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'Pas toen ik leerde het kind te volgen in plaats van het te dwingen tot 

prestaties, schonk het mij een kennis omtrent mijzelf en mijn 

geschiedenis. Ik wil alleen het kind in mij laten spreken en schilderen 

tot ik zijn taal begrijp. Het gaat om genieten van de vrijheid, om 

zonder enig vooropgesteld doel met kleuren te spelen. Spel, proberen, 

verbazing.'  - Roeland Frank Hoefsloot
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 Kunstzinnig werk - De opdracht

 Kunstzinnig werk - De nabespreking

 Hoe ervaren anderen het werken met hun innerlijke kind 

Voor vragen en/of hulp en ondersteuning bij de opdracht kan je 

altijd vrijblijvend contact opnemen: julie@innerseed.be



Wie is

Julie de Kinderen

 ijn eigen transformatie ontstond jaren geleden toen ik de opleiding volgde tot 

Kunstzinnig Dynamisch Coach. In al dat Kunstzinnig werken ontdekte ik mijn ware 

passie en energie flow terug. Mijzelf op een Creatieve Kunstzinnige manier uiten zal 

altijd als een ware bevrijding zijn. Ook al verliep nadien mijn pad nog met ups and 

downs; ik kan wel zeggen dat ik de verbinding met dat innerlijke kind, die vrijheid, 

blijheid en speelsheid in zich draagt, nooit meer ben kwijt geraakt. 

Steeds is er het vertrouwen, de hoop en de moed om door te gaan. Ook al zegt de halve 

wereld dat ik gek geworden ben. 

Toen ik nog geloofde dat ik me moest aanpassen aan dat wat hoort en dat wat van me 

werd gevraagd en ik nog geloofde dat ik pas welkom ben wanneer ik voldoe. Dat ik pas 

geliefd zal zijn als ik me buig naar de andere toe, toen was ik de weg kwijt naar mijzelf. 

Naar mijn ware authentieke pad. Ik voelde me leeg, alleen en heel vaak dood - en 

doodmoe. 

Ook mijn lichaam gaf het één na het andere signaal, van chronische vermoeidheid, 

Borrelia, tot burn-out aan toe. Het was klaar! Ik moest iets anders gaan doen! 

Ik dacht dat ik niet voor deze wereld was gemaakt. Dat ik niet voldeed aan de eisen van 

de maatschappij. Dat ik het niet snapte, het niet kon en niet waardig genoeg was. 

Dit tot ik zwanger werd van mijn tweede zoon. BAM! Mijn hart sprong open en ik kon 

niet anders meer dan te gaan leven naar mijn ware aard. 

Nu leef ik vanuit mijn hart, vanuit mijn essentie. Stap voor stap ben ik het leven gaan 

creëren van binnenuit. De droom die in mij leeft, die manifesteren hier op Aarde. Dat is 

mogelijk! Dat is geen fantasie. 

En op dit pad begeleid ik anderen met veel plezier! 
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Introductie

Samen één

e innerlijke kind is verbonden met jouw essentie, de bron. Wanneer je innerlijke kind is 

weggedrukt en je de verbinding bent verloren dan sta je meestal in de 

overlevingsmodus. Wat ik uit ruime ervaring heb ondervonden is dat als je niet in 

samenwerking bent met je innerlijke kind je niet werkelijk leeft! Het gaat er dus om dat 

we de verbinding met je innerlijke kind gaan herstellen. Dit gaat over het her-

inneringsproces of het heel - wordings proces. 

Wanneer je hieraan begint zal je ontdekken dat je innerlijke kind er altijd is geweest! 

Jouw essentie, de bron is nooit of nooit weggegaan. Het zijn jouw patronen, blokkades, 

gedachten, enz. die de verbinding verbroken hebben. Jij hebt zelf je innerlijk kind, je 

poort naar jouw essentie dichtgezet. 

Dit deed je met een heel goede reden! Overleving was op dat moment het belangrijkste 

voor jou! 

Komt echter er een tijd in je leven dat je wel klaar bent met die overlevingsstrategie en 

ipv dat die je nog helpt zal die je uitputten of ziek maken tot je niet anders meer kan dan 

luisteren naar: IKKE NU! 

Die 'ikke nu' is de stem van jouw pure innerlijke kind dat heel geduldig op je wacht. Het 

is de kern van jouw bestaan en is verbonden met je innerlijke weten, met de bron. 

Daar is er geen afscheiding meer, daar is alles één. Daar maak jij kennis met de bron 

energie. Deze energie is jouw oorsprong. Soms zijn we hier al bij weggegaan in de 

moederschoot, soms bij de geboorte en voor anderen nadien in een fase van de 

kindertijd. 

Echter iedereen heeft vergeten, weggedrukte of verloren innerlijke kind delen in zich. En 

deze spelen ons parten, ons leven lang, tot je ze weer bij je neemt en insluit in jouw 

volwassen armen en hart. 

Dat heet verantwoordelijkheid nemen en volwassen worden. Met respect voor je 

innerlijke wezen, jouw essentie en de bron. 
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Opdracht

Kunstzinnig werk
unstzinnig werken is ideaal om vanuit je hoofd naar het hart en je gevoel te gaan. 

Wanneer we kunstzinnig gaan werken spreken we ook onze onbewuste lagen aan. 

Daarom is kunstzinnig werken ideaal als het gaat om werken met je innerlijke kind. 

Voor deze opdracht is het belangrijk dat je ruim de tijd neemt voor jezelf. Dat je een plek 

uitkiest waar je ongestoord, rustig en veilig kan werken. Een plek waar niemand je zal 

storen de komende tijd. Je mag rekenen dat deze opdracht ongeveer 1 uur en 30 minuten 

tijd in beslag zal nemen. Voorzie deze tijd dan ook!

Het doel van deze opdracht is verbinding maken met je innerlijke kind. We gaan twee 

delen van dit kind ont - dekken en dat gaat over het oorspronkelijke kind, jouw essentie, 

verbonden met de bron. En jouw innerlijke gekwetste kind. 

Je kan deze opdracht maken op schildersdoek met verf en/of je kan werken in klei. Je kan 

bijvoorbeeld de opdracht later nog een keer maken in het andere materiaal. 

Wat je nodig hebt zijn dus twee schildersdoeken, penselen en verf en/of twee bollen 

natuurklei ter grootte van een appel. 

Beide materialen geven een andere sensatie en uitbeelding maar de kern blijft. Contact 

maken met je innerlijke kind. 

Het fijnste voor deze opdracht is dat je de meditatie/visualisatie voor jezelf gaat 

opnemen. Dit maakt het makkelijker straks. Dan hoef je enkel naar jezelf te luisteren in 

plaats van bezig te zijn met de tekst. 

Ga in een makkelijke houding zitten met je doek voor jou of je klei in je handen. Voeten 

op de grond. Adem langzaam en zacht in en uit en word je bewust van jezelf. Waar je nu 

zit en hoe je jezelf ervaart. Alles is goed, je hoeft hier niets aan te veranderen. Je gaat 

enkel met je aandacht naar binnen. Je nodigt jezelf uit om te ontspannen. 

Wanneer je zo ver bent sluit je je ogen. Je ademt langzaam dieper en dieper in en uit. 

Terwijl je dit doet ga je je hele lichaam 'scannen'. Je gaat je bewust worden van elke 

sensatie in jouw lijf. Je begint bij je kruin en daalt af tot de toppen van je teen. Bij elk 

plekje ga je gewaarworden wat er speelt. Is er spanning of ontspanning? Kan je hiermee 

zijn? Telkens breng je liefdevolle aandacht in de cellen en laat ze helemaal welkom zijn. 

Elk deeltje krijgt jouw persoonlijke aandacht. Zo zit er heel vaak spanning op onze 

kaken. Met bewuste aandacht lost het vaak al op. De spanning laat dan los. 

Wanneer je uiteindelijk aankomt bij de toppen van je tenen stel je jezelf voor dat je 

ergens bent waar je je veilig en op je gemak en beschermd voelt. Het kan een plek zijn 

die in werkelijkheid bestaat of een plek die je je voorstelt, een plek waar je ooit bent 

geweest of een plek die je nog nooit hebt gezien. Neem de tijd om jezelf helemaal op 

deze plek aan te laten komen. Haal rustig en diep adem. 

Rust met jezelf in dit weten dat jij volledig welkom bent en laat dit helemaal toe. 
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Stel je dan voor: Jij wordt geboren in een wereld waarin het de bedoeling is dat je 

gelukkig bent, gezond bent, vrij bent, blij bent en sprankeld van levensenergie! Ervaar 

deze energie die door je heen gaat. Het vervult je van geluk! Stel je voor dat jouw diep 

innerlijk weten verbonden is met de bron waaruit jij afkomstig bent. Jij wordt 

bekrachtigd door het hele Universum, de hele wereld, je ervaart schoonheid, harmonie, 

vreugde en vervulling. Kijk nu naar jezelf, als dit oorspronkelijke kind, verbonden met 

zijn innerlijke wijsheid. Je ervaart jouw aanwezigheid als sprankelend oorspronkelijke 

kind. Neem dit beeld van dit kind goed in je op. Dit kind leeft in jou! Het wil sprankelend 

door jou heen ontstaan. 

Neem nu je schildersdoek of je bol klei in je hand. Je start met zacht te kneden, of een 

basis te schilderen met je ogen nog toe. Je gaat uit van je gevoel. Het resultaat maakt 

niet uit. Het gaat om wat er leeft en beweegt in jou. Wat voel je? Welke kleur heeft dat? 

Welke beweging ontstaat? Welk gevoel roept dit bij je op? 

Wees aanwezig bij jezelf. 

Wanneer het eerste deel van de beweging is gemaakt open je zacht je ogen en werk je 

verder aan dit beeld. Je werkt verder tot je beeld of schilderswerk klaar is. Dit voel je als 

vanzelf. Geef jezelf ruim de tijd om hiervan te genieten. 

Je beeldt jezelf uit als oorspronkelijk kind verbonden met de bron. 

Wanneer je klaar bent ga je in stilte verder. Je legt je beeld voor je neer en sluit opnieuw 

je ogen. 

Nu stel je jezelf voor hoe het voor je is geweest sinds je geboren bent hier op Aarde. Je 

laat dit stil aan je voorbij gaan. Je wordt steeds iets groter en je luistert naar de hard 

klinkende boodschappen die je ontvangen hebt. Doe dit! Doe dat niet! Hou je stil! Pas je 

aan! Voel nu hoe deze boodschappen de zachte en subtiele dromen, fantasie, opwinding 

en levenssprankel hebben gedoofd. Herinner je nu hoe je de harde stemmen bent gaan 

geloven. En hoe je je best deed om daaraan te voldoen. Voel hoe dit in je systeem is 

vastgezet. Hoe jij dit hebt geloofd. 

Stel je nu voor dat het hele Universum heeft geprobeerd om jou terug te brengen naar je 

ware kern. Hoe je soms frustratie ervaarde toen iets niet is gelukt, toen je ziek werd, 

pijn ervaarde en je in de andere richting werd geduwd. Dit alles was om te voorkomen 

dat je nog verder weg ging van jezelf! Neem ruim de tijd om te kijken naar het beeld van 

jezelf, die steeds de andere belangrijker vond dan zichzelf. Het gekwetste kind. 

Observeer je houding? Kijk jezelf in de ogen. Hoe is jouw aanwezigheid? Ervaar hoe je je 

voelt? 

Neem dit beeld in je op. Ervaar dat ook dit kind in jouw cellen leeft. Het heeft zich daar 

neergezet. 

Neem nu je schildersdoek of bol klei in de hand. En je gaat weer te werk zoals daarnet. 

Eerst met gesloten ogen. Je volgt de beweging, de kleur, de vorm die wil ontstaan. Later 

wanneer je het voelt open je je ogen en werk je verder aan dit beeld. Ervaar in jezelf wat 

dit met je doet. 

Je beeldt jezelf uit als gekwetste kind dat weg ging bij zichzelf. 



Nabespreking

Kunstzinnig werk
eg nu beide beelden voor je neer. Kijk hier naar en observeer wat dit met je doet. Neem 

hiervoor de tijd. Sluit dan je ogen. 

Stel je nu voor dat je heel stil en rustig wordt, de hele wereld, het Universum is blij met 

je rust. Geniet van deze stilte en rust. 

Ervaar deze beide beelden en nodig ze uit in jezelf. Beide beelden hebben een plek in 

jou. Ervaar wat hun plek is. Heet ze welkom daar. Jij bent de veilige ouder, de moeder, de 

vader van deze kinderen in jou. 

Wanneer we aan persoonlijke groei werken worden we volwassen, we worden 

uitgenodigd zorg te dragen voor onze eigen innerlijke kinderen. Zo worden we samen als 

één. 

Dan werken we elkaar niet tegen maar werken we allemaal mee! 

Je Liefde kan dan (weer) stromen. 

Vragen die je aan jezelf en je werk(en) kan stellen zijn: 

Wat heeft dit beeld (nog) van mij nodig? 

Wat laat dit beeld aan me zien? 

Wat moet dit beeld doen om gehoord/gezien/gevoeld te worden? 

Hoe voelt dit beeld zich momenteel? 

Wat wil dit beeld (nog) tegen me zeggen? 

Wat wil ik voor dit beeld doen? 

Noteer je antwoorden op papier en ga ermee aan de slag. 

Zet je beeld(en) op een mooie plek of altaar, zodat je hier de komende tijd steeds dieper 

mee in contact kan treden. 
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Reviews

Ervaringen

nderen hun ervaringen zeggen vaak meer dan 1000 woorden die ik hier zelf deel. Daarom deel ik 

hieronder graag enkele berichten die ik heb ontvangen van cliënten die gingen werken met hun 

innerlijke kind. 

'Julie, dank je wel voor deze krachtige ervaring. Confronterend om dat gekwetste kind te zien. 

Maar nu weet ik wel wat me vaak tegenhoudt. Ik ben er klaar voor om het in mijn armen te 

nemen.' 

'Dag Julie, Nog eens ne dikke merci voor de sessie van zaterdag. Er is veel in gang gezet. 

Gisterenavond voor de eerste keer terug warmte voelen stromen in plexus doordat ik terug 

contact heb kunnen leggen met mijn kern, mijn essentie, mijn eigenheid. Ook al 2 keer serieus op 

kussens geklopt (wel niet zo lang) en deed iedere keer deugd. Er valt inderdaad een pelleke weg. 

Ga met kleine stapjes naar al die woede kijken, zo voelt het momenteel veilig en komt het los.'

'Wat een bijzondere ervaring, het is bijna niet te omschrijven hoe ik dit beleefde. Alsof er een 

doek werd opgetrokken en ik voor de eerste keer helder kon zien wie ik in wezen ben! Een 

magische belevenis! En dat te mogen ervaren met Julie als persoonlijke begeleider, liefdevol, veilig 

en krachtig. Ik ben zo dankbaar lieve Julie dat ik dit traject met jou mag volgen! Echt een 

aanrader, je geeft jezelf een heel mooi geschenk!'

' Wat bijzonder om zo oog in oog te staan met je oorspronkelijke deel, het gaf me een diep gevoel 

van herkenning en veiligheid. Ik was diep ontroerd omdat ik dacht dat ik mijn essentie kwijt was.'

'Julie, dank je voor de prachtige begeleiding naar mijn gekwetste kind deel. Ik kan nu duidelijk zien 

wanneer ik haar in de steek laat. Ik kies ervoor om hiermee bewust en verantwoordelijk aan de 

slag te gaan. Dank je wel! '

'Eerst had ik wel wat tegenzin om met klei te gaan werken. Ik geloof ook dat ik dat niet kan. Maar 

wanneer ik door de weerstand heen was ervaarde ik wel een gevoel van ontspanning in mij. Julie 

haar begeleiding brachten mij naar een gevoel dat het allemaal oké is wat ik doe. Dit bracht me 

naar een gevoel van ontspanning en er ontstond zomaar iets waarvan ik voel dat het me wat wil 

laten zien. Mooi om dit te mogen ervaren.'

Ook jouw ervaring is heel welkom! Daamee kan ik andere weer inspireren. 

Bij vragen en/of feedback hoor ik het graag: julie@innerseed.be
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