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Niets uit deze uitgave mag openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotoko-
pie, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toe-

stemming van de uitgever. 
 
 

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de ma-
ker, nog de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg 

van eventuele onjuistheden en/of volledigheden in deze uitgave. 
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Inhoud 

Een woord van de Auteur 

Jades Blije Hart 



Jades Blije Hart 

Jade heeft graag een blij hart.  Het vult zich met vreugde als ze 

glimlacht. Haar hartje warm wrijvend zegt ze "Dank je wel hart 

om het bloed heel mijn lichaam rond te pompen". Ze beeldt 

zich in dat haar hart rood is als een mooie roos en dat het hart 

lacht en liefde uitstraalt terwijl het binnen in haar klopt. 
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Even later, begint Jades hart sneller en harder te kloppen 

omdat ze zich druk maakt over het feit dat haar broer te 

traag wandelt. "Sneller Sam!" zegt ze woedend. Jade denkt 

"als ik een wedstrijd loop klopt mijn hart snel en voelt het 

goed maar als ik woedend ben op Sam en mijn hart klopt 

'boem boem boem ... Boem', dan voel ik me slecht." 
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Ze beslist zichzelf beter te doen 

voelen door meer geduld te hebben 

met Sam. Al glimlachend en met 

een diepe ademhaling door haar 

neus, ademt ze liefde in  

en ademt ze al haar ongeduld 

en woede uit met een "haaaa" 

geluid.  

Met haar handen op haar hart, 

glimlacht ze en ze beeldt zich in 

dat haar hart vol vreugde en lief-

de zit, schitterend rood als een 

aardbei in de zomer.  
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haaaa 

Liefde 



Jade zegt "sorry voor het roepen naar jou Sam. We kunnen 

even stoppen om te rusten als je wil." Sam glimlacht naar 

haar en Bingo schudt zijn staart. 
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Kom kijken, Jade en Sam tonen hoe de helende klanken je licht en blij doen voelen. 

Zes Helende Geluiden met Jade en Sam leren kinderen negatieve gevoelens te transformeren naar posi-

tieve gevoelens met eenvoudige ademhalingsoefeningen die gebaseerd zijn op oude Chinese Chi Kung 

oefeningen.  Met een specifiek geluid voor delen van het lichaam, tonen Sam en Jade dat het “haaaa” ge-

luid het hart heelt en ongeduld verdrijft, de “whooo” klank brengt de maag tot rust en verdrijft zorgen. 

Deze rustgevende meditatieve verhaaltjes zijn ideaal voor het slapen gaan. Ze geven rust en ze helpen de 

kinderen de problemen en zorgen van de dag  los te laten. 

Dit heerlijk en mooi geïllustreerd boek is zeer aangenaam voor kinderen van vier tot tien jaar en het 

leert hen helende technieken om nare emoties te overwinnen zodat ze weer blijer en gezonder kunnen 

leven. 

Lisa Spillane is gekwalificeerd leraar in kunst en design in NCAD in Dublin, Ierland. Ze 

heeft een Master diploma in Opvoeding en is medeoprichter en voormalig directeur van 

Artlink Ltd, een liefdadigheidsinstelling die toegang tot kunst in Noord West Ierland 

promoot. Na een paar jaren les geven, ging Lisa in Noord Ierland werken aan projecten 

met kinderen en jonge mensen. Ze leerde Chi Kung Meditaties in workshops met mees-

ter Mantak Chia. 

Luc Leyten is klassiek geschoold Ingenieur in de elektriciteit. Hij startte op zijn vijftien-

de met krijgskunst. In 2000 maakte hij kennis met meditatie en lichaamswerk. Hij ver-

diepte zich hierin en ontmoette meester Mantak Chia. Intussen is Luc Senior Healing 

TAO instructeur en heeft zijn eigen praktijk als TAO leraar en  lichaamswerker in Balen, 

België.  Luc woont daar samen met zijn vrouw en dochter. En ze genieten samen van het 

Leven. 


