
Hartritueel in de praktijk 

Een dame benadert me. Ze voelt zich uit balans, veel huilen en de lol die ze had in haar leven is weg. Ze 

voelt zich incompleet. Ze is chronisch ziek, waardoor haar lichaam grenzen aangeeft in wat ze kan doen. Ze 

wil zoveel meer dan ze kan met de weinige energie die ze heeft. Ze wil graag dat ik haar begeleid in het 

uitvoeren van het hartritueel. Haar intentie is te onderzoeken wat in haar hart is. 

 

Het hartritueel, een krachtig ritueel rondom rouw, verlies en heling. Een keramieken hart, dat je op je eigen 

manier kunt breken. En op jouw manier mee verder kunt. 

 

Ze kiest ervoor het hart met een hamer te openen. Ze voelt de scherven en bekijkt en betast ze om kennis te 

maken. Scherven met afgeronde randen. Ook vlijmscherpe scherven. En gruis. Het is emotioneel voor haar. 

Tranen. Stil vallen. Voelen. 

 

Met een pen schrijft ze wat in haar hart is. Woorden als ‘ertoe doen’, ‘liefde’ en ‘genieten’. ‘Volheid’ is het 

woord wat past bij de kern van het hart. Ik ben erbij en stel af en toe een vraag. Wat me opvalt is dat ze 

alleen positieve dingen opschrijft. Ik vraag haar of er ook lastige emoties zijn die in het hart horen. Ze 

schrikt. Nee, die mogen er niet zijn, zegt ze. Haar hart is voor mooie dingen. 

 

Ze blijft even stil. Dan schrijft ze op ‘eenzaamheid’, ‘verdriet’, ‘energie(tekort)’ en ‘moeten’. Ze schuift de 

scherven met de positieve woorden erop bij elkaar. Ze kijkt me aan en zegt dat ze niet weet hoe ze 

eenzaamheid en de andere woorden kan verbinden met de positieve dingen. Ik vraag haar of volheid ook 

betekent dat ze van daaruit kan omarmen wat ze lastig vindt. Ze aarzelt, ze weet het niet. Ik zie verwarring. 

 

Ze begint met het lijmen van de scherven met goudlijm. De scherf van ‘ertoe doen’ past op die van 

‘eenzaamheid’. Ik vraag haar voor wie ze ertoe wil doen. Voor haar man. Als ik vraag of ze er ook voor 

haarzelf toe wil doen, schrijft ze dat er aarzelend bij. Als ze er voor zichzelf toe doet, zal ze zich minder 

eenzaam voelen, benoemt ze. Ze lijmt scherf voor scherf in elkaar. Soms zoekt ze welke scherf waar past. 

Dan geeft ze aan dat het genoeg is. Ze lijmt de komende tijd zelf verder. Ik geef haar enkele vragen mee die 

haar kunnen ondersteunen. 

 

Een week later stuurt ze me een bericht: 'Wat is het hart ‘mijn’ hart geworden. Zo waardevol voor mij. Als ik 

me niet fijn voel, denk ik dat dat ook in mijn hart hoort. Ik voel me rustiger en ontspannener. Dat valt ook 

mijn man op, die rust. Ik vraag me af of dit is wat ze bedoelen met ‘je compleet voelen’. Ik ben verrast dat dit 

ritueel zoveel positieve impact op me heeft'.   

De foto's van haar hart deel ik met haar toestemming. 
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