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Voorwoord  
 

Degene die mijn persoonlijke heilige plek, door mij gebouwd, 
laat overstromen, die mijn slaap wegneemt, 

die me meesleept en onder duwt, 
die aanwezigheid is de vreugde waarvan ik spreek. 

Rumi 
 
Liefdesverdriet gaat diep. Bij het beëindigen van een relatie of bij 
een relatiecrisis komen we in contact met onze diepste pijn. Het 
leven en zelfbeeld dat je had opgebouwd ligt aan flarden. En daar 
ligt ook een kans. Toen ik er zelf voor stond, formuleerde ik het 
zo:  
 

Het einde van mijn relatie 
zal een begin zijn van 

meer liefde in mijn leven 
 
Deze intentie gaf me de kracht het ondraaglijke te dragen. Ik vond 
veel steun bij de mystici. Hun verrassende gedichten gaven me de 
kracht om de liefdes stroom juist groter te laten worden na de 
breuk. Om mijn hart verder te openen dan ooit. 
 
Deze bundel heeft lang in de kast gelegen, terwijl ik alles 
integreerde. Nu voelt de tijd rijp om te delen. Mogen deze 
gedichten en teksten je helpen in alle situaties van liefdesverdriet.  
 
Ik draag deze bundel op aan Aleid. Je was mijn muze toen we 
geliefden waren, en op een heel andere manier nu weer.  
 
 
Klara Adalena    
Oktober 2009 
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Inleiding  
 
Liefdesverdriet. Dromen en beloftes die wankelen. Een relatie die 
plotseling verbreekt.  Zekerheden die onder je voeten wegvallen. 
Niet meer die verlossende woorden in je oor: ‘ik hou van je’. Niet 
meer die aanraking die je bloed sneller laat stromen. De eenheid 
verbroken. Koud en alleen blijf je achter. 
 
De grote Perzische dichter Rumi schrijft hierover: 

 
Degene die mijn persoonlijke heilige plek, door mij gebouwd, 

laat overstromen, die mijn slaap wegneemt, 
die me meesleept en onder duwt, 

die aanwezigheid is de vreugde waarvan ik spreek. 
 
Mooie woorden, maar hoe breng je dit in verband met je eigen 
werkelijkheid? Hoe maak je dit waar?  
 
Misschien zit je er zelf in. Een verwijdering, crisis, dreigende 
scheiding, of zelfs een zich voltrekkende scheiding. Misschien zie 
je een goede vriendin of vriend hiermee worstelen. Dit boekje 
bevat sleutels om Rumi’s gedichten toepasbaar te maken. Om de 
vreugde weer groots en meeslepend te voelen. 
 
Wat mij geholpen heeft is om te beseffen dat het probleem nu 
naar voren komt, maar eigenlijk niet nieuw is. Het lag er al lang. 
Een voorbeeld om dit uit te leggen: een collega nodigde me uit 
om een zeiltocht naar Portugal te maken. Hij was een team samen 
aan het stellen om de spannende tocht van vier weken te maken. 
Ik zei enthousiast ja.  Uiteindelijk lukte het hem niet een team bij 
elkaar te brengen. Hij had maar drie mensen, en de een kwam 
halverwege pas aan boord, en de tweede zei op het laatste 
moment af. Zo vertrok ik met hem alleen naar Portugal. Al in het 
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Kanaal bleek dat hij niet zo’n gemakkelijk persoon was om mee 
te varen: tekortkomingen in zijn schip poogde hij te verbloemen 
door het weer en mij als bemanningslid de schuld te geven. 
Toevallig zeil ik zelf ook als schipper, dus ik zag dat hij soms 
foute beslissingen nam die ons of anderen in gevaar brachten. Als 
ik hem hierop aansprak  weigerde hij toe te geven. Uiteindelijk 
maakte dit de sfeer aan boord zwaar, en voelde ik me ook niet 
veilig om het laatste en gevaarlijkste stuk door de Golf van 
Biskaje met hem te doen. In Cherbourg stapte ik van boord. Hij 
was woedend, beschuldigde me dat ik ons plan van naar Portugal 
varen kapot maakte.  
 
Het was waar dat door mijn beslissing hij niet verder kon. Maar 
wat hij niet wilde zien, was dat de basis onder zijn droom steeds 
smaller en smaller was geworden. Zijn team was er nooit 
gekomen, en van de twee die er waren had een al eerder afgezegd. 
Waarom wilden mensen niet met hem mee? Zijn tekortkomingen 
hierin had hij niet onder ogen kunnen of willen zien. Door mijn 
aanwezigheid kon hij steeds denken dat het wel goed zou komen. 
Tot ook ik het schip verliet. Toen stortte de droom in, en ik ‘had 
het gedaan’.  
 
Zo is het in relaties ook vaak. In het begin lijkt het alsof alles 
goed komt. Eindelijk word je echt gezien, begrepen, geliefd. In 
feite gebeurt er wat anders. Je droom krijgt weer voeding, zoals 
deze collega alsnog hoopte naar Portugal te kunnen. Alle missers 
worden even vergeten. De partner moet goed maken wat jij de 
jaren ervoor niet voor elkaar hebt gekregen. Een tijdje lang lijkt 
dat te lukken. Soms gaat het een paar maanden goed, soms vele 
jaren. Vaak is na 3 jaar een grens dat het niet meer werkt. Je kan 
je droom van liefde niet meer leven. Bij mij was het na twee en 
een half jaar. 
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In zijn gedicht refereert Rumi aan dit proces. We zoeken allemaal 
om de liefde zo puur mogelijk te ervaren. Het gat tussen de 
werkelijkheid en de droom is vaak groot. Bij een nieuwe relatie 
hoop je het gat te dichten zonder naar de diepere oorzaken te 
hoeven kijken. De paradox is dat elke relatie je juist naar die 
diepere thema’s brengt. Genadeloos. Liefdevol. Daardoor groei je 
om je droom en de realiteit bij elkaar te gaan brengen. De mystici 
hebben gevonden hoe droom en realiteit één kunnen zijn. Ze 
weten dat we allemaal lui zijn, en danken voor de momenten dat 
we een zetje krijgen om ons ‘huiswerk’ te doen.  
 
Voor de collega had mijn vertrek een kans kunnen zijn om te gaan 
kijken waarom mensen niet met hem de zee op wilden. Had hij 
het mystieke pad durven gaan, dan had hij uiteindelijk grote 
teams kunnen samen stellen om in goede sfeer de oceaan over te 
steken.  
 
Deze belofte ligt er ook voor jou. De oneindige oceaan van de 
liefde ligt voor je klaar. Er is nog veel meer mogelijk dan de 
relatie die je had. De mystici wijzen je de weg. Het is geen 
makkelijke weg. Het vraagt meer moed dan de Golf van Biskaje 
overzeilen. Maar het kan. Het vraagt dat je niet wegvlucht voor de 
pijn. Juist in de dingen die het meest zeer doen zitten de sleutels 
die je kunnen laten zien waar jij je afsluit voor de liefde. Of je 
partner terug komt of niet, de liefde ligt dichter bij dan je denkt. 
Het is een enorm cadeau wanneer je partner en jij beiden een 
innerlijke weg gaan en weer samen verder kunnen. Ook wanneer 
dit niet mogelijk is zal er meer liefde in je leven zijn. Die 
woorden ‘ik hou van je’, het is niet alleen je partner of je ex die ze 
op die speciale toon kunnen zeggen. Ze klinken overal, want in 
alles zit liefde. Of in de woorden van Rumi: 
 

Ieder kruiden twijgje spreekt van water. 
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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. 
 
Ook Hafiz en Mira weten nieuwe werelden voor ons te openen.  
Hafiz was een Perzische dichter nog van voor de tijd van Rumi. 
Mira was een vrouw in India die haar familie verliet in ruil voor 
een leven in de extase van devotie.  
 
Deze gedichten zijn naar me toegekomen op de momenten dat ik 
ze nodig had. Werkend ermee ontstonden er ook in mij gedichten. 
Ieder werd een hoeksteen waarop ik mijn nieuwe leven kon 
bouwen, waarmee ik mijn intentie waar kan maken om het einde 
van mijn relatie een opening te laten zijn naar meer liefde. Moge 
het voor jou ook zo zijn. 
 
Hier presenteer ik de gedichten die mij door dit proces hebben 
gedragen. Bij elk gedicht vind je een sfeer foto en een korte tekst. 
Mijn intentie met de tekst en foto is om een brug te slaan tussen je 
ervaring en het gedicht. 
 
Mogen we met elkaar onze droom van liefde intact houden en 
steeds meer waar maken. 
 
Klara Adalena 
Jan 2010  
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Hoe word je gelukkig in je relatie? 
 

 
 
Hoe word je gelukkig in je relatie? De mystici zeggen dat 
het omgekeerd is: hoe stop je dat je wegrent van je geluk. 
Een goede vriend van me klaagt regelmatig dat zijn relatie 
niet veel voorstelt. Ik begon eerst welgemeende adviezen te 
geven. Tot ik hem aan de telefoon hoorde met zijn vrouw. 
Ik begreep dat hij diep van haar hield, maar zichzelf en haar 
dat niet durft toe te geven. Zijn ratio zoekt redenen waarmee 
hij afstand kan bewaren. Van haar. Van zichzelf. Van zijn 
geluk.  
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Wees verkruimeld 

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. 
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Therapeut of guru? 
 

 
 
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.  Ook jij kan in je verdriet beide wegen 
gaan. Juist het loslaten van meer hardnekkige patronen 
roept veel angst op. En daar is veel licht voor nodig. 
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Licht tegen haar wezen 
Hafiz 

 
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 
 
 

 



STEUN bij LIEFDESVERDRIET                  KLARA ADALENA 

www.wildewijzevrouw.nl 11

 
 

 
De maan heeft haar gezicht geopend 
 

 
 

Als je tegenslagen krijgt is het zo verleidelijk om jezelf of 
een ander de schuld te geven en weg te zinken in verdriet, 
boosheid of wanhoop. Het loopt niet zo als je gehoopt had. 
Maar gaat het wel fout? Klopt de visie van je ego 
wel? Luister goed naar je lichaam, Misschien ben je ook 
blij, opgelucht, vol vreugde. Mag je dat ook voelen van 
jezelf? Dit is wat Rumi mij aanreikte: 
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De Maan heeft haar gezicht geopend 

Rumi 
 

Het nieuws is uit, maar jij hebt het nog niet gehoord. 
Jalousie is veranderd in liefde, Hoeveel liefde is er nog te vinden? 

 
De maan heeft haar gezicht geopend  

en ook haar vleugels van licht. 
Leen ogen om dit te zien, als de jouwe het nog niet zien. 

 
Dag en nacht komen er pijlen naar je vanuit verborgen bogen. 
Als je geen wapen hebt en je nergens kan verstoppen voor de 

Dood die altijd dichter bij komt, 
dan kan je net zo goed je overgeven. 

 
Het koper van je wezen is al omgezet in goud 

door de alchemie van Mozes, maar jij rommelt nog 
in een geldbuidel op zoek naar muntjes. 

 
Je hebt Egypte’s gelijke in je, 

kilometerlange oevers met rietsuikerplantages, 
de bron van al het zoete, 

maar jij loopt te tobben of je snoep wel komt 
van een winkel buiten jezelf. 

 
Je lichaam is een kameel die soepel en direct naar Mekka reist. 

Jij denkt dat je rondhangt op het dorpsplein 
op een ezel, of de verkeerde kant opgaat, maar dat is niet zo. 

 
Deze karavaan is een triomf 

die binnen wordt gehaald in Godin’s werkelijkheid. 
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Rituelen om je te voeden 
 

 
 
Waarom rituelen? Om je dagelijkse gang weer kleur en geur 
te geven. Om het wiel van je leven weer een zetje te geven. 
Om je blik weer naar de Godin te richten. In tijden van 
verdriet vergeten we vaak om te doen wat ons voedt. Een 
ritueel laat je weer voelen wat je juist dan wilt weten: dat je 
deel bent van het grote geheel. 
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De dans van je verborgen leven 
Rumi 

 
Beweeg je haar naar het licht. 
Laat het amber verstrooien, 

Terwijl de zielen van de sufi’s beginnen 
te dansen, zon, maan, en sterren, 

rondom ons in een cirkel. 
 

Wij dansen hun dans. 
Een lichte melodie 

komt het grote wiel binnen 
en helpt om het rond te draaien. 

 
Een lente bries laat iedereen lachen. 

Herfst wordt wakker van haar diepe slaap. 
 

Roos en doorn vormen weer een paar. 
Veel mensen dansen met slangen. 

 
De koning van de boomgaard vanuit zijn geheime centrum  

zegt: Welkom in je verborgen leven. 
 

Ze bewegen samen, 
de cipres en de knop van een lelie, 

de wilg en de bloeiende judasbloem. 
 

Ladders zijn opgericht 
rondom de tuin, 

opdat ieder’s ogen omhoog gaan. 
 

 



STEUN bij LIEFDESVERDRIET                  KLARA ADALENA 

www.wildewijzevrouw.nl 15

 
 

Waar geloof je in? 
 

 
 
Wie ben je? Je gevoel van pijn en gemis is gekoppeld aan 
het beeld dat je van jezelf hebt.  Ken je de jij die vervuld is 
van liefde? Voor de mystici is het meest onwaarschijnlijke 
waar. Dat wat met je verstand niet uit te leggen en niet te 
snappen is. Als je Rumi leest, lijkt het vanzelfsprekend.  
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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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Vechten of vergeven? 
 

 
 
Vecht je voor je gelijk, of open je je hart? Teveel vechten 
maakt je alleen, te vaak je hart openen uiteindelijk ook- 
want het maakt je tot voetveeg. De gulden middenweg is 
veilig, houdt het gezin bij elkaar. In je hart weet je dat er 
nog iets anders mogelijk is. De mystici wijzen je de weg. 
Ontdek wie je nog meer bent, wie de ander nog meer is. 
Liefde is zoveel groter dan je dacht. Niets houdt je ervan af. 
Niets. 
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Elk kruiden twijgje  
Rumi 

 
Geleerde theologen kunnen je niets leren over liefde. 
Liefde is niets anders dan blijheid en vriendelijkheid. 

 
Ideeën over goed en kwaad 

zijn actief in ons tot we sterven. 
Liefde heeft deze beperkingen niet. 

 
Als je een boos gezicht ziet, is het niet van een geliefde. 
Een beginner op dit pad weet niets van hoe te beginnen. 

Probeer niet de herder te zijn. Word de kudde. 
 

Iemand zegt, Het is maar een metafoor. 
Maar dat is niet zo. Het is zo helder en direct 

als een blinde die haar voet stoot tegen een stenen kruik. 
 

De wachter bij de poort zou zorgvuldiger moeten zijn, 
zegt de blinde. 

De kan staat niet in de deur opening,  
antwoordt de wachter. 

 
De waarheid is, je weet niet waar je bent.  

Een meester in liefde is het enige teken dat we nodig hebben. 
 

Er is geen beter teken dan iemand die rond stommelt 
tussen de waterpotten op zoek naar tekenen. 

Ieder deeltje van liefde, ieder kruiden twijgje, 
spreekt van water. 

 
Volg de bovenloop van de rivier. Alles wat we zeggen bevat 

water. 
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Is zij of hij het waard? 
 

 
 
Liefde maakt blind. Na de eerste vlaag van verliefdheid 
blijkt of je echt met elkaar verder kunt. Heb je je vergist en 
is het maar goed dat het fout gaat? Of … Hoe weet je of hij 
of zij het waard is om echt voor te gaan? Een heel 
persoonlijke vraag, met duizenden antwoorden. Voor mij 
gaat het erom of ik bij die ander het contact met mijn Godin 
kan vinden. Want Zij is het die me opneemt in oneindige 
liefde. Waar vind jij dat? 
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Ik heb je gemist 
Klara Adalena 

 
Ik heb je gemist. 

Hoe licht je beweegt 
met elke aanraking, 

de wijdsheid van je wezen, 
het rood en geel en blauw dat je draagt. 

 
Bedolven onder illusies  

was je- 
of  

was ik het. 
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Ben ik het waard? 
 

 
 
Te vaak twijfel je aan je eigen waarde. Je mind vertelt je dat 
je van alles moet presteren om de liefde van Godin of een 
partner waard te zijn. Je vergelijkt je prestaties met die van 
anderen. Je denkt dat er voor jou geen plek zou zijn. Dat is 
er wel. De grootste kracht die je in je hebt komt voort uit 
toewijding. Ik heb het zelf ervaren: vanuit mijn liefde voor 
mijn Godin heb ik door het vuur kunnen lopen. Letterlijk. 
Jouw grootste bijdrage aan het leven zit niet in wat je kan of 
wat je doet. Het zit erin met hoeveel toewijding je het doet.  
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Toon me de mens                                         
Rumi 

 
Ik ben zo klein dat ik nauwelijks te zien ben. 

Hoe kan deze grootse liefde in mij zijn? 
 

Kijk naar je ogen. Ze zijn klein, 
Maar ze zien enorme dingen. 

 
Waar is een voet die het waard is in deze tuin te lopen, 

of een oog die het verdient deze bomen te zien? 
 

Toon me de mens die bereid is 
in het vuur geworpen te worden.  
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Ongelukkig in de liefde- en dan? 
 

 
 
Je relatie gaat kapot,  of je bent in diepe crisis en ziet niet 
hoe het weer gaat kan komen. Je wereld stort in. Pijnlijk en 
verdrietig- en ook een kans. Want juist dan is je ego bereid 
om zichzelf ter discussie te stellen. Verdrink de pijn niet 
met chocola, alcohol of hard werken. Huil maar, geef je 
woede ruimte. Niet omdat daar het antwoord ligt, maar 
omdat ze je ego vertellen dat het echt tijd wordt om het 
anders te gaan doen. Uiteindelijk ben je niet ongelukkig 
omdat je alleen bent, maar om wat je nu van jezelf te zien 
krijgt. Is het nodig daar ongelukkig om te zijn ? 
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De overstroming 
Rumi 

 
Degene die mijn persoonlijke heilige plek, door mij gebouwd, 

laat overstromen, die mijn slaap wegneemt, 
die me meesleept en onder duwt, 

die aanwezigheid is de vreugde waarvan ik spreek. 
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Liefde een sterke kracht 
 

 
 

Een liefde te groot voor woorden is vaak de aanzet voor een 
spirituele zoektocht. Passie voor een minnaar, liefde voor 
een kind, of liefde die geen uitweg vindt. Het breekt je 
geconstrueerde ervaring van de werkelijkheid open en laat 
je voelen dat er nog een leven is voorbij je tuin. Voor wie 
tevreden is met huisje boompje beestje een dwaze 
onderneming. Maar voor de mystici is dit het begin. Op reis 
voorbij de consensus, op zoek naar de bron achter de bron: 
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Ik schrijf over deze reis 
Mira 

 
Ik herinner me hoe mijn moeder me vasthield. 

Ik keek soms op en zag haar huilen. 
 

Ik begrijp nu wat er gebeurde. 
Liefde- zo’n sterke kracht 

dat het de kooi 
openbrak; 

 
en ze verdween, weg van alles, 

voor een gezegend moment. 
 

Alle handelingen zijn verder ontstaan 
vanuit een ervaring van vliegen; 

de hoop op vrijheid 
beweegt onze cellen 
en armen en benen. 

 
Niet in staat om op aarde te leven, waagde Mira het om alleen de 

kosmos in te gaan- 
ik schrijf over deze reis 

van even vrij 
worden als 

Godin. 
 

Vergeet liefde niet; 
het brengt alle dwaasheid die je nodig hebt 

om jezelf te ontrollen 
door het universum. 
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Voor als je elkaar klein maakt 
 

 
 
Te vaak in een relatie houd je elkaar klein. Je ziet in de 
ander weerspiegeld hoe je jezelf klein houdt, en wil dat 
afbreken. Herinner je op zo’n moment dit gedicht.  
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Wij zijn oceanen 
Klara Adalena 

 
Jij en ik 

wij zijn oceanen. 
Ik pas in jou 
en jij in mij. 
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Voor mij maar één uitweg 
 

 
 
Je praat de dingen uit, je doet je huiswerk, en toch stapelen 
de problemen in je relatie zich op. Als ze ondergronds gaan 
lijkt alles goed te gaan- maar misschien overvallen 
fantasieën over een minnares of minnaar je met een 
onweerstaanbare gloed, of je stuurt al je seksuele energie 
naar je werk, of... En dan ineens barst de bom. Het klimaat 
slaat om en waar tropen waren, zeilen nu ijsbergen. 
Natuurlijk kan je roepen dat er van alles niet deugde aan je 
(ex-)partner, maar van binnen knaagt er iets en je hart weet 
dat het anders is. Hoe dan wel?  
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Voor mij maar één uitweg 
Klara Adalena 

 
Ik denk dat ik weet 

wie ik ben, 
wie jij bent, 
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. 
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Wat ging er vooraf aan je crisis? 
 

 
 
Op een dag kan je leven totaal omslaan. Je voelt dat de pijn 
zo groot is dat je dreigt erin te verdrinken. Weet dat het 
leven je altijd een houvast geeft. Zoals Maria een ster te 
zien kreeg voor de geboorte van haar kind Jezus. Ik stel me 
voor dat dit haar hielp om het ondraaglijke verlies van haar 
zoon te dragen. Het plaatste alles in een groter verband. We 
weten te weinig van het verhaal van Maria om te weten hoe 
zij verder ging met haar verlies. Hoe ga jij ermee verder? 
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Wit licht 
Klara Adalena 

 
Het begon met wit licht in mijn dromen, 

een aankondiging als de ster van Bethlehem. 
 

Binnen 7 dagen breekt mijn veilige band met jou. 
Nergens ben ik nog veilig, verraad en leugens stapelen op. 
Veroveren, macht en manipulatie beheersen mijn dagen. 

 
Vluchten leidt tot eenzaamheid, 

vechten laat het gif dieper indalen, 
stilstaand zie ik de wonden verder scheuren. 

 
Waar is de uitgang? 

 
Het is mijn verraad, mijn leugens, 

Mijn Don Juan, mijn heerser en mijn struisvogel. 
Ze waren er al lang voor de bom ontplofte. 

 
Ik ben in het witte licht, 

mijn hart open, 
jij overal. 

 
Jij die me laat zweten 

tilt me naar een hoger plan. 
Rust nu. 
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Wat je bemint keert terug 
 

 
 
Door totaal in de ervaring te gaan, wordt je leven rijker. Dat 
klinkt logisch. Maar lukt het ook om werkelijk je hart te 
openen op een moment van totale liefde of verliefdheid? Of 
houd je toch de deur een beetje dicht, bang voor de 
grootsheid, bang het weer te verliezen? En wanneer je in 
een fase zit van pijn en onbegrip, hoe doe je het dan?  
 
Tijdens de inwijdingsreis op Kreta deden we een mooie 
meditatie, geïnspireerd op de boeddhistische meditatie 
Tonglen (zie Pema Chödrön, Awakening loving- kindness): 
Aan het einde van de zonsopgang meditatie stonden we in 
een kring. We brachten onze handen naar de aarde en 
schepten alle pijn, verdriet, woede en andere ‘ongewenste' 
emoties op. We brachten deze naar ons hart ‘om ze een 
plaats te geven waar ze gezien worden en tot rust kunnen 
komen'. Vervolgens bogen we weer naar de grond, en 
schepten met onze handen alle vreugde, wijsheid, liefde en 
andere ‘welkome' emoties op. Deze brachten we hoog 
boven ons hoofd. We gaven ze vrij ‘voor ieder die zich 
eraan wil voeden. Omdat wat we delen groter wordt'. 

 
 

STEUN bij LIEFDESVERDRIET                  KLARA ADALENA 

www.wildewijzevrouw.nl 34 

 
 

Wat je bemint keert terug 
Klara Adalena 

 
Angst zegt: ‘houdt je hart op een kier, 

ooit verlies je haar die je zoveel vreugde geeft.’ 
 

De dwaze opent haar hart 
helemaal, 

want wat je bemint 
keert terug 

in een andere vorm. 
Het kind gespeend van moeders melk 

drinkt nu mede. 
 

Het is je liefde die doorgroeit 
als ringen van een boom. 

Vertrouw me 
er komen nieuwe geliefden. 
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Waarom mensen liegen 
 

 
 
Leugens komen voort uit angst. En angst, zegt Mohammed, 
komt voort uit onecht zijn. Zo houdt de leugen een vicieuze 
cirkel in stand. Wanneer je met het leven zijn kan zoals het 
is, dan vind je rust in jezelf. En dan is het goddelijke overal 
altijd. Juist in de liefdesrelatie springt de vonk over wanneer 
je beiden kan zijn zoals je bent. Leugens lijken een 
oplossing te bieden wanneer je je waarheid niet durft te 
spreken- maar in feite doven ze de vonk. Genadeloos.  

 
 
 

STEUN bij LIEFDESVERDRIET                  KLARA ADALENA 

www.wildewijzevrouw.nl 36 

 
 

Als woorden getint zijn met leugens 
Rumi 

 
Mohammed gaf deze indicatie om te weten wat echt is: ‘Als je 

een rustige vreugde voelt, ben je dichtbij de waarheid. 
 

Voel je onrust, disbalans, jalousie of gretigheid 
dan houd je pretenties op 

en ben je onecht met je omgeving. 
 

Spreek de helderste waarheid die je kent, 
en zie hoe ongemak plaats maakt voor heelheid.’ 

 
Als woorden getint zijn met leugens 

dan zijn ze als water dat drupt in een olielamp. 
De lont wil geen vlam vatten en het plezier 

in je liefdeskamer zal verschrompelen. 
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Een antwoord op verraad 

 

Trouw lijkt vaak het hoogste goed. Wat als het wegvalt? Als 
je partner met een ander vrijt? Of als je ex het niet langer 
kan opbrengen voor de kinderen te zorgen? Wat als je zelf 
altijd opofferend was en nu het niet meer kan? Wat dan?    

Op dat moment komt Rumi naar je toe. Hij zegt je dat in je 
nood je geholpen zal worden. Maar dat wist je al. Hij nodigt 
je ook uit om je hele levensvisie om te gooien en te gaan 
vertrouwen op deze hulp. Dan vallen trouw en verraad weg, 
en leef je op een dieper niveau. Dan pas kan je echte liefde 
zonder voorwaarden gaan ervaren. Dit was het fundament 
van derwisjen, mystici en priesteressen.    

Teresa van Avilia, een europese mystica, was hier heel 
rigoreus in. Haar leerlingen hadden geen enkel bezit. Zelfs 
als er eten over was werd dat weg gegeven. Opdat ze elke 
dag opnieuw konden ervaren dat er iemand was die hen eten 
kwam brengen. Steeds opnieuw vertrouwen dat uit het niets 
je gevoed zal worden. In je crisis kan je het zelf ervaren.  
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Derwisj 

Rumi 
 

Wanneer school, moskee en minaret 
afgebroken worden, dan kunnen derwisjen 

hun gemeenschap oprichten. Pas als 
 

trouw verandert in verraad en verraad in vertrouwen, 
pas dan kan een mens deel worden 

van de waarheid. 
 
 
 

 
 



STEUN bij LIEFDESVERDRIET                  KLARA ADALENA 

www.wildewijzevrouw.nl 39

 
 

 
Mag boos worden? 
 

 
 
Boosheid roept angst op, en dat is wellicht een van de 
redenen dat we elkaar aanmoedigen niet boos te worden. Er 
is nog een diepere reden: vaak is boosheid een schild om de 
werkelijkheid niet te voelen. Een laatste poging de feiten 
terug te draaien, de ander te vervormen zodat zij of hij weer 
in jouw straatje past. In dat geval brengt boosheid 
verwijdering. Van jezelf, van elkaar en van Godin. Maar 
zeg nooit nooit. Soms is boosheid heel geëigend. Een 
heilige verontwaardiging. Rumi zou Rumi niet zijn als hij 
niet tegen elk dogma waarschuwt, ook het dogma om niet 
boos te worden. Aan jou om te voelen wanneer je boosheid 
klopt en wanneer niet. 
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Kaars bij het middaguur 
Rumi 

 
Een mens dwaalt bij het middaguur over de markt 
met een kaars in haar hand, volkomen extatisch. 

 
‘Hee’, roept een marktman, ‘is dit een grap? 

Wie zoek je?’ 
 

‘Iemand die ‘Huuu’ ademt, de goddelijke adem’. 
‘Nou, genoeg om uit te kiezen.’ 

 
‘Maar ik zoek iemand die boos kan zijn en verlangend 

en ook een waarachtig mens, en dat alles in één moment.’ 
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Aurora Godin van hoop 
 

 
 
Deze morgen werd ik wakker en een droom hing nog om 
me heen. Ik zag nog het heldere en ook zachte licht van vlak 
voor een zonsopgang. Ik stond op om met mijn hond te 
wandelen en buiten was precies dat zelfde licht. Het licht 
van hoop. Na een donkere tijd was het er zomaar ineens 
weer.  
Mira herinnert ons eraan om dit moment te koesteren en ten 
volle te leven. Godin laat zich zien in haar gedaante van 
Aurora, Godin van hoop. Zij nodigt je uit. 
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De aarde werd mijn lichaam 
Mira 

 
Op een avond liep ik door de woestijn; 
de bergen reden mee op mijn schouders 

en de hemel werd mijn hart. 
 

De aarde werd mijn lichaam 
en ik verkende haar. 

 
Alles begon tegen me te knipogen, en mijn wijze zelf 

bekeek de situatie en dacht: 
Mijn charmes zijn blijkbaar op hun hoogtepunt- 

 
nu zou een goed moment zijn om 

me in Godins armen 
te werpen. 

 
Misschien laat Ze me nu niet 

zo snel vallen. 
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Wat je zoekt is er al 
 

 
 
Met al je toewijding ga je je mystieke weg. Je kijkt je pijn 
aan, je bent met wat er is, als je een patroon herkent duw je 
het niet direct weg hoeveel pijn het ook veroorzaakt. Je gaat 
jezelf liefhebben zoals je bent, stapje voor stapje. En dan 
ineens besef je dat er mensen om je heen zijn die al jaren 
lang al je patronen kennen naast al je mooie kanten. En je 
liefhebben. Je vriendinnen en vrienden.  
 
Met hen heb je kunnen oefenen om niet steeds onderuit 
gehaald te worden door de monsters. Ga er eens rustig voor 
zitten met elkaar en benoem dit alles. Je zal versteld staan, 
wat voor jou nu grote monsters lijken zijn voor hen al lang 
schoothondjes geworden. Trakteer je vriendin of vriend om 
hen te danken. En weet dat jij voor hen hetzelfde doet. 
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Vertrouwen stroomt zoet binnen  
Klara Adalena 

 
Komt ze wel terug, niet terug. 

Zal het bij een ander weer gebeuren. 
Kom alsjeblieft terug los dit met me op. 

 
Vechten met patronen, tegen patronen. 

Vechten om eruit te komen, eruit te blijven, 
de mijne, de jouwe, 

één kluwen. 
 

Alle draadjes uit elkaar gehaald met zachte vingertoppen. 
De hele boel tegen de muur gesmeten schreeuwend en huilend. 

Sommige vriendinnen beven, vluchten, 
anderen glimlachen. 

Vriendinnen zijn er nog. 
 

Open, bloot, 
snap ik nu wat er in jaren gegroeid is. 

Karma wordt dharma. 
Nieuwe betekenis voor oude woorden: 

Je bent OK zoals je bent. 
De laatsten zullen de eersten zijn. 

 
Vertrouwen stroomt zoet binnen nog voor het eerste ochtendlicht. 

Liefde die jaren in een jampotje zat 
stroomt een rivier gelijk. 

Niet bang meer je bij elke hobbel te verliezen. 
Je was al zo dichtbij, 

nu draaien onze lichamen naar elkaar. 
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Klara Adalena 
 

 

Klara Adalena is geboren in 1957, en geeft 
een 4 jarige Priesteres opleiding in 
Noordwijkerhout, Kreta, Egypte en Avalon. 
Hier gaan vrouwen het mystieke pad in een 
eigentijdse vorm, dicht bij de aarde en het 
lichaam.  

Klara is ingewijd in de weg van de priesteressen en daarnaast ook 
psychotherapeute en natuurkundige. Het begon met zeiltochten op 
steeds grotere wateren. Dit transformeerde naar een verlangen 
zich aan ‘de zee van het bestaan’ over te geven. Klara heeft haar 
universitaire loopbaan losgelaten, niet wetend wat erna zou 
komen. Op dit breekpunt, nu twintig jaar geleden, maakte zij een 
reis naar de Himalaya. Daar tussen de gigantische sneeuwtoppen 
werd ze opnieuw door 'iets' geraakt en besefte zich dat ze de hand 
van Godin voelde. Vanaf dat punt is ze haar hart gevolgd.  

Meer werk van Klara Adalena: 
Boeken:  Leven in Geluk, de Inwijdingsweg uit de oude 

Godinnenculturen, Becht 2005.   
 Eigentijdse Queeste, Ga op avontuur met deva’s, 

krachtplekken en chakra’s. Uitgave Eigentijds 
Festival, 2010. Te bestellen via 
www.wildewijzevrouw.nl  

CD:  Tempel, dansmeditatie met 8 chakra’s. Cadeau 
voor leden van vriendinnenkring Wilde Wijze 
Vrouw 

E-book: Liefde Gedicht Godin, mystieke liefdesgedichten. 
Te bestellen via www.wildewijzevrouw.nl  

Om op de hoogte te blijven van de priesteres opleiding, 
workshops in Avalon en Nederland en Klara’s overig werk: 
www.wildewijzevrouw.nl  
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