geschiedt het. Het vuur gaat uit op een nacht en Vasalisa krijgt de schuld, de volgende 
ochtend. En in haar onschuld zegt ze: ‘nou ja, misschien heb ik het wel gedaan. Ik weet het 
niet. Maar als jij het zegt, laten we er maar eens naar kijken.’ De boze stiefmoeder zegt: 
‘kijken? Ik weet het al lang. Want jij bent degene die altijd voor het vuur zorgt. Dus dat moet 
jou schuld zijn.’ ‘Nou’, zegt Vasalisa, constructief als altijd, ‘laten we gaan kijken hoe we het 
op gaan lossen.’ ‘Nou,’ zegt de boze stiefmoeder, ‘er moet iemand naar de heks in het bos 
want die heeft het vuur. Ik kan het niet doen want ik ben te oud. Mijn dochters kunnen niet zo 
ver lopen, die hebben tere voeten. Dus jij moet het doen.’ ‘Oh’, denkt Vasalisa, ‘ja, daar heeft 
ze wel gelijk in.’ En zo geschiedt het.  

 

Jezelf het licht niet gunnen 

Wat bij Vasalisa ontbreekt is de kennis van vrouwen. En daarom kan het dat ondanks haar wereldlijke 
succes en kennis ze niet herkent hoe wreed de stiefmoeder is die haar leven binnen wandelt. Ze 
wapent zich niet. De stiefmoeder begint Vasalisa  consequent naar beneden te halen. Het is iets waar 
veel psychologen veel over hebben geschreven. Jung heeft het erover, Freud heeft het erover. En in 
alle sprookjes komen de boze stiefmoeders voor. We hebben iets in ons dat onszelf het licht niet 
gunt. En telkens als je de neiging hebt om naar het licht te gaan begint die stem: ‘nou ben je dat wel 
waard? Ik zou het maar niet doen. Daar ben je helemaal niet aan toe. Je moet eerst nog dit doen. Je 
moet eerst nog dat doen en eerst nog zus doen. Jij kan dat toch niet, het heeft helemaal geen nut.’ 
Allemaal stemmen van de boze stiefmoeder. ‘Wie ben jij dat je denkt dat je er iets mee zou kunnen 
met dat licht.’  

De stiefmoeder in jouw leven 

Ook al zegt je hoofd dat de tijd van boze stiefmoeders voorbij is, je hart klopt sneller, je buik krimpt 
in elkaar. In ieder van ons leeft een kracht die niemand het licht gunt, en vooral jou zelf niet. Eigenlijk 
is het archetype van de boze stiefmoeder daar een prima verbeelding van.  Wanneer je te lang in de 
wereld van het mannelijke verblijft, dan steekt die kant de kop op. Wat dan? 

Kans in de crisis 
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En Vasalisa houdt lang stand. Dat kan niet anders. Vasalisa staat voor je innerlijk kind, en ook voor je 
ziel. Die kan niet opgeven. Maar de spanning loopt op van binnen, het wordt een onhoudbare 
situatie. En de paradox is dat juist die stiefmoeder doet wat gedaan moet worden. Namelijk Vasalisa 
het bos in sturen. Want uiteindelijk is dat waar het mis is gegaan. Als de verbinding met het bos 
verbroken word. En Vasalisa pakt dat stuk niet aan. Zoals zo vaak in het leven. We gaan door in wat 
we kennen. We redden ons met wat we hebben, doen het zo goed mogelijk. Maar we lopen met een 
grote boog om wat er echt nodig is. En dat is: de verbinding met het bos weer herstellen. En het  bos, 
dat is natuurlijk de oervoeding. De Moeder-Aarde in onszelf én buiten onzelf. The Sacred Feminine. 
Als we dat niet herstellen, dan blijven we wezen ons hele leven lang. En juist door dit plan van de 
stiefmoeder om dit meisje helemaal te pakken en kapot te maken, En naar die heks te sturen die 
haar zeker op zal eten, gaat Vasalisa aanpakken wat ze echt moet aanpakken. Het is nou net wat we 
nodig hebben.  Dit is de oplossing van ‘de dwaas’, de ‘dromer’: het bos ingaan. Hier wordt de weg 
van Vasalisa een spirituele weg, hier gebeurt meer dan bij psychotherapie mogelijk is.  

 

 

Het gaat erom dat jij je steeds meer opent voor de liefde en steeds meer ziet waar je het nog 
afhoudt. Dit proces is niet stap voor stap uit te leggen. Het gaat voorbij de mind. Rumi is er 

een meester in om vastgeroeste patronen op hun kop te zetten en ruimte te maken voor 
liefde. Hij weet dan ook waar hij het over heeft: de man die alles voor hem betekende is 
vermoord. Uit de pijn van dit vreselijke verlies zijn de mooiste gedichten voort gekomen. 

 
Voor mij maar één uitweg 

Klara Adalena 
 

Ik denk dat ik weet 
wie ik ben, 

wie jij bent, 
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wat we doen 
en aan elkaar hebben. 

 
En dan ineens 

steek je een stok in het wiel. 
Al mijn woede en teleurstelling breken open; 

Hoe heb ik zo blind kunnen zijn?! 
Steeds weer keert het zwaard in mijn wond. 

 
Er is voor mij maar één uitweg, 

het vraagt al mijn moed en nederigheid: 
Beseffen dat ik niet weet, 
maar een vangnet span. 

Barsten toelaten. 
 

Nu de puzzelstukjes uit elkaar vallen 
komt door de kieren 

het oneindige licht naar me toe 
van daar waar jouw en mijn wezen één zijn. 

 
Er was geen hand 

die de stok in het wiel stak. 
Kisten vol vloeibaar goud met diamanten staan voor me om me te voeden. 

 

 

 

 

1e stap: de dromer 
Het meisje verlaat de tuin en gaat het bos in. En het is een hele dubbele ervaring. Aan de ene 
kant is ze bang, want ze weet natuurlijk ook van die heks die iedereen opeet. Maar aan de 
andere kant is het zo’n verademing daar in het bos. En dan beseft ze zich pas goed hoe hoog 
dat hek is geworden om hun tuin. En hoe ze het bos gemist heeft. Wat een gevangenis dit was, 
met het slot op de poort. Ze voelt hoe het bos ademt. En dat het leeft. En dat zij weer kan 
ademen. En ineens herinnert ze zich dan ook dat ze nog altijd in de zak van d’r schort het 
poppetje heeft van d’r moeder. En ze denkt: ‘Oh ja, hoe kon ik dat vergeten, mijn moeder.’  
Tranen stromen over haar wangen als ze weer de liefde van haar moeder voelt. Teder pakt ze 
het poppetje in haar handen. Ze herinnert zich de woorden van haar moeder: geef het te eten 
en te drinken, en ze zal je raad geven als je het nodig hebt. Luister altijd naar haar 
boodschappen. En ze heeft een klein beetje brood meegenomen en meteen geeft ze een 
kruimeltje aan het poppetje. En dan voelt ze zich nog wat beter.  

Maar ja. Al gauw zakt de euforie want dan beseft ze zich dat ze wel het vuur moet gaan 
vinden. En waar woont de heks eigenlijk, ze is nog nooit alleen in het bos geweest.  Ze heeft 
geen flauw idee. Ze heeft verhalen gehoord over Baba Yaga, en die waren vooral 
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angstaanjagend. Ze voelt dat ze er toch heen moet, dat het belangrijk is: ‘ik moet het vuur 
halen, ik moet die heks vinden. Dat is belangrijk, maar ik heb geen flauw idee waar. Ik voel 
dat het goed is dat ik in het bos ben. Daar moet ik zijn. Maar hoe vind ik hier ooit mijn weg?’ 
En ze merkt dat alle kennis die ze ontwikkeld heeft met haar vader in het dorp haar niets helpt.  

 

 

Vasalisa stapt uit haar oude wereld van het huis en het dorp. Ze opent het hekje van de tuin en loopt 
erdoor naar buiten, het bos in. Dat ze dit doet komt deels door de wreedheid van de stiefmoeder, 
deels door haar eigen naïviteit waardoor ze alle opdrachten van de stiefmoeder maar blijft uitvoeren 
zonder de stiefmoeder te bevragen. Dit wordt uitgebeeld door de afbeelding: de dromer 

 

 

Elke vrouw vindt deze oplossing in zichzelf en uit zichzelf. En toch is dat maar een deel van de 
waarheid. Niemand kan je adviseren op dit punt. Iemand die psychotherapie geeft en zelf op veilige 
afstand blijft brengt je hier niet ver genoeg. Hoe goed bedoeld ook, die houdt je in het kleine 
wereldje van huis en tuin en dorp. Misschien wel alleen omdat ze zelf niet weet dat er meer is. Wat 
je nu zoekt, is iemand die zelf het bos in is gegaan. Die uit elke porie de geur van het bos uitstraalt en 
die heeft leren houden van het bos. Je wordt nu gesteund door vrouwen die weten van deze weg, 
van deze noodzaak om je eigen donker in te gaan. Die zelf door de wanhoop heen gereisd zijn en 
weten dat er een andere kant is. Zo iemand hoeft eigenlijk niets te zeggen, weet hoe zinloos dat is. 
Maar ze kan je gerust stellen door naast je te zitten en je aan te moedigen trouw te zijn aan je 



27  

innerlijke verscheuring. Om niet tevreden te zijn  met halve oplossingen. Om je voor te leven dat een 
ander leven is dan carriere of kinderen. Woordeloos zegt ze:  ‘Ga maar in die afgrond, in het donkere 
bos, in het verdriet en de razernij. Laat je er maar in zuigen. Luister niet langer naar die mensen die 
zeggen: ‘het komt wel goed’. Hou je zelf niet langer terug. Durf op weg te gaan naar de heks in het 
bos. Het is okay. En misschien betekent het dat je een half jaar alleen maar huilt. Of schreeuwt. Of 
het bos in gaat. Het is okay. De heks heeft een eigen integriteit, en haar pad zal je ver van de 
beschaving voeren maar je krijgt er een groter leven voor terug. Dit gaat over inwijding, en daar 
horen offers bij.’ 

 

Laat me maar in die put stappen 

Dit is een belangrijk punt in het verhaal. De heldin is op de rand van het onbekende. Ze weet 
inmiddels, of voelt eigenlijk meer, dat hier een kans ligt om het vuur in haar ziel weer aan te steken, 
en dat ze daarvoor Baba Yaga de heks nodig heeft. Ook al is ze altijd bang gemaakt voor de heks, toch 
weet ze dat ze daar zijn moet om het vuur weer aan te steken. Dit is de fase dat vrouwen zeggen: 
‘laat me toch, ik weet wel hoe ik mezelf uit de put kan trekken, maar deze keer moet ik een tijdje ín 
de put blijven. Daar ligt een antwoord dat niemand me kan geven, dat ik zelf nog niet ken.’ Met 
heldenmoed stapt ze over de rand, het onbekende in, het bos, de depressie, de eenzaamheid, verlaat 
haar huwelijk en mooie huis voor een hutje op de hei.   

Ze is over de rand gestapt en de oude kennis werkt niet meer. Maar ze is er. En dat is alles wat nodig 
is. Want hier voelt ze haar ‘moeder’, dat wil zeggen de vrouwenwijsheid, weer dichtbij. We zullen 
zien dat de vrouwenwijsheid hier in het bos vanzelf verder geactiveerd wordt. Juist hier in het bos.  

 

Maanwereld: sfeer en energie 

Het bos staat symbool voor wat Merlijn de Maanwereld heeft genoemd. In contrast met de aarde 
wereld waar alles om feiten draait gaat het nu om sfeer en energie. In veel spirituele stromingen 
wordt erkend dat de werkelijkheid uit meerdere lagen bestaat, en dat er correspondenties zijn 
tussen de lagen. Dit wordt bijvoorbeeld gereflecteerd in de beroemde wet:  
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Zo boven, zo beneden; zo beneden, zo boven. 

Zo binnen zo buiten; zo buiten zo binnen. 

Voor magiërs en sjamanen is deze gelaagdheid de sleutel tot hun werk van heling en transformatie. 
Voor spirituele zoekers is het de eerste stap op weg om te ontdekken dat er meer is dan de wereld 
van het ego. Zoals in de quantum mechanika alles een duaal karakter heeft, deeltje en golf tegelijk, 
zo zijn de aarde wereld en de maanwereld gekoppeld. Naast materie en vorm in de aardewereld 
komt energie en frekwentie in de maanwereld. In de maanwereld verken je de konsekwenties van de 
wet ‘alles is energie’. De mogelijkheden die dit geeft zijn enorm, ineens is alles met alles verbonden, 
en in plaats van roeien tegen de stroom in leer je met de stroom mee te gaan. Eenmaal het bos 
ingegaan ontvouwt de volgende stap zich dan ook vanzelf: de magiër.  

 

Wat me erg raakt is als Klara in de groep vertelt dat alles in de natuur voortdurend in 
beweging is. We hebben die ochtend ook een prachtige dans gedaan met aandacht voor 

jezelf en voor de ander. Na afloop voelde ik mijn aura als een zijde om me heen. Wat een fijn 
gevoel is dat, om met je handen kleine zachte dansbewegingen te maken en je aura gewoon 

te kunnen voelen! 

 

Een waanzinnige gok 
Rumi 

 
Vriendin, jij verandert wat ik verloren ben 

in een verrassing, een cadeau. 
 

Je laat me mijn mond openen in verlangen 
en geeft me de sleutel. 

 
Een vreemde, waanzinnige gok 

lijkt meer en meer te kloppen. 
 

Ik laat andere verzinsels los. 
Ik ben de inhoud van jouw zaadtas. 

Strooi me uit over de grond. 
 

Laat me stil zijn 
temidden van dit lawaai. 
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2e  stap De magiër 
Op het moment dat Vasalisa bij een splitsing in de weg komt is haar moeder weer heel 
dichtbij, in het poppetje. ‘Laat ik het dan maar aan het poppetje vragen, moet ik nou naar 
links of moet ik nou naar rechts?’ En het lijkt alsof het poppetje antwoord geeft. Op haar 
manier geeft het poppetje antwoord en op haar manier hoort Vasalisa het antwoord. En als 
het poppetje rechts zegt, gaat ze naar rechts. Als het poppetje links zegt, gaat ze naar links. 
En zo krijgt ze toch vertrouwen dat ze op een spoor zit en dat het ergens naar toe zal leiden.  

En zo verstrijkt een dag. ‘sNachts slaapt Vasalisa onder een boom, nadat ze wat brood heeft 
gegeten en het poppetje ook gevoerd heeft. Ze wordt wakker bij het eerste ochtendgloren. Uit 
de verte komt heel snel een rode ruiter op een rood paard. En als ze dichterbij komt stopt de 
ruiter en Vasalisa ziet dat het een lieve oude vrouw is. En die vrouw stapt af en neemt haar 
even op schoot. ‘Zeg kind, ’t is goed. ’t Is goed, ik weet dat jij op weg bent naar de heks en het 
vuur. Het is goed. En ik zie dat je de stroom van de tekenen van je poppetje volgt. Dat is goed. 
Ga mee met de stroom, dat is wat ik je meegeef.’ En daarna vertrok ze weer. Maar voor 
Vasalisa voelde het alsof ze toch bleef. Ook al was ze weg. En daarna was het bos anders. Ze 
wist nu dat hier lieve oude vrouwen in het rood op paarden rond snelden. En ze kreeg plezier 
in het gaan van de weg. En ze kreeg plezier in de stroom van rechts en links en ik volg het 
zoals het is. En even later, net toen de zon op kwam, kwam er een witte ruiter op een wit 
paard. Deze was nog veel sneller. Maar het leek alsof ze even wuifde en zei: ‘ik zie jou later’. 
En toen ging ze weer verder. En Vasalisa wist nu dat hier lieve ruiters in het rood en in het wit 
waren, en ze liep door met steeds meer plezier. En net toen het donker begon te worden 
kwam er weer een ruiter langs. Een zwarte ruiter met een zwart paard.  Het paar was bijna 
transparant. En het was haast alsof Vasalisa meer voelde dat ze er was dan dat ze haar zag. 
Het maakte haar rustig. En ze keek die ruiter na en zag dat deze een kleine omheining in het 
bos binnen reed. Waar een huisje stond. ‘Dat moet het zijn’, dacht Vasalisa, ‘deze ruiter is ook 
een teken!’  En ze ging achter de ruiter aan.  

 

Nu is Vasalisa niet meer het slaafje van haar eigen angsten maar een  heldin . dat wil zeggen, zij is 
degene die een reis maakt, de universele reis, de reis van de ziel. Dat betekent niet dat ze altijd maar 
sterk en dapper is, dat is een vertekend beeld dat de naïeve vader ons meegeeft. Het betekent dat ze 
ziet wat er te zien is, dichtbij zichzelf blijft en haar uitdagingen aan gaat. De uitdagingen in de 
buitenwereld én degenen in de binnenwereld die er altijd mee gepaard gaan. 

 De heldin begint als een dwaas, maar al snel is ze dat niet meer. Op een gegeven moment komt er 
een moment dat zij in die afgrond, in dat donker, ineens weet, ineens weet krijgt van iets totaal 
anders. Op dat moment komt ze uit haar cocon en gaat een nieuw stadium van de reis in. Nu is ze de 
magiër.  

Toegang tot universeel weten 

Het plotselinge toegang hebben tot een universeel weten zijn vele woorden voor “telempathie” 
bijvoorbeeld. Een hoeveelheid weten dat zich ineens in jou openbaart. Ik kan niet zeggen dat ik het 
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geleerd heb, maar het is er ineens. En op het moment dat het er is weet dat het er ook altijd al wel 
geweest is. En dat gaat gebeuren, wanneer jij in dat donker van de dwaas durft te zijn. En daar krijg je 
inzichten en je krijgt weten. En daar vanuit kan je ineens totaal anders in je leven staan. Niet vanuit 
het ego en vanuit de controle, maar vanuit zijn en het meegaan met de dingen. Het meegaan met de 
stroom. Je snapt ineens de kracht van het bewustzijn, jouw gedachte is wat je hier om je heen ziet. 
Wat je gespiegeld krijgt en door jouw gedachten te veranderen verandert jouw leven. Je krijgt de 
sleutels voor de magie. En dit is dan ook de tweede kaart op de weg, de Magiër.  

Ineens staat ze op het middelpunt. De 6 richtingen: voor, achter, links, rechts, onder en boven komen 
in haar centrum samen. En ze verbindt het hogere met het lagere. Op dit moment is al het weten er 
wat je ooit als spiritueel mens kan krijgen. En het is vaak een fase van enorme euforie en geluk en 
opluchting en blijheid. Zo is het, dit is wat ik zocht. En het is eigenlijk zo eenvoudig ik hoef alleen 
maar mee te gaan met de stroom. En gaan herkennen dat wat ik om me heen zie een spiegel is van 
wat er van binnen zo is, of van boven, van beneden, van binnen, van buiten. 

 

 

Lichaam, Seksualiteit en Zusterschap 

In deze fase van de reis zie je dat vrouwen willen genieten van hun lijf- eindelijk. Het ‘woud’ van 
Vasalisa bestaat uit dansen, masseren, samen zingen en drummen, met een boom communiceren, 
samen zijn in schoonheid zonder doel.  Altijd met een uitnodiging naar het Goddelijke Vrouwelijke 
om erbij te zijn. Daarvoor is het nodig wel een uitnodiging te geven, maar geen voorschriften. Vrije 
dansvormen als biodanza en 5 ritmes zijn mooi. Deze richtingen hebben de vrouw haar lichaam weer 
terug gegeven.  Je leert er om de flow te ervaren en je daardoor te laten leiden. Deze stromingen 
leren de begeleiders om te werken met de paradox: 

Een vrouw leidt je het beste door haar te volgen. 
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Dit realiseer je door als begeleider goed te kijken en voelen waar de energie van de groep heen wil. 
Vervolgens bied je iets aan daar ruimte aan geeft. De vrouw krijgt hiermee bevestiging dat haar 
intuïtie OK is. Ze krijgt de kans te ontdekken waar die haar heen brengt- en te merken hoe rijk dat is. 
De seksuele energie gaat weer stromen. Volgende paradox: 

Bij vrouwen is het seksuele één met het spirituele. 

Het idee dat seksualiteit ‘laag’ is en spiritualiteit ‘hoog’ is wezensvreemd voor de vrouw. Je hoeft 
haar niet te leren om die twee te verbinden- je hoeft haar alleen te volgen en te bevestigen. Geef 
haar de veiligheid om deze energie voluit te ervaren zonder dat er verwachtingen worden geschapen. 
Bescherm haar en bevestig dat het goed is om eerst deze energie voor jezelf volledig te verkennen en 
ervan te genieten. Je zult verbaasd staan hoeveel vrouwen hiervan genieten. Ook als het lijkt dat ze 
al erg vertrouwd zijn met hun seksuele krachten. Het zo voor jezelf voelen in verbinding met het 
goddelijke is toch weer nieuw. Sacraal.  

 

De tweede dag besluit ik ook het lichaam en de dans uit te nodigen. Ik bied een ritueel aan 
rond het thema ‘Tempel’. Je lichaam is een tempel, en we creëren een tempel die ons omhult, 

draagt en inspireert: mantel, schaal en vonk tegelijk. Hoe beschrijf ik wat zich opende? De 
seksuele en spirituele energie vallen samen. Vrouwen vinden de goddelijkheid in haar bekken. 

Blokkades komen los en er komt  contact met ‘de slang in de mand van het bekken’. 
Langzaam begint de kundalini slang op te staan en kronkelt door de chakra’s omhoog. Alles 

dat wordt geraakt mag er zijn en vindt expressie in de dans. De mand van het bekken blijft de 
veilige bodem waarbinnen dit alles mogelijk is. Gaandeweg komt het goddelijke licht weer en 

omhult elke beweging. Het straalt uit elk handgebaar, elke bekkenschommeling.  Het 
ontvangt ons als we na afloop op de aarde rusten. 

 

 



32  

 

3e stap: Blinde Vlek 
Het was het vreemdste huis wat ze ooit had gezien. Rondom het huis stond een hek met 
spijlen en op elke spijl stond een doodskop. En de poort van het hek, het handvat bestond uit 
botten. Vasalisa was wel wat gewend, maar dit toch niet en het kostte haar veel moeite om 
naar binnen te gaan. Om dat handvat aan te raken. Om de botten echt aan te raken. Maar ze 
deed het.  

De botten, moet je weten, staan voor het deel in ons dat blijft wat er ook gebeurt. Als alles al door de 
zon en door de wind, de mieren vernietigd is en door de gieren meegenomen is dan liggen daar nog 
de botten. De botten is het stuk in ons, dat als alles je al af is gepakt er nog is. En dat is belangrijk, dat 
we dat durven aan te raken, ook al is het koud en levenloos en confronteert het ons met de dood. 
Want we zijn er vaak bang voor. Want er is een soort hardheid omheen gekomen. En als we het weer 
aanraken met onze eigen handen gaat er iets gebeuren.  Uit onszelf komen we daar niet makkelijk. 
We blijven lekker in de wereld van de magie genieten.  ‘volg je hart. Doe waar je blij van bent’.  

En toch is er een maar. Want er komt altijd een grens aan. En vaak snappen mensen niet welke grens 
en denken: ‘misschien zit ik op de verkeerde opleiding. Ik moet ergens anders gaan zoeken. 
Misschien was het allemaal een vergissing, moet ik gewoon weer terug naar mijn oude leven. 
Misschien moet ik harder mijn best doen.’ Er komen allemaal oplossingen. En soms werkt dat even 
en komt die magie weer terug, maar er is een grens. En dat gaan herkennen is de derde stap.  

Gaan herkennen dat die grens in jou zit. En dat komen we nu allemaal tegen op het spirituele pad. 
Zodra je echt zegt: ‘ik ga er voor ik ga er in.’ Dan is alles er wat je ooit nog later zal beleven, want je 
raakt het kwijt. En het is niet erg als je weet dat dit is hoe de weg zich van nature ontvouwt. 
Misschien is dit wel de cocon fase, daar kun je het mee vergelijken, het hoort er bij. En uiteindelijk zit 
daar heel veel schoonheid in. Want er is nog iets totaal anders wat zich aan jou wil laten zien. Hoewel 
je alles al gezien heb is er toch nog iets totaal anders.  Vasalisa zit nu in de maanwereld; dit is de 
wereld van, stroom, genieten, van de spirits, van de kracht die door alles werkzaam is, van de 
hulpbronnen, van het samen zingen, het samen genieten. Maar uiteindelijk is dat niet alles. De 
spirituele heeft nog meer voor jou in petto: wat Merlijn de Zonwereld noemt. En dat hangt samen 
met de vraag, wat kom ik hier doen? Wat ik kan wel meegaan met alles en ik weet dat mijn wereld 
een spiegel is van wie ik ben. Maar wat kom ik hier eigenlijk doen? Daar gaat een totaal nieuw iets 
zich openen. En dat noemen we de zonnewereld. Dit is de stap die natuurlijk volgt op de blinde vlek. 
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De grenzen opzoeken 

Op een gegeven moment komt er in het dansen, drummen, zingen etc. een verlangen om het meest 
intieme van zichzelf te delen. Tegelijkertijd zit hier vaak veel oordeel op. Je hoeft een vrouw geen 
opdrachten te geven om zichzelf te laten zien. Het zal alleen maar weerstand oproepen. Ze wil het 
zelf, en er is in haar  een gevecht gaande tussen verlangen en oordelen. Je helpt haar door de 
veiligheid te vergroten waardoor de oordelen minder kans krijgen. Omhelzen van de schaduw is hier 
een sleutel. 

Bij vrouwen zit er evenveel licht in de schaduw als in het licht 

 

Ik bied een ritueel in vermomming aan. We gaan naar de buitencirkel van gras omringd door 
hoge bomen. Deze vorm vraagt dat je jezelf inbrengt- via een gedicht, lied, dans of wat dan 
ook. Het vraagt flexibiliteit want we plannen niets. En bovendien vraagt het dat je niet in je 

ego blijft hangen en telkens bereid bent om een stapje opzij te doen als de energie ergens 
anders heen stroomt. 

In het begin is het nog wat houterig. Losse fragmenten, van A naar B naar C. Gaandeweg 
verandert het, er ontstaat een flow.  Ik baseer mijn begeleiding op de universele wetten van 

het leven, waardoor we in harmonie met de stroom van energie komen en het Goddelijke 
steeds meer ruimte krijgt. Alle lagen van het bestaan beginnen samen te vallen. Onder en 
boven, binnen en buiten, plezier en pijn- ze worden hetzelfde terwijl ze ook hun eigenheid 

behouden. We worden als zwaluwen in de lucht, een sierlijke zwerm. We zijn  wendbaar: dan 
opstijgend, dan neerdalend. Schoonheid ontstaat daar waar onze voeten de grond raken, 
waar onze handen elkaar vastpakken, waar de drumstok het vel van de grote drum raakt.  

Uiteindelijk komen we tot rust op de aarde, het licht op onze vleugels. Liefde hangt tussen ons 
in en straalt uit naar de boomtoppen en er voorbij. 
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4e stap Moeder Aarde 
Vasalisa raakte het hek aan en het hek zwaaide open. En op dat moment kwam er uit de lucht 
een gevaarte aan. Een ketel, een grote heksenketel en die werd soort van voort geroeid met 
een vijzel als roeispaan. Door een oude vrouw, dat moest de heks zijn, met vette wapperende 
haren, een neus zo kom en een kin zo krom dat ze elkaar raakten. Grote wratten er bij en een 
schrille stem die riep: ‘Hey! Wat doe jij daar?!’ Vasalisa schrok op. Vasalisa kromp in elkaar, 
maar zei: ‘ik ben Vasalisa, ik kom het vuur halen.’ ‘Oooh jou en je soort ken ik wel. Waarom 
zou ik jou het vuur moeten geven?’ Vasalisa wist het ook niet, maar ze voelde het poppetje in 
d’r zak. En luisterend naar het poppetje zei ze: ‘omdat ik het vraag.’ ‘Dat is het goede 
antwoord. Kom maar binnen dan.’  

Op dat moment kwam de witte ruiter op het witte paard. Het was een oude vrouw met rechte 
rug en ogen als zonnen. Ze  ging recht voor d’r staan en zei: ‘onthoud goed wat hier is 
gebeurd, meisje, want dit is waar het om gaat in de wereld van de Baba Yaga. Je bent nu een 
nieuwe wereld binnen gestapt. Eerst stapte je de wereld van het bos in. En daar ging het er 
om om met de stroom mee te gaan, de les van de rode ruiter. Nu ben je echt het terrein van 
de heks binnengestapt. En daar gaat het er om om op alle vragen eerlijk antwoord te geven. 
dat is mijn les aan jou. En dan zullen alle krachten hier voor jou buigen. Zelfs de Baba Yaga. 
Wees niet bang voor haar, wees bang voor wat er gebeurt als je afdwaalt van je waarheid.’ 
Vasalisa had even nodig om het allemaal door te laten dringen. En ze zei: ‘blijf je dan ook bij 
me?’ En de ridder op het witte paard, het was een sterke vrouw met een rechte rug, zei: ‘elk 
moment dat je me nodig hebt ben ik er.’ En ze was prompt weer verdwenen. Vasalisa dacht: 
‘nou volgens mij heb ik je nu nodig, maar ja, misschien dat ik het zelf dan ook wel kan.’ En ze 
ging mee met de heks naar binnen. En de heks gaf haar allemaal opdrachten. Ze moest de 
was doen en haar eten koken. En al die dingen die bij het leven van een heks hoorde moest ze 
doen. En gaandeweg ging Vasalisa zien hoe de heks leefde. Al die ondersteunende dingen. Die 
leerde ze van heel dichtbij kennen.  

 

De rol van paradoxen 

De blinde vlek uit de 3e stap,  je zou bijna kunnen zeggen dat we het nodig hebben. Anders blijven we 
maar lekker bij die magie rondhangen en genieten, zonder dat we ooit wisten wie ik nou echt ben, en 
wat ik nou echt kon doen hier. En dat weten wie ik ben, dat zit in mijn diepte. En daar kom ik door 
mijn grenzen, door te erkennen dat de grenzen die ik tegenkom mijn grenzen zijn. Want dan ga ik 
naar binnen. En ga ik mezelf echt vragen stellen. Wat is voor mij goed. Wat klopt er voor mij? En dat 
lijkt vaak snel tot paradoxen. ‘Ja ik wil dit, maar ik heb ook kinderen. En het lijkt alsof dat een ander 
iets, een ander, iets anders nodig is, hoe doe ik dat dan?’ Die paradoxen zijn de sleutel, de poort naar 
de zonnewereld. 
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Poort naar een nieuwe wereld 

En dit is waar ze staat bij een poort voor een nieuwe wereld. Bij een splijting in de weg, een 
onoplosbare paradox. Het is niet goed als ik alleen voor mezelf kies, maar het is ook niet goed als ik 
mezelf vergeet. En de kracht van de paradox is altijd dat ie in het oude systeem onoplosbaar is. En als 
je het aandurft om er bij te blijven, splijt het systeem open, en dan gaan de zonnewereld open. En 
dat is moeilijk voor je te zien als je het nog niet hebt ervaren.  

Je zult het herkennen als je er bent. Bedenk dat dit model géén vooruitblik is, geen stappenplan, het 
is een beschrijving van de stappen die zich ontvouwen. En als deze stap zich voor jou ontvouwt, dan 
herken je het. Hier ga je een wezenlijk andere wereld binnen. 

 Veel van ons, en misschien ook wel ieder van ons hebben al eens een glimp van deze zonwereld 
ervaren. Daar ligt een mogelijkheid om je er een voorstelling van te maken wat er gebeurt als je deze 
wereld echt binnen gaat.  

 

Een vreselijk dilemma 

Ga voor jezelf eens terug, of er in jouw leven een moment was, een periode geweest is dat je voor 
een vreselijk dilemma stond, moet ik nou links of moet ik nou rechts? Het leek onmogelijk, het leek 
alsof er voor elke weg een te groot offer was. herinner je zo’n keer. Misschien zijn het er meerdere. 
En hoe ging het verder? Er is zeker één keer geweest dat je daar op een heilzame manier uit bent 
gekomen. Dat er een oplossing ontstaan is, dat je al je oude overtuigingen losgelaten hebt en op een 
nieuwe manier bent gaan kijken. Herken je dat? Ik vraag het aan jou.  

Vaak gaat het om de angst dat je mensen waarvan je houdt zal verliezen als je je hart volgt. Het voelt 
onmogelijk om jezelf ontrouw te zijn, en ook om het risico te lopen je dierbaren te verliezen. 
Wanneer je hier niet overheen huppelt maar blijft bij dit dilemma, dan komt er vaak een eureka 
moment. Ineens is alles dan anders. En dat als je terugkijkt dat je denkt: stond ik nou voor die poort? 
Was dat toen zo onverenigbaar?  

Dat is de poort waar we over spreken als ik het heb over de poort naar de zonnewereld. En het is er 
niet altijd, maar die komt als het ware uit het niets gerezen wanneer jij voor zo’n dilemma staat. Daar 
zitten de kansen. Maar je komt altijd op zo’n punt als je meegaat met de stroom. Zoals die vlinder 
zoals die rondfladdert, als je ook lekker mee fladdert met alles, kom je altijd op zo’n punt en dat is 
goed. En dit gaan herkennen is waar dit model, deze weg je mee kan helpen. Het herkennen injezelf, 
en ook voor de mensen om je heen. Dat je elkaar er in kan gaan steunen. Kan het zijn dat je nu voor 
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die poort staat? Is dat niet gewoon wat er nu belangrijk is om daar bij te blijven? We kunnen nooit 
een ander de oplossing geven. Maar we kunnen wel aanmoedigen en vertrouwen geven dat het okay 
is om daar te blijven bij die poort. Want de poort gaat altijd open en de blinde vlek die eerst totaal 
alles overheersend was schrompelt in elkaar. Zoals de wolf op de kaart de hele sterrennacht vult- er 
blijft niet meer van over dan een schoothondje.  

 

Zonwereld  en Onvoorwaardelijke Liefde 

De zonnewereld is de wereld van pure essentie. Van goden en godinnen. Van Waarheid met een 
hoofdletter. Van Licht met een hoofdletter. Van Liefde met een hoofdletter. 

Ja, onvoorwaardelijke Liefde. Het is een wereld waarin jij, jij bent. Waarin je heel erg jouw unieke 
waarde voelt en weet. En weet dat het er om gaat om daar elk moment aan trouw te zijn. Niet als 
iets tegen een ander. Maar als leidraad door de zonnewereld. Om bij die kracht te blijven. Dit is, 
besef ik me nu, waar Shanti Mayi  over spreekt, onvoorwaardelijke liefde en  verantwoordelijkheid 
op je nemen. Ieder die je vertelt dat er één waarheid is in de Zonwereld, één spirituele waarde waar 
alles onder valt, die houdt je voor de gek of weet zelf niet waar zij over spreekt. Want elke waarheid 
is een halve waarheid. Veel vrouwen zouden graag een wereld willen waar ze zich alleen nog maar op 
liefde hoeven richten. Er is altijd een tegenpool. Noem het verantwoordelijkheid op je nemen, of 
macht, of kracht, of waarheid. Door beiden te eren blijf je in je kracht.  

In de tuin van Baba Yaga 

Wanneer we de spirituele weg zich natuurlijk laten ontvouwen, worden we één voor één al deze 
lagen binnen gevoerd. Bij elke laag wordt ons bewustzijn een quantum stap verder verruimd. Nu 
komt Vasalisa in de tuin van de heks. De aanwezigheid van het vrouwelijke goddelijke is veel sterker. 
Het wordt ervaren als kundalini energie, als een zoete aanwezigheid, als een weten dat alles goed is. 
Het ego gaat voelen dat het naar de achtergrond al moeten om hier thuis te kunnen raken. Vaak is 
het doordat oude overlevinsmechanismen niet meer werken dat we ons dit gaan beseffen. Het wordt 
ervaren als een beproeving- voor vrouwen die sterk met het mannelijke geïdentificeerd zijn. Maar 
daaronder zit een diep gevoel van thuiskomen, van een belofte ingelost krijgen. Er ontstaat een 
nieuwe manier van kijken en ervaren die meer op het grote geheel gericht is. Dankbaarheid is hier 
een sleutel voor. Vanaf de allereerste dag houd ik in mijn groepen dankbaarheidscirkels om ruimte te 
maken voor dit helende gevoel.  
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 Wachter op de drempel naar de zonwereld 

Vaak is het zo in je leven dat in een periode dat je ‘bij de poort staat’, dat wil zeggen dat je met een 
fundamenteel dilemma worstelt, dat er een bijzonder persoon in je leven komt. Soms een spiritueel 
leraar, soms een geliefde, soms zomaar een ontmoeting op straat of op de dansvloer. Deze persoon 
neemt de rol van wachter op zich. Die heeft de dubbele rol om je te begeleiden naar de nieuwe 
wereld en ook om je te waarschuwen dat het een weg of no return is.  Dus traditioneel wordt een 
wachter altijd afgebeeld met één hand geheven naar je toe. Het gebaar van ‘ho, stop’. Als een 
politieagent die op de weg staat, dat betekent dat daar achter iets aan de hand is. En dat gebeurt uit 
liefde. Het is eigenlijk een zeggen: weet wat je doet. Je mag verder. Maar de wereld hierachter is 
verpletterend. Niet voor je ziel. Wel voor je ego. Je illusies, en we houden allemaal zo van onze 
illusies. De illusies houden geen stand in de zonnewereld. Alles wordt in het licht gezet. 
Onvoorwaardelijk.  

 

De aarde draagt je 

Moeder Aarde is voor vrouwen op dit punt een enorme steun. Daar kan ze weer voelen dat ze 
opgenomen is. De manie van haast en werkdruk valt weg en ze voelt dat ze gedragen wordt. Dat ze 
deel is van moeder aarde, dat de aarde via haar adem haalt, beweegt, danst. Dat in haar de aarde en 
de hemel elkaar in liefde en lust ontmoeten. Dat elke boom  een ontmoeting met je aan gaat en een 
kans is om je energie niveau op te laten tillen. 

 

Voor de avond besluit ik de aarde erbij uit te nodigen. We beginnen met een kleine structuur 
om bewust te worden met welke aandacht je voeten bij het lopen de aarde aanraken. De 

uitnodiging is om te lopen alsof het een massage is voor een levende vrouw. 

Vanaf het moment dat we de poort doorlopen, het bos in, is het er. Een magische gouden 
gloed. Een diep weten: ‘alles is goed’. Een stil tevreden geluk. Dankbaar genieten we van elke 

stap. We breiden ons bewustzijn verder uit naar de bomen. Iedere boom wordt een 
uitnodiging om je bewustzijn verder te openen. Iedere boom die je passeert tilt je energie 

niveau op. 

We gaan zitten en mediteren naast een nachtegaal. Deze opent de hartsenergie. Na een 
trancereis delen we onze ervaringen, en unaniem wijst elke ervaring naar het Goddelijke 

Aardse Vrouwelijke: ‘elk pad dat ik loop is goed, alles is er al, er wordt van me gehouden’.  
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Contact met je kern, de Godin, leidt er toe dat de gevoelsruimte lichter wordt, en ook dieper. 
Het is alsof je het raam openzet en frisse lucht naar binnen stroomt. Als je uit contact bent 
met de levende aanwezigheid van je bron, wordt je gevoelsruimte vlak, oppervlakkig, twee 

dimensionaal. Het leven lijkt een eindeloze droge vlakte die voor ons uitstrekt. Wanneer we 
innerlijk verbonden zijn, krijgt de gevoelsruimte diepte en structuur, of zoals Rilke het 

formuleerde: ´gevuld met talloze aanwezigheden´.  

 Deze ruimte ligt als het ware altijd om de hoek, en het is de nabijheid hiervan die ons roept 
om wakker te worden vanuit de benauwde mind/ states waar we zo vaak in terecht komen. 

Vrij naar John Welwood, Toward a psychology of awakening 

 

 

 

 

5e Stap 3 voudige Godin 
Maar toen gaf de heks een opdracht die zou moeilijk was dat Vasalisa dacht: ‘ja dat kunnen 
heksen misschien maar ik niet.’ Want buiten stonden twee grote vaten. Eén was leeg, in de 
ander zat maïs. En de heks zei: ‘Van dit vat met maïs is een deel beschimmeld. En ik wil dat je 
ze scheidt. De beschimmelde en de niet aangetaste. Het is nu avond, als ik morgenochtend op 
sta wil ik dat dit vat gevuld is met de beschimmelde maïs, en het andere vat met de gezonde 
maïs. Welterusten.’ En Vasalisa begon en dacht: ‘mijn god, hoe moet dat ooit, stuk voor stuk 
nam ze een beetje maïs in haar handen en pakte elk korreltje  en draaide het om, turend of ze 
schimmels zag. En het schoot natuurlijk absoluut niet op en ze was moe want ze had al een 
hele lange dag achter zich. Haar ogen zakte bijna dicht. En ze wist het niet. Ze dacht: ‘zou nou 
die witte ridder komen?’ Die kwam er ook niet aan. En toen leek het alsof het poppetje in haar 
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zak weer een beetje begon te bewegen. Ze maakte er contact mee en het zei: ‘weet je wat? 
Ga gewoon maar slapen.’ Vasalisa was te moe om te protesteren. En ze ging slapen.  

Dus toen Vasalisa wakker werd toen waren daar die twee vaten gevuld. En de heks die zag 
het ook en dacht: ‘hmm.. interessant.’ En gaf haar nog een heleboel meer klussen. Maar toen 
het avond werd had ze weer een moeilijke klus. Ze nam haar mee het erf op en zei: ‘kijk, zie je 
deze berg modder? Zwarte aarde. Maar erin zitten allemaal maanzaadjes.’ ‘Morgenochtend 
wil ik twee bergen zien, één met modder en één met maanzaadjes.’ Nou, Vasalisa vond dit 
nog minstens zo moeilijk. Van die hele kleine zwarte pitjes in de zwarte modder. En toch 
begon ze: ze nam een beetje aarde in haar hand en begon er de zwarte zaadjes uit te pulken. 
Haar ogen vielen bijna dicht. Het poppetje zei weer: ‘ga maar lekker slapen.’ En Vasalisa was 
te moe om te protesteren.  

De volgende ochtend lagen er twee stapels. 

 

Het droombewustzijn neemt het over 

Vasalisa, uitgeput door het vele werk en terneergeslagen door een onmogelijk lijkende opdracht, valt 
in slaap. En dat is het beste wat ze had kunnen doen want in de slaap proberen we het niet meer op 
te lossen met onze oude manier van doen. Omdat ons droombewustzijn de taak overneemt. En dat 
was precies wat hier nodig was. Vasalisa wordt uitgedaagd door Baba Yaga om een andere manier 
van waarnemen in te zetten, om haar vrouwelijke wijsheid te ontwikkelen. Want het vrouwelijke 
droombewustzijn kan op een hele andere manier ordenen. Deze kan met het grootste gemak de 
maïs die gezond is onderscheiden van de maïs die aangetast is. Want deze ‘ziet’ eerst of iets leeft, of 
het gezond is, of het verbonden is met de bron, hoeveel chi erin zit. Vormen en andere uiterlijkheden 
komen op de tweede plaats.  

Het droombewustzijn kan dit zo makkelijk. Dat wat leeft onderscheiden van dat wat niet leeft. In een 
oogwenk wordt alles dat verbonden is met de levensbron, met de grote moeder, eruit gepikt. 

 

Een kracht die deemoed, verering en respect oproept 

Ben je er aan toe, durf je verder te gaan? Dan gaat het er nu om je bewustzijn verder te verruimen. 
Een quantumstap zal ontstaan, ineens is je bewustzijn ruim genoeg om een tptaal andere dimensie 
van het bestaan te omvatten. Dit wordt de Toren genoemd, omdat oude plaatjes en uillusies als een 
toren waarbij de bliksem inslaat uit elkaar spatten. Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Heb je 
eenmaal dit ruimere bewustzijn ervaren, dan neem je iets m,ee voor altijd. Je zal het altijd zoeken. 
Wie wijs is zoekt het in zichzelf. Het wordt wel de Godin genoemd. De kracht die tegelijkertijd een 
enorme verering en deemoed en respect oproept. Maar die ook alles vernietigt omdat het niet 
helemaal zuiver is. Ooit in één van mijn eerste spirituele workshops werd een verhaal verteld. 
Bedenk erbij dat ‘vroeger’ een symbool is voor: ‘altijd, in een andere wereld, vanuit een ander 
perspectief gezien.’   

Vroeger was het zo dat wanneer het bliksemde het een uitnodiging was wie onder hen echt 
zuiver was. En wie het aandurfde, en dat was hun eigen keuze, die ging dat op de rotspunt 
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staan. Als een bliksem aantrekker. En de bliksem kwam en sloeg in. En als ze echt zuiver was 
kon ze het volkomen door zich heen laten glijden. Werd zelf nog meer gezuiverd. Stralend licht. 
En bleef ongeschonden. Maar alles wat niet zuiver is, verbrand, spat uit elkaar.  

 

 

 

Je hart wordt gevuld tot het overstroomt 

Dit is het moment van waarheid op je reis, van alles wat niet zuiver is uit elkaar spat. En alles aan jou 
wat zich nog identificeert met die gedeeltes is in wanhoop. Maar alles aan jou wat in lijn is met die 
ziel, met het grotere. Staat in groot respect en die vreugde. En dit wordt een ontmoeting met de 
godin genoemd. En dat klinkt vaak zo plat als of er een vrouw komt die met uitgestoken hand naar je 
toeloopt. Of met een lieve glimlach. Maar dat is het helemaal niet. Het is de bliksem die inslaat. Op 
het moment dat jij er voor gekozen hebt. Het is de eenheid van alles. Die je hart vult dat het 
overloopt. Overstroomt. Het is het weten dat alles in de kosmos één is en in liefde verbonden. En dat 
alles er is om jou te steunen. Om jouw verhaal te leven.  



41  

 

 

 

De laatste ochtend besluit ik de stilte erbij uit te nodigen. Ik begeleid met mijn stem en 
energie, en bijna direct ervaren we het weer: Zij die er Altijd Is en die Verdwijnt als je Haar 

Naam noemt. Opgeladen en in diep respect zijn we. In het nabespreken zoeken we hoe we het 
grootse en transformerende van deze stille ervaring kunnen eren en het ook heel laten. 

Onvoorwaardelijke liefde is het woord dat voorzichtig opkomt. 

 

 

 

 

6e Stap Vrouwe Dood 
De volgende ochtend lagen er twee stapels. En de heks die raakte wel overtuigd. ‘Hmmm, dit 
meisje kan het.’ En ze keek anders naar het meisje terwijl ze de soep at. 

 

Baba Yaga raakt overtuigd dat Vasalisa méér is dan haar ego. Wat gebeurt er ondertussen met 
Vasalisa? Het verhaal vertelt hier weinig over. Wat ik bij vrouwen zie gebeuren hier, is dat ze het ego 
ook echt loslaten. Bij stap 5 wordt als het ware alles van het ego uit de handen geslagen- bij stap 6 
wordt de bron herkend van de pijn: het ego zelf. Deze wordt los gelaten. Een stille stap, waar verder 
weinig aan te zien is. Een innerlijke stap. Een wonderschone stap die de poort zal openen naar de ziel 
en de sterrenwereld. 
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Het wordt gekenmerkt door loslaten. Enorme behoefte om oude dingen los te laten. Op te ruimen. 
Op te ruimen, op te ruimen. Het bureau opruimen. Het huis schoonmaken, jawel. Om al het stof van 
jaren en jaren weg te zuigen.  

 

 

Een valkuil die je hier veel ziet is dat het lastig is te vertrouwen voor vrouwen dat in dit ‘uiterlijke 
niets’ toch iets gebeurt. Maar als je weet dat dit is hoe het proces gaat, dat nu de stap van vrouwe 
dood is,  dan kan je toestemming geven om te gaan opruimen. Je komt te hulp. Je kan ook laten zien 
wat er eigenlijk opgeruimd wordt nu: het ego. Dan krijgt alles weer betekenis. 

Als het moeilijk is om ook innerlijk op te ruimen, dan stuurt de godin hulp; het leven zal steeds 
harder op je deur gaan kloppen. Wat meestal betekent dat je dingen verliest die je niet zou willen 
verliezen. Wat je als begeleiding kan doen is laten zien wat nu echt wil gebeuren: het ego wil plaats 
maken. Dat geeft een richtlijn. Keuzes die moeilijk lijken worden eenvoudig, de klop op de deur 
wordt geopend. Hoe dichter jij kan blijven bij jouw keuzes. Wat er voor jou echt klopt. Bij jouw 
verantwoordelijkheid, bij jouw leven. Hoe milder elke fase zal zijn. Hoe rijker. En hoe rijker. En veel 
puurder. Ja. Ook deze fase van het loslaten.  

Traditioneel werd dit uitgebeeld als vrouwe dood. En zoals Clarissa Pinkola Estes zo mooi zegt, de 
auteur van de ontembare vrouw: ‘we hebben geleerd om bang te zijn van de dood en om haar te 
zien als een hit ’n run driver’. Iemand die tegen je op rijdt, niet kijkt wat de schade is maar door 
sjeest. Maar zo is het niet. Vrouwe dood is één en al liefde en ze staat aan je wieg en aan je sterfbed. 
En in beide gevallen neemt ze je in haar armen. En veel van ons leren haar in een ziekteproces 
kennen. En gaan de rijkdom van vrouwe dood zien. 

 

Terwijl ik bij het vuur zit realiseer ik me dat ik het probeer te doen vanuit wilskracht en niet 
vanuit m´n hart en dat overgave aan vrouwe dood niet op wilskracht lukt. Overgave vanuit 

m´n hart. Ik besluit bij de laatste ronde toch de hut weer in te gaan vanuit m´n hart. De 
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ervaring is anders, de hitte hetzelfde. Ik voel weer de pijn opkomen, het verdriet. Iemand zingt 
een wiegeliedje, het verzacht ik voel me gekoesterd. Dan komt er weer een lied,  

Earth my body, water my blood. Air my breath and fire my spirit.....  

Ik voel het weer, het lied is mijn uitnodiging tot een gebed, met woorden van een ander maar 
ze vertegenwoordigen mijn gevoel. Ik voel de pijn en angst maar geef me over aan het lied. Ik 

voel het lichter worden en blijf in m´n hoofd doorzingen en voel wat overgave is. Ik voel 
ruimte, liefde en zachtheid, ik voel dat de godin bij me is. Het voelt alsof ik kleine streepjes 

licht heb ontvangen in het laatste deel van de zweethut. Ik ervaar dat de impact daarvan zich 
met de dag vergroot. Ik ben heel dicht bij mezelf en voel het enorme geschenk. 

 

Wanneer we onszelf toestaan om een moeilijk gevoel te voelen, of wanneer een oude identiteit begint 
los te komen, dan wordt ons iets getoond van deze grotere ruimte achter de ruimte, die eerst 

versperd was.  Dit is een uitdagend moment, het kan voelen alsof je valt door de ruimte. Wanneer je 
meegaat met de angst en verkrampt, dan gaat de ruimte dreigend en angstaanjagend voelen. Maar 

naarmate je leert om te ontspannen in de ervaring, dan ga je de ruimte als een steun voelen. De 
bodem van je wezen vangt je op, je voelt je tegelijk licht en gedragen, alsof je drijft op een bed van 

wolken. Ken je deze ervaring eenmaal, dan wordt het steeds makkelijker te ontspannen in de ruimte.  

Vrij naar John Welwood 

 

 

 

 

7e Stap Mysteriën 
 

Baba Yaga had andere keren Vasalisa niets te eten gegund, liet ze zichzelf 10 keer 
opscheppen en gaf haar een vingerhoedje. Maar deze keer zei ze: ‘eet ook maar wat kind.’  

En de heks zei op een heel andere toon: ‘zijn er ook geen vragen die je zou willen stellen?’  

Vasalisa vroeg: ‘wat kan ik doen om de rode ruiter op te roepen? Komt ze altijd als ik haar 
roep?’ 

En de heks hoorde de vraag en zei: ‘droombewustzijn is gekoppeld aan de rode ruiter op het 
rode paard. En elke keer dat jij mee gaat met de stroming, dat jij haar advies volgt dan is ze er. 
De rode ruiter op het rode paard is mijn ochtendgloren. Is de aankondiging van een nieuwe 
dag.  En zoals de dag altijd komt zo zal ook het droombewustzijn altijd komen. Heb je nog 
meer vragen?’ 
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‘Is het goed voor mij om bij u te blijven wonen?’ 

‘Mijn domein is het domein van de witte ruiter op het witte paard.  Het is een domein van 
waarheid, van de zon die opkomt. De witte ruiter op het witte paard is de euforie, is de 
grootsheid, is het weten. Geen enkel mens kan altijd in het zonlicht staan. Blijf hier zolang als 
je nodig hebt maar weet dat er altijd een einde komt aan deze tijd. De witte ruiter op het 
witte paard is mijn dag. Heb je nog een laatste vraag?’ 

‘Als ik bang voor dingen ben wat kan ik dan het beste doen?’  

‘Dan heb je de zwarte ruiter nodig op het zwarte paard. Ze is bijna transparant en haar 
boodschap is: ‘ daal af in jezelf. Ga nog dieper naar binnen.’ Er is altijd nog een laag onder de 
laag en daar nog een laag onder. En zo kom je in wat sommigen de ‘neverending space’ 
noemen. En anderen noemen het ‘godin’. En weer anderen zeggen ‘de bron’. Niemand kan 
zonder de zwarte ruiter op het zwarte paard. Zelfs de allersterkste niet. Zij is mijn nacht, mijn 
laatste grootmoeder. Deze drie grootmoeders, mijn kind,’ vervolgde de heks, ‘heb je leren 
kennen en je hebt er naar gevraagd en dat is goed. Je hebt de mysteriën leren kennen hier bij 
mij op de bank en bij het vuur.’ 

 

De heks transformeert tot Godin 

‘En ze voelde de nabijheid van de heks en ging met haar mee ademen’. Dat is het begin van de 
zevende fase. Dit is de heldin in haar zevende stadium: een vrouw die vraagt naar de mysteriën, die 
bereid is de mysteriën binnen te gaan, en het heilige der heiligen te komen, naast de heks te gaan 
zitten. En daar verandert ook de heks. Van een bazig en lelijk wezen verandert ze in liefde en 
begeleiding biedend. Ze laat zich nu zien als de godin, zij die de dag, de nacht en de overgangen 
tussen de twee doet komen. Ze spreekt immers van ‘mijn rode ruiter’, etc. de heldin ontmoet nu niet 
allen het goddelijke, ze is in het domein van het goddelijke.  

Vrouwe Dood opent een nieuwe wereld 

Hier in het verhaal gaan we de rijkdom van Vrouwe Dood zien. En dat is een opening naar de 
sterrenwereld. Want zelfs die zonwereld is niet alles. Het is weer een wereld achter die grote wereld. 
Zoals er achter onze zon nog een heel universum ligt. Wij denken dat de zon het middelpunt is, maar 
ze is maar zo’n klein sterretje in de oneindigheid van het heelal. In de grote eenheid. Waar we ieder 
moment, elke seconde deel van zijn. Alles wat er ooit geweten is, leeft in ieder celletje van jou, nu. 
En deze woordenloze eenheid, en je weet dat je één bent. Ik kan het nu zeggen maar op dit moment 
even niet voelen. Maar er zijn wel momenten in mijn leven dat ik het wel kan voelen. Dat de boom 
daar mij is, en ik ben de boom. En dat zijn momenten die een eeuwigheid duren, hoewel het soms 
maar een seconde is. De sterrenwereld is niet hetzelfde als een trance reis door het universum. Dan 
ervaar je hoe het is van helemaal uit hun lichaam gaan en opgaan in de oneindigheid. Heerlijk. Maar 
de sterrenwereld is meer. Het is de eenheid. De sterrenwereld omvat alles dus die omvat ook jouw 
lijf nu, hier. Je komt in de sterrenwereld niet door je terug te trekken uit dingen. Maar om dingen er 
bij te nemen. Het steeds weer oprekken van je bewustzijn. Dat vraagt meestal lange training- hoewel 
we glimpen ervan ook zonder training kunnen ervaren. Op een gegeven moment heb je op eens alles 
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er bij. En dan is alles niets. Die sterrenwereld, dat gaan ontdekken op je weg zal je weer totaal 
veranderen.   

 

 

Alles op z’n kop 

In de sterrenwereld is Alles verbonden door de levensdraden van Ariadna. Alles staat op z’n kop. Jij 
hangt op je kop. D’r wordt verteld dat Odin de runen vond nadat ie drie dagen en drie nachten aan 
de takken van een boom had gehangen. En dat is de basis voor deze kaart die het stadium uitbeeld 
van de mysteriën, want de runen staan symbool voor de levenswijsheid. En de levenswijsheid, de 
intelligence, in combinatie met Odin, met zijn potenties en mogelijkheden. Staat symbool voor het 
leven zelf.  Je vindt het leven, je vindt de levenswijsheid. Je vindt de runen hangend aan de boom 
wanneer alles omdraait. Er komt een fase in je leven wanneer alles omdraait. En eer dat moment. En 
gebruik het moment. Want dat zal ik misschien de poortloze poort noemen. Want op dit moment is 
er echt geen poort, maar Never ending space.  

 

De priesteressen die ons begeleiden ontvangen ons zoals altijd in een mooie tempel. We 
beginnen in stilte en Klara leidt ons verder op ons pad. Drums, klankschalen en dichtregels 
helpen ons om dieper bij het mysterie te komen. Ieder van ons met een eigen vraag en een 

eigen intentie. Ik probeer me over te geven aan alles wat tot me komt en te ontspannen. Een 
priesteres komt voor me drummen en zingen en ik voel me zo gekoesterd en veilig. Ik voel me 

rustiger van binnen en kan genieten van de eenheid die ik voel met de wereld in en om me 
heen. Het voelt nieuw en vertrouwd tegelijkertijd. De priesteres in mij herkent het gevoel en 

koestert het.    

de Godin is in en om mij,  
zij is alles en niets, 

van haar ben ik gekomen, 
en naar haar zal ik gaan  

Die wetenschap geeft me een gevoel van rust en ongelooflijk geluk. 



46  

 

Hoe zorgt Godin dat ze niet flauw valt? 
Rumi 

 
Het wonder van water dat 

beweegt over die rots in de beek 
rechtvaardigt het bestaan. 

 
Het flikken van de staart van een paard- 

opnieuw ben ik getroffen 
door de grandeur van Zij die ongezien 

alle beweging 
begeleidt. 

 
Ik weersta het soms om naar de palmen van mijn handen te kijken. 

Ben je ooit ademloos geworden voor een mooi gezicht, 
want ik zie jou daar, 

mijn liefste. 
 

 

 

 

8e stap Transcendente 
Baba Yaga sprak ‘En nu is het tijd dat ik jou het vuur geef en dat je er mee naar huis gaat om 
daar je leven verder te leven. Maar neem eerst zo veel tijd als je wilt hier.’ En lang zaten ze 
daar in stilte naast elkaar. De heks en Vasalisa. En geleidelijk aan werd het onderscheid 
tussen hen steeds kleiner. Twee vrouwen, tijdloos, starend in het vuur. Één met het vuur. En 
via de mysteriën verbonden met het hele leven. Vasalisa ademde diep, misschien ademde ze 
ook wel niet. Ze wist het niet. Alles leek op te lossen in dit moment en ze kon niet zeggen of ze 
er duizend jaar had gezeten of een minuut.  

 

Oog in oog met de oerkrachten 

Het achtste stadium is een vrouw die geen vrouw is, buiten ruimte en tijd. Transcendent.  Ze zit in de 
Never ending space. Dit is de wereld waar in zen naar gezocht wordt. Want Zen gaat heel erg over de 
sterrenwereld. En wanneer je dat volledig toelaat en leeft, dan komen we bij trancedente. In jouw 
handen heb je de oerdraken van het bestaan, de gevleugelde wezens die door Merlijn de witte en de 
rode draak worden genoemd. En in het Oosten worden ze Ying en Yang genoemd, in het Taoïsme, en 
er zijn zo vele namen voor. Twee oerkrachten, en het is hun liefdesdans waaruit alles voortkomt. En 
bij stap 8 sta je oog in oog met deze twee wezens, die geen wezens zijn.  
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De annihilator en de creator 

Misschien is het wel je ziel en je lichaam. Bij natuurkunde heet het de a + en de a – operator. Daar 
kennen ze ze ook. In de kwantummechanica. En die hebben de treffende namen, de creator en de 
annihilator. Dat is hoe ik ze heb leren kennen in mijn studie van de natuurkunde. En dat is nog steeds 
het beeld wat voor mij de diepste laag is waar ik de meeste variatie op kan toe laten. De creator en 
de annihilator. En ze zijn hier in het beeld tegelijkertijd achter haar in de kosmos en in de bol die ze in 
haar handen houdt. En dat hoort hier ook bij. Wanneer je er oog aan oog bij staat. Dan ben je in de 
zonnewereld. Dan ben je in een andere laag. Maar nu heb je het geheim in je handen en het is totaal, 
achter je. Overal en nergens. En het zijn altijd twee.  

En dat is het moment dat veel mensen beschrijven dat ze geen enkele behoefte meer hebben. Geen 
persoonlijke behoefte omdat ze weten dat alles deel is. De meest grote dans. En dat daar deel van 
zijn is wat we te doen hebben, ieder op onze eigen manier. En dat is waar we vervulling vinden. En ik 
noem deze twee draken samen ook wel de godin. Dat is een gevaarlijke term er voor. Weet ik. 
Omdat de godin suggereert dat het één zou zijn. Misschien dat het divine feminime makkelijker is. 
Wat meer de wijdsheid er van blijft aanduiden. Maar elk woord doet het uiteindelijk tekort. Want het 
is alles en het is ook niets. Hoe je het ook noemt, je sluit iets uit. En dat wat je uitsluit hoort er ook bij. 
Zoals nog steeds de muziek ook onze muziek is. En op dit punt van de reis ben je helemaal in de 
sterrenwereld, in de kosmos, aangekomen. En heb je een heel belangrijke keuze. Een echte keuze 
vanuit je vrije wil. Wat denk jij dat deze is?  

In elke windvlaag 
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Klara Adalena 
 

In elke windvlaag, 
in elke lichtstraal, 
in elke oogopslag, 

in elke hand, 
 

Ben jij. 
Mijn hart open, trillend: 

neem me mee. 
 

De open ruimte lijkt soms koud en kil, en dat wordt het ook wanneer het niet in verbinding staat met 
je diepste wezen, met het hart van de Godin. In de woorden van Rilke: ´het is open ruimte die mogelijk 

maakt dat twee geliefden elkaar heel kunnen zien tegen de achtergrond van een weidse hemel´.  

Juist als we een dierbare in de ogen kijken, kunnen we deze ruimte voelen, in en buiten onszelf, in de 
ander en jezelf. Oogcontact heft de grenzen tussen object en subject op en maakt directe 

communicatie in de ruimte mogelijk.  

Vrij naar John Welwood 

 

 

 

 

Inwijding 
Op een gegeven moment blafte er een hond, en wist ze dat het tijd was om te gaan. En ze 
stond op en zag dat de heks naast haar verdwenen was. Maar wel lag er een schaaltje om 
kolen uit het vuur in te doen. En ze nam wat kolen uit het vuur waar ze samen bij hadden 
gezeten. 

Hier maakt het verhaal wel een heel grote sprong. Je voelt dat er iets essentieels wordt overgeslagen. 
Op een of andere manier krijgt ze het vuur tot haar beschikking. Zij wordt iemand die vuur naar de 
mensen kan brengen. Ze ontvangt het, én ze neemt verantwoordelijkheid ervoor. Dit is een moment 
buiten het verhaal, buiten de orde der dingen. Ik noem het: je inwijding.  

Boddhisattva: Je keuze in de sterrenwereld 

De enige keuze die je hebt: Bodhisatva, leg je die gelofte af of niet. Een bodhisatva is iemand die een 
gelofte aflegt om terug te keren naar dit leven om anderen te helpen op haar weg naar de bron. Een 
enorm commitment. Het vraagt dat je loskomt van je ego en al haar verlangens- en bereid bent het 
karma van anderen op je te nemen. Dit is méér dan een leuk ritueeltje, dit is een stap met een 
hopopfdletter. Dan ga je een echt commitment aan. Waarmee? Met de oneindige goddelijkheid die 
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je ervaren hebt in de sterrenwereld. Door dat te doen stap je uit het vrijblijvende. Dan kom je terug 
zodat alle wezens bevrijd zijn ; Gelukkig zijn en rein en bevrijd van karma.  

Cyclische levensopvatting 

Bodhisatva wordt meestal gezien als een gelofte die je aflegt voor je sterft. Hetzelfde principe kan je 
ook herkennen op veel kleinere schaal: bij het begin van de priesteres teacher opleiding, als ik weer 
een groep vrouwen voor me heb, leg ik voor hen de bodisatva gelofte af. Je kan het voor een middag 
doen, voor een minuut. Het leven in cyclisch en op elke schaal spelen dezelfde thema’s   is het over 
een heel leven en aan het eind van het leven heb je deze keuze, waarbij je het leven in een groter 
geheel van meerdere levens plaatst. Als je het op een kleinere schaal ziet. Want ik blijf je zeggen dat 
je deze reis op elke schaal kan zien, van een minuut tot een leven tot meerdere levens. En ik zie het 
als een, wat ik noem, een eerste inwijding, een moment dat ik om te beginnen voor dit leven zeg: ‘ik 
ga me in dit leven inzetten. Een commitment aan met deze goddelijkheid. Dat is nu mijn prioriteit. 
Daar trouw aan zijn. Naast deze goddelijkheid zijn en leven en spreken.  

Belofte afleggen van Jukai. Binnen het zen boeddhisme leg je beloftes af en dat heet Jukai, en dat 
komt hier ook mee overeen, op een wat bescheidener schaal dan bodisatva.  

 

 

Inwijding en vision quest 

Een inwijding hoort bij de paradoxale natuur van vrouwen: je kan het niet afdwingen, je kan het niet 
geven- en je kan het wel uitnodigen en iemand erop voorbereiden. Dit begeleiden is het summum in 
werken met vrouwen. Het is je eigen beproeving, of je in staat bent totaal in lijn te zijn met de 
essentie van vrouwen. een vorm die ervoor geschikt is is: de vision quest. 4 dagen en nachten je 
terugtrekken op een berg. Ieder alleen en toch verbonden omdat je wet dat anderen er ook zitten. 
Begeleiding in een basiskamp: een schakel tussen de werelden, zij die de spirituele ruimte voor je 
openhouden. Je leeft tijdens een quest dicht bij de natuur en daardoor adem je de geheimen van de 
aarde in. 
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Terugweg  
Vasalisa verliet de plek. En ze keek nog eens goed om zich heen. En er gebeurde een hoop 
terwijl ze daar wegliep van deze kamer. Het is nog een heel ander verhaal, wat ik een andere 
keer zal vertellen. Maar de reis terug was even lang als de reis heen en deed haar nog verder 
groeien. En onderweg kwam ze door de kamer van de heks die verliet ze, het huis van de heks 
verliet ze. Het hek van de heks verliet ze. Ze liep door het bos en wist dat ze weer in dat zelfde 
huis zou komen en ze werd een beetje bang voor het eigen vuur in haar handen. ‘Hoe zou mijn 
stiefmoeder reageren als ze mij weer ziet met dat vuur?’ Maar er gebeurde zoveel met haar 
onderweg, en toen ze het huis weer binnenkwam wist de stiefmoeder ook helemaal niet wat 
ze doen moest. Ze was helemaal niet blij maar kon het niet laten zien. Maar Vasalisa legde 
heel rustig het vuur in de haard en stak het vuur aan. En het vuur verbrandde die nacht de 
stiefmoeder en haar twee dochters. Vasalisa hoefde er niets voor te doen. De volgende 
ochtend was alles wat niet zuiver was door het vuur verbrand. En ook het hek om de tuin was 
verbrand. En het huis stond daar weer in verbinding met het bos. En ze wist dat in dat bos de 
heks woonde. En ze wist dat Baba Yaga met haar drie ruiters bij het vuur zat en dat ze allen 
naar haar glimlachte.  

De reis van deze heldin is de reis van iedere vrouw die een spirituele zoektocht gaat. Die het vuur in 
haar ziel weer wil ontsteken.  Het is aan jou om hem te gaan lopen.  

Na dit moment weet Vasalisa dat ze het vuur naar haar mensen moet brengen.  Dit zet een terugweg 
in gang, door dezelfde vier werelden: de intimiteit bij het vuur, de tuin bij de heks, en het bos, tot ze 
uiteindelijk weer de poort binnenstapt in de omheining van het oude huis. Op dat moment verlaat ze 
de magische of spirituele wereld waarin ze het vuur en haar transformatie heeft gevonden en wordt 
weer een mens onder de mensen. Maar er iseen verschil: ze heeft het vuur , dat ze nu aan ieder kan 
geven, en ze heeft het oog van het onderscheid.  De stadia van de terugreis zijn weer goed 
gedefinieerd en het zijn er ook 8. Ze herkennen is belangrijk om niet te verdwalen. Wie daarover  
meer wil weten kan bij ons de wilde wijze vrouw opleiding gaan doen. Of:. In Leven in Geluk of een 
volgend boek. 

 

 

Overzicht van de vier werelden van Vasalisa 

Aardewereld: De eerste wereld van Vasalisa is niet spiritueel maar aards: de wereld van het dorp en 
het huisje.  

Maanwereld: De eerste spirituele wereld was die van het bos,  

Zonwereld: de tweede van de tuin van de heks,  

Sterrenwereld: de derde en laatste van de intimiteit van samen met de heks bij het vuur zitten. Één 
met het vuur met z’n drieën bij de haard. 
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Overzicht van de stadia van Vasalisa 

Vasalisa verandert in het verhaal 8 keer. Ze is een heleboel stadia of fasen doorgegaan, zoals een 
vlinder ook stadia doorgaat.  

Voorstadia 

1. In het huis met haar moeder en haar vader. Dit is een voorstadium, ze weet nog niet wie ze is 
en wat ze te doen heeft.  

2. Ze veranderde toen ze haar moeder verloor , dat was de tweede voorstadium, ze 
ontwikkelde zich tot een doorbijter. Verstandig en succesvol  in wereldse dingen maar 
onwetend en kinderlijk als het over levenszaken gaat.  

3. De derde voorstadium: Ze kwam ten prooi aan de stiefmoeder en veranderde in een 
afgebeuld wezen, wezenloos.  Daar ging het zielevuur uit.  

Spirituele stadia 

1. De vierde fase was totaal anders: dat was in het bos, op een bepaalde manier  begon het 
eigenlijk daar pas echt, want ze ademde weer, was weer verbonden met het bos, de 
oerkracht. Ze leert haar roeping kennen: het vuur halen. Daarom noem ik dit de eerste fase. 
Ze hoorde eindelijk de roep van de heks. Juist doordat het vuur uit was gegaan.  

2. De volgende fase, de tweede: ze gaat genieten van het bos en leert de rode ruiter kennen 
met haar boodschap: ga mee met de flow.  Dit is een heldin die zich thuis voelt in het bos en 
ervan geniet. 

3. En toen de derde fase: ze komt die omheining tegen, en merkt dat daar nog iets anders nodig 
was om binnen te komen: ze moet die botten ook echt aan raken. Hier wordt ze een heldin 
met een doel, en met de moed ervoor te gaan..  

4. En dit bracht haar  weer in een nieuwe wereld, de tuin van Baba Yaga, de wereld van de heks. 
En daarbij hoort de witte ruiter. De witte grootmoeder. Die had gezegd: ‘het gaat er hier om 
dat je altijd trouw bent aan wat je ten diepste weten voelt. En in deze wereld had ze de heks 
ontmoet en hoewel ze had staan beven op haar voeten was ze blijven staan. Dit is het vierde 
stadium: Een vrouw die niet langer met de stroom meegaat maar die er ook tegenin durft te 
gaan als ze weet dat het nodig is. En ze had van alles leren kennen over het leven van de heks.  

5. Dit bracht haar naar het vijfde stadium: een vrouw die vertrouwd is met de heks, die haar 
van dichtbij kent. Die de illusie los heeft gelaten dat alles wat van waarde is mooi en lief 
moet zijn, en die door uiterlijkheden heen de heks haar kracht ziet en daar respect aan toont.  
En ze had taken gedaan die onmogelijk leken.  

6. Dat bracht haar naar het zesde stadium: haar oude leven was steeds verder weg geraakt. Ze 
was daar niet meer mee geïdentificeerd. Ze opereerde volgens de wijsheid van de ziel, vanuit 
haar ziel. En daarop nodigde de heks haar uit om naast haar te gaan zitten. En dat was weer 
een nieuwe wereld. In de intimiteit met de heks.  

7. En ze voelde de nabijheid van de heks en ging met haar mee ademen. Dat is het begin van de 
zevende fase. Dit is de heldin in haar zevende stadium: een vrouw die vraagt naar de 
mysteriën, die bereid is de mysteriën binnen te gaan, en het heilige der heiligen te komen, 
naast de heks te gaan zitten. En daar verandert ook de heks. Van een bazig en lelijk wezen 
verandert ze in liefde en begeleiding biedend. Ze laat zich nu zien als de godin, zij die de dag, 
de nacht en de overgangen tussen de twee doet komen. Ze spreekt immers van ‘mijn rode 
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ruiter’, etc. de heldin ontmoet nu niet allen het goddelijke, ze is in het domein van het 
goddelijke.  

8. Het achtste stadium is een vrouw die geen vrouw is, buiten ruimte en tijd. Transcendent. 

 

Toekomstig werk van Klara Adalena 

Na de terugweg 
Na de terugweg begint er voor Vasalisa een nieuwe cyclus. in de oude spirituele tradities heet dit: je 
gaat op weg naar je 2e inwijding. Dan is er niet langer een sprookje dat je stapsgewijs draagt. De 4 
werelden zijn dan allen tegelijk in je bewustzijn, je leert je bewustzijn nauw en ruim tegelijk te maken.  

 

Rituelen en de universele wetten 
Hoe leef je dit alles? Hoe leven vrouwen? Wat zijn structuren die passen bij vrouwen? Hoe leef je je 
leven in sync met de essentie van vrouwen? Dat doe je als je in sync leeft met de natuur. En daar 
hebben de wijze vrouwen in de oudheid al de basis regels voor gevonden. Regels die je leren werken 
met paradoxen, met hele en halve waarheden en energie als fundamenteel gegeven naast materie. 
Leven volgens deze regels maakt van elke dag een ritueel: een gewijd moment waarin de lagen van 
het bestaan samenvallen. 

Healing en de never ending space 
De mystici spreken over een oneindige wereld waar alles één is. Voor vrouwen voelt dit vaak als 
thuiskomen. De potentie van deze wereld buiten ruimte en tijd is enorm. Een van de meest directe 
mogelijkheden is om vanuit deze sacred space te healen. De methode die geen methode is om dit te 
doen heet: Sta Nam Rasayan. Klara Adalena heeft toestemming van de huidige meester op dit gebied 
Guru Dev om hierin les te geven. healing vanuit een niveau nog dieper dan de ziel, vanuit de bron. 
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