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  Inleiding 

Natuurlijk ZIJN, leven in verbinding met het ritme van de natuur is een E-

book dat je uitnodigt om bewust in verbinding met de natuur te leven en te 

ontdekken hoe jouw eigen innerlijke processen hier parallel aan lopen. Hoe 

meer je in verbinding leeft met de natuur, hoe meer rust, balans, harmonie, 

bezieling, magie en flow je zult ervaren. Je staat namelijk niet los van de 

natuur, maar bent er onderdeel van. 

Alles in de natuur is cyclisch en volgt vaste ritmes. Als vrouw ben je hier van 

nature al mee verbonden door je menstruatiecyclus. In de westerse 

maatschappij is het echter niet zo gebruikelijk om je op deze natuurlijke 

cycli af te stemmen en dat is mijns inziens een groot gemis.  

 

Jaren terug raakte is verstrikt in de gejaagdheid van de westerse 

maatschappij. Mijn zenuwstelsel raakte overbelast en mijn fysieke gestel 

reageerde heftig op het niet volgen en eren van mijn natuurlijke ritme. Ik 

wist ‘dit moet anders’ en daarmee begon mijn zoek-en-ontdekkingstocht 

om natuurlijk-er te ZIJN.  

Zo ontdekte ik dat de lente en zomer en de actieve naar buitengerichte 

energie (yang) die daarbij hoort in deze maatschappij meer gewaardeerd 

wordt dan de energie van inkeer, rust en bezinning (yin)die onlosmakelijk 

bij de herfst en winter hoort. Ik ontdekte mijn valkuil van continu ‘aan’ 

staan en meegaan in de naar buitengerichte energie waarbij ik weinig tijd 

vrijmaakte voor rust en inkeer, terwijl ik hier wel een verlangen naar had. 

Er kan niet altijd actie zijn, net zo goed als dat er niet altijd rust kan zijn. Als 

er een natuurlijke balans is, dan wisselen deze twee elkaar af. Net zoals je 

dat ziet en ervaart bij het dag en nacht ritme: na een dag van arbeid en actie 

volgt de nacht om uit te rusten en weer op te laden, zodat je genoeg energie 

opdoet om de dag die voor je ligt weer aan te kunnen gaan.  

De vier seizoenen vergroten deze cyclus van actie en rust nog eens uit.  

Inmiddels leef ik al jaren in verbinding met de natuurlijke cycli en ritmes en 

daarmee met mijn eigen natuurlijke ritme. Ik ben me heel bewust van de 

cadans tussen actie en ontspanning, van de naar buitengerichte en naar 

binnengerichte energie en hoe ik hier een gezonde balans tussen kan 

houden.  
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Om mij heen zie en hoor ik vaak dat mensen geen natuurlijke balans in 

zichzelf ervaren, maar hier, net als ik destijds, wel naar verlangen. En zo 

ontstond in mij het idee om een E-book te schrijven over hoe de natuur je 

spiegelt en uitnodigt om weer in verbinding te komen met je eigen 

natuurlijke ritme.  

Omdat ik toe was aan meer verdieping in mezelf met betrekking tot de 

natuurlijke ritmes heb ik twaalf maanden uitgetrokken voor het schrijven 

en samenstellen van dit E-book. Ik heb ervoor gekozen om per maand de 

energie in te voelen en hierover te schrijven. Hierdoor kon ik letterlijk zien 

wat er in de natuur speelt en invoelen waartoe de energie uitnodigt.  

Per maand heb ik passende mijmervragen (herkenbaar aan de groene 

blokken) en oefeningen toegevoegd die inspireren om te verdiepen in jezelf. 

Omdat ik graag met kruiden werk, heb ik voor iedere maand een kruid (of 

boom) toegevoegd die dan bloeit, met daarbij weetjes en bij de meesten 

kruiden ook een recept.  

Leidraad en inspiratiebron voor het samenstellen van dit E-book zijn de 

Keltische jaarfeesten en de christelijke feesten geweest. Deze feesten zijn 

onlosmakelijk verbonden met de tijd van het jaar en nodigen je uit om meer 

in verbinding te komen met jezelf.  

Natuurvolkeren, zoals bijvoorbeeld de Kelten, hadden een groot inzicht in 

de natuurlijke ritmes. Ze leefden in harmonie met de natuur en deelden het 

jaar in door vaste ijkpunten op een cirkel te plaatsen. Deze ijkpunten 

werden gevierd in acht jaarfeesten. 

Omdat ik katholiek ben opgevoed en altijd erg gehouden heb van de 

symboliek in de verhalen vanuit de bijbel (esoterisch christendom) ben ik 

gaan onderzoeken hoe deze verhalen zich verhouden tot het leven in een 

natuurlijk ritme. Het bleek nauw verweven aan elkaar. Ik ontdekte dat veel 

katholieke feesten hun oorsprong hebben bij natuurvolkeren en dat ze 

onlosmakelijk met de tijd van het jaar waarin het feest gevierd wordt, 

verbonden zijn. Daar valt heel veel wijsheid uit te halen. Vroeger wist men 

dat, vierde men deze feesten veel bewuster. Tegenwoordig is daar vooral 

een verlangen naar. 

Met dit E-book hoop ik jou te inspireren om de feestdagen door het jaar 

heen bewuster te beleven en vorm te geven. Ik nodig je uit om de cycli van 

de natuur te doorgronden, waardoor je natuurlijk-er kunt ZIJN. 
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Cyclisch leven 

Het ritme van de natuur is cyclisch: rond en in spiraalvormen.  

Een cirkel heeft geen begin en geen eind en symboliseert daarmee eenheid 

en eeuwigheid. Bovendien is onze wereld een cirkel, evenals de zon, de 

maan en de planeten.  

De spiraal is het symbool van geboorte en wedergeboorte, van leven en 

loslaten. Bij een spiraal wordt een cirkel doorbroken: opgedane kennis 

wordt meegenomen naar een volgende fase, wat groei symboliseert. 

Spiralen beelden het eeuwige ritme van de natuur uit en daar maken wij als 

mens allemaal deel van uit. 

 

Cycli lopen als een rode draad door het leven, het is het fundamentele ritme 

van de natuur en van de mens. Echter in onze westerse maatschappij zijn 

we gewend geraakt om lineair te denken: iets heeft een begin en een eind. 

Het leven wordt gezien als een lijn van geboorte tot dood.  

 

Zo dicht als natuurvolkeren, zoals de Kelten en Germanen, bij de natuur 

stonden, zo ver staan de meeste mensen daar nu vanaf. De hectiek in de 

maatschappij en het gejaagde tempo zijn voor steeds meer mensen niet vol 

te houden. Burnout is een verschijnsel dat in vroegere tijden niet 

voorkwam, maar in onze huidige tijd veelvuldig aanwezig is.  

Door de ritmes in de natuur weer te herkennen, kun je zien wat voor jou de 

juiste en volgende stap is om in harmonie met het leven te blijven. Om 

dingen te doen die bij jou passen, in je eigen tempo. Hierdoor kun je op een 

ontspannen manier bergen verzetten in plaats van dat het je onnodig veel 

inspanning en energie kost. 

In het cyclisch denken, kijk je naar de patronen in de natuur. Alles komt 

telkens terug en kan opnieuw vorm krijgen. Het is een proces van continue 

evolutie die gepaard gaat met veranderingen. Deze patronen herhalen zich 

voortdurend, ze verlopen in een ritme, zoals je bij de vier seizoenen heel 

goed kunt zien.  

Een bekend symbool dat dit ritme illustreert is het yin-

yang symbool, waar yin staat voor het donker en het 

ontvangende principe en yang voor het licht en het 

uitstralende principe.  
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Je hebt een periode in het jaar die meer yang is (de lente en zomer) en een 

periode die meer yin is (de herfst en winter). 

Yin en yang zijn twee polen die elkaar aanvullen en in evenwicht houden, ze 

kunnen niet zonder elkaar bestaan. Beide helften zijn even groot, er zit een 

stukje yin in yang en een stukje yang in yin. Polen vormen twee delen van 

een eenheid, alles in de natuur is gericht op deze eenheid. 

Vrouwen zijn van nature sterk verbonden met de cycli van de natuur door 

hun menstruatiecyclus. Er schuilt veel wijsheid in het proces dat je als 

vruchtbare vrouw iedere maand meemaakt. De cyclische aard stelt je vanaf 

jonge leeftijd in staat om je te verbinden met de cyclus van leven, dood en 

wedergeboorte. Door je te verbinden met je eigen cyclus kan jouw 

natuurlijke ritme een bron van kracht worden. 

Het is jammer dat er hier in het westen weinig aandacht voor is en dat de 

menstruatie vaak als hinderlijk wordt ervaren, terwijl er zoveel wijsheid in 

schuilt. Je lichaam wil die paar dagen in de maand rusten en de tijd krijgen 

om te luisteren naar wat er losgelaten en hernieuwd mag worden. Het 

vraagt op dat moment niet om een paracetamol om vol gas door te kunnen 

gaan. Wat dat betreft hadden de natuurvolkeren zoals de Indianen het goed 

geregeld: vrouwen mochten zich in de maanhut terugtrekken ten tijde van 

hun menstruatie en kregen de tijd om te rusten en te dromen. 

Als je de aard van het bestaan eenmaal begrijpt, begrijp je meteen waarom 

het zinloos is om je vast te houden aan van alles en nog wat (zoals aan oude 

overtuigingen en beperkende ideeën) en hoe het je nodeloos veel energie 

kost als je je verzet tegen veranderingen. 

Beweeg mee en houd je nergens te krampachtig aan vast, heb vertrouwen 

dat de dingen hun natuurlijke verloop hebben. Als je iets verliest, krijg je er 

altijd iets anders voor terug; neem afscheid van het oude en verwelkom het 

nieuwe, iedere keer weer! 

De natuur bevat zoveel diepe wijsheden, daar kun je alleen maar ontzag 

voor hebben. En door je hiervoor open te stellen, kun je heel natuurlijk ZIJN. 

Als je de cyclische aard van de schepping wilt begrijpen, is alles wat je hoeft 

te doen je ervoor open te stellen en het te ervaren. Als jij je wezenlijk 

verbindt met de natuur en haar cycli ervaar je hoe helend, inspirerend en 

rustgevend het is om dit te doen. De natuur is altijd in haar element en dat 

ben jij ook als je bewust in verbinding bent! 



 

10 
E-book Natuurlijk ZIJN – Esther van den Berg 

Met dit E-book hoop ik jou te inspireren om de natuurlijke ritmes te leren 

zien, voelen en ervaren in jezelf, zodat je ze kunt omarmen en eren. Zo kan 

het onderdeel uit gaan maken van jouw dagelijks leven en kun je natuurlijk 

ZIJN. 

Het Keltisch jaarwiel 
 

Om natuurlijk te ZIJN, ofwel te leven in een natuurlijk ritme, is het Keltisch 

jaarwiel een hele fijne symboliek om te gebruiken. Het is de spiraal van het 

leven, de levenscyclus. Het vertegenwoordigt alles waar een mens mee in 

aanraking komt in zijn leven en het geeft orde en balans aan dat alles. 

De Kelten waren een echt natuurvolk, ze leefden in harmonie met de natuur 

om hen heen en deelden het leven in door vaste ijkpunten in het jaar op een 

cirkel te plaatsen. De cirkel stond hierbij symbool voor het feit dat alles in 

de natuur cyclisch is en steeds weer in elkaar overloopt.  
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De ijkpunten werden gevierd met acht jaarfeesten, afwisselend vier 
Zonnefeesten en vier Maanfeesten.  

Zonnefeesten: 

De Zonnefeesten zijn de hoogtepunten van de vier seizoenen:  
- de lente wordt gevierd met Ostara (lente equinox) 
- de zomer wordt gevierd met Litha (midzomer) 
- de herfst wordt gevierd met Mabon (herfst equinox) 
- de winter wordt gevierd met Yule (midwinter) 
 

Maanfeesten: 

De vier Maanfeesten zijn van oudsher gerelateerd aan de stand van de 
maan, de sterren en de landbouwcyclus: van zaaien, groei en bloei, oogsten 
en laten rusten om voor te bereiden op nieuwe groei en bloei.  
De Maanfeesten vallen precies tussen de Zonnefeesten in. 
Het betreft hier de feesten van Imbolc, Beltane, Lughnasadh en Samhain. 
 

De acht spaken in het wiel: 

Door stil te staan bij deze acht momenten in het jaar, word je je bewust van 
wat er in de natuur gebeurt en welke invloed dat op jou heeft. Zo verdiep je 
je verbinding met het cyclische ritme van de natuur, – van Moeder Aarde. 

Aangezien je als mens deel uitmaakt van de natuur geeft het wiel  je dus ook 

handvatten voor de cycli in je eigen leven. Daardoor wordt het Keltisch 

jaarwiel ook vaak ‘het levenswiel’ genoemd. 

Het Keltisch jaarwiel bestaat uit acht spaken die elk een specifiek moment 

in het verstrijken van het jaar aanduiden.  

Voor iedereen wel bekend zijn de vier seizoenen die je ieder jaar weer kunt 

waarnemen. En ik denk ook wel voor iedereen voelbaar en zichtbaar dat er 

verschillen zijn in deze vier seizoenen, wat betreft temperatuur, het aantal 

lichturen, wat je buiten in de natuur waarneemt etc. 

Voor de oude culturen op aarde, zoals ook de Kelten, waren er naast de 

seizoenen ook vier perioden in een jaar waarop belangrijke 

landbouwactiviteiten plaatsvonden: de zaaitijd, de groeitijd, de oogsttijd en 

de rusttijd.  

Binnen deze perioden werd een dag gekozen waarop een feest gevierd 
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werd om de diepere betekenis van die periode te eren en te vieren. Deze 

momenten waren heilig en draaiden om het vieren van de essentie van het 

leven en alles wat daarbij komt kijken. 

De exacte data van die feesten waren veranderlijk, de Kelten hadden geen 

kalender zoals wij die tegenwoordig volgen. Omdat de natuur een redelijk 

vast ritme aanhoudt, vallen de landbouwfeesten altijd rond dezelfde data. 

Tegenwoordig wordt ieder jaar hetzelfde moment gekozen voor het vieren 

van de landbouwfeesten. Bij de Zonnefeesten wordt de Zonnekalender 

aangehouden en die is ook ieder jaar ongeveer hetzelfde. 

 

Samenvoegen van de twee jaarcycli 

Door de twee jaarcycli samen te voegen, kon het jaar dus worden ingedeeld 

in acht perioden: vier landbouwfeesten en vier Zonnefeesten.  

 

Tegenwoordig worden deze feesten weer bij hun Keltische namen 

genoemd, maar in vroegere tijden waren ze soms naamloos of kregen een 

christelijk masker op. De paus en het christendom vonden namelijk de 

natuurfeesten heidens en wilden deze eigenlijk afschaffen. Maar omdat het 

zo van nature verweven was met de mensheid lukte het niet om deze uit te 

bannen en dus bedachten ze de feesten met een christelijk feest te laten 

samenvallen en dus ook een christelijke naam te geven. Zoals bijvoorbeeld 

het vruchtbaarheidsfeest Ostara dat omgedoopt is tot het Paasfeest. 

Wat dit Wiel je in het heden biedt, is een model dat de reis van de zon, de 

maan, oude wijsheden en de kringloop van de natuur samenbrengt tot een 

overzichtelijk geheel waarmee je in je dagelijks leven aan de slag kunt om te 

leven in een natuurlijk ritme. 

Bij elke maand in dit E-book vind je de beschrijving van het seizoensfeest 

van de betreffende maand en daarnaast ook de christelijke feesten zoals wij 

die in onze cultuur nog altijd vieren. 
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Januari wordt ook wel ‘ijsmaand’ genoemd, dit is een verwijzing naar hoe 

het weer in januari behoort te zijn: droog, ijzig en vrieskoud.  

De sloten en meren zijn bevroren en in deze wintermaand ruimt Moeder 

Aarde de laatste resten op: dat wat niet mee levensvatbaar is, sterft af in de 

ijzige kou.  

Januari is de maand van rust, stilte, leegte en van heel diep van binnen 

koesteren van het hele kleine, subtiele, heilige nieuwe. 
 

Januari is vernoemd naar Janus 

 

Janus was de Romeinse God van het 

begin en van het einde, van het openen 

en het sluiten van poorten, deuren en 

openingen. 

Janus staat symbool voor  ‘alle begin en de 

overgangen van oud naar nieuw’. 

Hij opent het nieuwe jaar. 

Janus wordt afgebeeld met twee gezichten 

die ieder een kant op kijken: één naar het 

verleden (het afgelopen jaar) en één naar 

de toekomst (het jaar dat voor je ligt). 
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Speciale dagen in januari 

Nieuwjaarsdag 

Op 1 januari wensen we elkaar traditioneel een gezond en gelukkig 

Nieuwjaar toe. We proosten onder het genot van een glas champagne en 

een oliebol op een voorspoedig nieuw jaar. 

 

De traditie van vuurwerk afsteken en veel lawaai maken, is in vroegere 

tijden ontstaan met als doel boze geesten te verdrijven. Door veel licht te 

maken, door middel van vuur en vuurwerk, werd de zon aangespoord meer 

te gaan schijnen. Dit is in de meest donkere tijd van het jaar, waar de zon 

maar weinig lichturen per dag heeft, natuurlijk een fijne uitnodiging. 

Het afsteken van vuurwerk heeft al lange tijd dit doel niet meer. 

 

Driekoningen 

Driekoningen is de laatste dag van de kerstperiode welke begint op 24 

december en eindigt op 6 januari en wordt ook wel ‘Epifanie’ genoemd. 

 

6 januari is de dag waarop de drie wijzen (later koningen genoemd) uit het 

Oosten bij de stal aankwamen waar Jezus in de kerstnacht was geboren.  

De geschiedenis vertelt dat ze geleid werden door een heldere ster die aan 

de hemel stond.  
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De drie wijzen kwamen ‘op kraamvisite’ en brachten geschenken mee,  

zoals ook nu nog steeds gebruikelijk is als je op kraamvisite gaat.  

Alleen waren de geschenken (wierook, mirre en goud) iets minder 

gebruikelijk dan de presentjes die wij nu geven als kraamcadeau. 

De cadeaus waren dan ook meer symbolisch bedoeld: goud stond symbool 

voor het koningschap, wierook voor de heiligheid en het eren van Jezus en 

mirre voor het lijden en sterven. 

Wanneer je de Heilige Nachten hebt gebruikt voor bezinning en contemplatie, 

is Driekoningen een mooi moment om stil te staan bij de geschenken die deze 

Heilige Nachten jou gebracht hebben in de vorm van dromen, inzichten en 

ingevingen. 

 

 

Januari wordt ook wel DE maand van de goede voornemens genoemd: om 

het nieuwe jaar goed te beginnen, is het traditie om goede voornemens te 

stellen.  

 

Vaak sneuvelen deze goede voornemens al voordat de maand om is. Wat ik 

daarom persoonlijk een fijnere manier vind, die ook duurzamer blijkt, is het 

stellen van een jaarintentie. 

Een intentie is een hartsverlangen dat als een stipje aan de horizon 
zichtbaar is en waar je gedurende het jaar naar toe beweegt, als een 
vriendelijke gids die je steeds weer zachtjes in de juiste richting duwt. 
 
Een intentie is nooit een star voornemen dat kan falen!- Daarom komt het 
er wel op aan hoe jij jouw intentie formuleert 
 
Bijvoorbeeld: ‘ik wil dit jaar 10 kilo afvallen’, heeft een risico dat het niet 
gaat lukken, een risico op falen. Maar als jij je richt op het achterliggende 
verlangen om af te vallen – je intentie - dan heeft het veel meer kans van 
slagen.  
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Dat zou in dit voorbeeld kunnen zijn ‘goed voor mezelf zorgen’. Als gevolg 
daarvan ga je bijvoorbeeld gezonder eten en meer bewegen, met als gevolg 
dat er kilo’s verdwijnen. Het is dan minder van belang hoeveel kilo, maar 
dat je goed voor jezelf zorgt dit jaar, je verlangen is dus “goede zelfzorg” . 
 
Bij een jaarintentie geef je jezelf de mogelijkheid om stap voor stap te 

groeien en te ontwikkelen in de richting van jouw jaar intentie. Dat hoeft 

niet met mega stappen in één keer te gaan, ieder klein stapje is er één en die 

mag je waarderen.  

Je intentie geeft je dus een positieve en inspirerende richting aan! 

 

 

 

Winterslaap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaak wil je er na de kerstvakantie meteen weer vol tegenaan. Allerlei 

ideeën en plannen die je gemaakt hebt, wil je het liefst meteen gaan 

realiseren. Maar daar is het nog helemaal geen tijd voor! 

In de natuur is alles ook nog in diepe rust….. sommige dieren zijn zelfs nog 

in winterslaap. En alhoewel er onder de grond al van alles gebeurt, is het 

bovengronds nog rustig. In de natuur is dit de tijd waarin de energie wordt 

Wat is jouw intentie voor dit nieuwe jaar? 
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opgebouwd, zodat het leven in de volgende maand als vanzelf weer terug 

kan keren. Het idee om in rust een proces af te wachten is niet heel 

vanzelfsprekend in een prestatiegerichte maatschappij als de onze, maar 

het is zo essentieel om dit wel te doen. 

Dit is een periode waarin iets uit niets geboren kan worden: het aller-prilste 

begin van het leven begint terug te keren, maar heeft nog geen vorm  

aangenomen. 

 

 

 

 

In deze periode kun je allerlei ideeën krijgen: schrijf die ideeën op in een 

notitieboek, maar doe er nog niets mee! Laat ze eerst verder rijpen.  

Er wordt vanzelf duidelijk welke ideeën willen ontkiemen en welke niet.  

Maand van goede zelfzorg 

Januari is geen maand van actie, eerder van rusten, dromen en het 

opbouwen van voldoende energie voor het jaar dat voor je ligt. Een maand 

om goed voor jezelf te zorgen, niet te veel te willen en nog even heerlijk 

‘binnen’ te vertoeven. 

 

Mijmervraag van deze maand:  

‘Wat wenst er door mij heen geboren te worden?’ 
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Je dromen zijn als zaadjes die straks mogen ontkiemen. 

 

In ieder zaadje is het volledige potentieel van wat het kan worden en 

waartoe het kan uitgroeien al aanwezig. Niet zichtbaar, maar in de kern al 

wel helemaal aanwezig. 

Je mag nog uitrusten in het ongewisse, een beetje mijmeren, niet wetende 

hoe alles zich zal gaan ontvouwen komend jaar.  

Als je erop kunt vertrouwen dat alles precies komt zoals het moet komen 

(zoals dat in de natuur ook gebeurt) dan kun je je gemakkelijker overgeven 

aan deze rustfase dan wanneer je niet in vertrouwen kunt zijn. 

Rust en wacht als een kindje dat nog veilig in de warme en donkere 

baarmoeder vertoeft.  

Januari nodigt uit tot zachtheid, zoals je een baby’tje koestert in de buik.  

Zacht durven dromen van wat tot nu toe onmogelijk leek, in de wetenschap 

dat het moment om dit voluit te gaan leven eraan komt! 

Nu is het tijd om te luisteren, te voelen, te ontvangen, te koesteren en het 

heilige in jezelf echt serieus te nemen en een plek te geven.  

Een mooie oefening die jou hierin kan ondersteunen, is contact maken met 

je spirituele baarmoeder.  

 

  Contact maken met je spirituele baarmoeder 
 

Je fysieke baarmoeder ligt  achter het schaambeen, diep naar beneden. Je 

spirituele baarmoeder ligt tussen het gebied van de navel en venusheuvel. 

Door middel van deze oefening maak je contact met je eigen centrum, dit is 

tevens het fysieke zwaartepunt van je lijf: je brengt hiermee je aandacht en 

energie in het midden van je lijf, zodat je fysiek en emotioneel meer in 

balans bent of je balans kunt hervinden. 

 

De baarmoeder is ook de plek waar alle nieuwe leven ontstaat: niet alleen in 

de vorm van fysiek nieuw leven (een baby), maar ook van nieuwe ideeën, 

een gerecht dat je creëert, een eigen bedrijf dat je start etc. Kortom alles 

waar jij creatieve en nieuwe levensenergie inbrengt, komt vanuit dit punt. 
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Oefening: 

 Je ligt op je rug en ervaart de steun van het matras onder je. 

 Je legt je handen als een driehoek op je 

buik, waarbij je duimen over je navel 

heen liggen en je wijsvingers tegen 

elkaar aan de punt van de driehoek 

vormen. 

 Je ademt naar de driehoek en vult 

hiermee je hele spirituele baarmoeder.  

 Bij iedere inademing gaat je buik 

omhoog en bij iedere uitademing weer 

omlaag. Volg deze beweging met je 

volledige en bewuste aandacht. 

 Terwijl je daarheen ademt, voel je dat 

je contact maakt met je eigen centrum, 

waar balans en innerlijke harmonie is. 

 Doe dit tenminste 5 minuten (en langer zo je wenst). 

 Tot slot zet je de intentie om vandaag vanuit jouw centrum in 

innerlijke harmonie en balans te leven. 

Dit is met name een fijne oefening om te doen voordat je uit bed stapt en 

aan je dag begint. Hierdoor begin jij je dag met de aandacht bij jezelf, in 

je centrum van stilte en rust! 

Als je je tijdens de dag uit balans voelt, kun je altijd deze oefening doen om 

je aandacht weer terug bij je eigen essentie en centrum te brengen. 
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  Boom van de maand: Hazelaar  

 

De hazelaar bloeit als één van de eerste, sneeuw en ijs deert deze boom niet.  
De hazelaar belooft je meteen een heerlijk vooruitzicht, super gezonde 
hazelnoten in het najaar. 
 
De prachtige langwerpige katjes – de mannelijke bloeiwijze van de hazelaar 
– vallen mooi op in een winters landschap.  
Minder opvallend, maar net zo mooi zijn de vrouwelijke bloemen. Deze 
maand zijn meestal alleen nog de piepkleine knalrode stampers zichtbaar 
die pas in februari zullen bloeien. 
 
De langwerpige katjes bevatten de mannelijke zaadjes en worden door de 
wind verspreid. De vrouwelijke stampers van de bloemen vangen deze op. 
Als de bevruchting slaagt, raap je in het najaar hazelnoten. 
 
Hazelnoten behoren tot de superfoods, ze zitten namelijk boordevol 
vitaminen (met name vitamine B), mineralen, linolzuur en fytonutriënten. 
Hazelnoten bevatten veel antioxidanten die het lichaam tegen oxidatieve 
stress beschermen, ofwel stress die kan zorgen voor celschade en 
veroudering, maar ook voor kanker en hartaandoeningen. 
De hazelnoot is dus een hele gezonde noot om dagelijks aan je voeding toe 
te voegen.  
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Hazelnootpasta is erg populair als broodbeleg, maar helaas zit de bekende 
pot Nutella vaak ook boordevol suikers die dan weer niet gezond zijn. 
Gelukkig kun je heel eenvoudig zelf je eigen suikervrije hazelnootpasta 
maken. Het recept hieronder is mijn favoriet. 
 
 
  Recept voor hazelnootpasta 

Helaas nu nog niet vers te rapen, dat kun je in de herfst doen, maar gelukkig 

wel te koop bij de notenbar. 

Ingrediënten: 

 200 gram hazelnoten 
 125 ml kokosolie 
 4 el (rauwe) cacaopoeder 
 3 el honing 
 100 ml plantaardige melk op kamertemperatuur 
 snufje zout 

Aan de slag: 

1. Verwarm de oven voor op 160 graden. 
2. Verspreid de hazelnoten op een met bakpapier beklede ovenplaat en 

rooster ze 10 minuten in de oven. Halverwege even de noten schudden 
zodat ze keren. 

3. Laat de hazelnoten afkoelen. 
4. Smelt de kokosolie in een pannetje. Wanneer de kokosolie gesmolten is, 

haal je de pan van het vuur en zodra de kokosolie net onder de 40 
graden komt, voeg je de honing toe. 

5. Maal de hazelnoten fijn in de blender totdat het een pasta wordt. 
6. Voeg het kokosolie-honingmengsel toe aan de hazelnoten en meng het in 

de blender door elkaar. 
7. Meng de cacao, de melk en het zout er door. 
8. Schep het over in een glazen pot. 
9. In de koelkast wordt de hazelnootpasta weer dikker. 

Deze hazelnoot pasta is in de koelkast 1 week houdbaar, maar ik verzeker 
je: voor die tijd is je pot allang leeg! 
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  Omslagperiode 

Als de maand januari ten einde is, komt er een omslag in de natuur en 

daarmee ook in jezelf. Na de donkere periode waarin de energie maximaal 

yin was, ga je merken dat het licht weer begint toe te nemen.  

 

Word je bewust van je kiemen en laat de zaadjes die tot je bewustzijn zijn 

doorgedrongen verder vorm krijgen.  

Deze zaadjes zullen eerst nog wat verder rijpen binnen in jou, maar als je 

hier bewust ruimte voor maakt in jezelf, kan het ontkiemen de aandacht 

krijgen die het nodig heeft om uit te groeien tot wat het in potentie is. 
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Februari komt van het Latijnse woord ‘februare’ wat ‘reinigen’ betekent. 

Letterlijk is het de maand van het reinigingsfeest. Van oudsher was dat 

omdat er in deze tijd van het jaar niet veel op het land groeide, waardoor de 

mensen als gevolg daarvan vanzelf zichzelf van binnen reinigden, omdat ze 

minder aten.  

Tegenwoordig is er zo’n overvloed aan voeding dat er van nature geen 

periode meer is waarin je even iets minder eet. In de huidige tijd kennen we 

wel reinigingsrituelen, zoals vastenkuren om je lichaam en je geest te 

reinigen van overtolligheden.  

 

  De natuur ontwaakt… 

In februari wordt het langzaam 

steeds lichter, het voorjaar zit in de 

lucht en het verlangen naar de 

lichte tijd van het jaar is voelbaar.  

Buiten is het echter vaak nog ijzig 

koud, de winter is nog met zijn 

staartje bezig. De meeste 

Elfstedentochten werden vaak pas 

gereden in februari. 

 

In februari wordt de natuur langzaam wakker, alles ontwaakt uit een lange 

winterslaap en de winter maakt plaats voor de lente.  
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De natuur maakt zich klaar voor een nieuwe ronde van ontkiemen, 

ontvouwen, groeien, bloeien en vrucht dragen. De eerste voorjaarsbolletjes 

steken hun kopje boven de aarde uit, de lente is één en al ontwaken en 

openbarsten. Persoonlijk vind ik dat altijd een fijne belofte van de natuur, 

waarmee ze laat zien dat ze weer zal groeien en bloeien. 

 

Boven de grond lijkt alles nog in betrekkelijke rust te zijn, maar onder de 

grond ontkiemen de zaden en ook de sappen in de bomen beginnen weer te 

stromen. 

Alles wat gedurende de winter in jouw binnenwereld is opgebouwd, kan nu 

langzaam aan naar buiten. De expansieperiode van het jaar neemt een 

aanvang, ofwel de yang energie van het jaar is groeiende: de periode van 

langer licht en meer energie. 

 

  Speciale dagen in februari 

Imbolc 

Imbolc is het Keltische feest op het jaarwiel 
dat rond 1 februari wordt gevierd en de 
belofte van de lente weergeeft. 
Met Imbolc werd het feest van het 
terugkerende licht gevierd. 
 
Imbolc betekent letterlijk 'in de buik' - we 
komen voort uit de buik van Moeder Aarde 
en zullen ook weer terugkeren naar de buik 
van Moeder Aarde. Een andere betekenis 
van Imbolc is  'ooimelk' dat verwijst naar 
de lammetjes die in deze tijd van het jaar 
geboren worden. 
 
Imbolc gaat over de natuur die ontwaakt 

uit haar winterslaap. Over de zaadjes en 

het subtiele nieuwe leven, gesymboliseerd 

door de eerste bloemetjes die gaan bloeien, 

de sneeuwklokjes.  
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Langzaam beginnen de dagen aan lichturen te lengen, de zon is meerdere 

uren per dag aanwezig, waardoor het eerder licht is en later donker. 

De aarde wordt langzaam door de zon verwarmd en wekt daarmee de 

slapende zaden om te ontkiemen.  

De eerste tekenen van leven zijn zichtbaar: sneeuwklokjes gaan bloeien, de 

hazelaar krijgt knoppen, de vogeltjes worden weer actief en er worden 

lammetjes geboren. 

Met deze eerste tekenen van de aankomende lente groeit ook bij ons 

mensen het enthousiasme om het nieuwe vorm te gaan geven.  

Het is DE tijd om je ideeën (zaadjes) die je in de winterse rust hebt 

opgedaan om te zetten in gerichte intenties voor het komende jaar en ze 

dus bewust te zaaien, opdat ze uit kunnen groeien tot wat ze in potentie al 

zijn. 

Imbolc was bij de Kelten tevens het eerste vuurfeest van het jaar; het vuur 

dat  symbool staat voor je eigen innerlijke vuur dat weer op vlamt in 

levensenergie. Het vuur van je passie die je in beweging zet om op pad te 

gaan. Om je levensweg te bewandelen en je eigen unieke manier van ZIJN 

handen en voeten te geven, ofwel vorm te geven.  

Het vroege voorjaar is een uitnodiging om tevoorschijn te komen en 

langzaamaan meer in beweging te komen; je creatieve stroom komt weer 

op gang. Verbonden met het grote geheel en de processen in de natuur voel 

je de eerste lentekriebels. Je krijgt zin: zin om te beginnen, om te ontdekken 

en te vernieuwen. 

  Imbolc op het jaarwiel 

Imbolc is het feest van de zaadjes, de gouden 

graankorrels vol belofte die Moeder Aarde 

ongeveer een half jaar geleden liet vallen met de 

natuurlijke bereidheid om het over te geven aan 

een hoger en dieper doel.  

Tegenover Imbolc ligt het jaarfeest van Lughnasadh in augustus, dat 

'broodmis' betekent. Het is het feest van de eerste oogst, die van het gouden 

graan.  Dus van de zaadjes (gouden graankorrels) die je nu zaait en over een 

half jaartje al kunt oogsten! Daarna vallen er weer opnieuw zaadjes in de 

aarde en zo gaat de cyclus van leven eindeloos door. 
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De uitnodiging van Imbolc 

 
Imbolc nodigt je uit om vanaf dit eerste prille begin bewuste keuzes te 
maken in hoe je jouw levensenergie wilt gaan inzetten het komende jaar.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de energie van deze periode hoort met babystapjes beginnen en bewust 
kiezen voor nieuwe gewoontes, nieuwe gedachten en nieuwe prioriteiten. 
Het hoeft niet allemaal in één keer perfect en goed.  
De lente is in een mensenleven verbonden met je kindertijd, waarin leren 
met vallen en opstaan gaat. 
 

  Carnaval 
 
Zes weken voor Pasen barst in 

Nederland (met name in het 

zuiden des land) het 

carnavalsfeest los. Over de 

oorsprong van het carnavalsfeest 

gaan verschillende verhalen de 

ronde. Zeker is dat het feest 

eeuwen terug al werd gevierd 

door de katholieken. 

 

Zij vierden carnaval vlak voor aanvang van de vastentijd, de veertig dagen 

voor Pasen. Op de laatste avond vóór het vasten ging men zich nog even 

goed te buiten aan drank en allerlei lekkernijen. 

 Wat is voor jou echt waardevol en belangrijk? 

 Welke zaadjes (verlangens, intenties, ideeën…) 

staan er in jou te trappelen om te ontkiemen? 

 Wat is er nodig om meer te laten leven van wat 

je diep van binnen weet dat mogelijk is? 

 Hoe draagt jouw persoonlijke verlangen bij aan 

het grotere geheel? 
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Van origine was carnaval dus een reinigingsfeest: ‘Carne Vale’ betekent 

‘afscheid van het vlees of vleselijke verlangens’.  

Zouden de huidige feestende carnavalsvierders dat nog weten? 

Verkleden tijdens carnaval 

Carnaval is bij uitstek het feest van zotheid, spot en uitbundigheid. Het 

verkleden, wat onlosmakelijk bij carnaval hoort, symboliseerde dat tijdens 

het feest iedereen gelijk was: de meester diende de slaaf en de slaaf de 

meester.  

In heel vroegere tijden droeg men vaak alleen een lappenkleed of laken 

over het hoofd, maar door de eeuwen heen zijn de verkleedpartijen 

uitbundiger geworden.  

Het verkleden, je even in een andere gedaante vermommen en je daarmee 

anders voordoen dan je bent, doen we dus al eeuwen.  In vreemde kledij 

(soms zelfs onherkenbaar) heeft men een alibi om zich in allerlei vormen te 

buiten te gaan. Even lekker gek doen! 

 

Jouw verkleedkeuze tijdens carnaval, zegt iets over wat je graag zou 

willen leven, er schuilt een verlangen in. 

 

 

 

 

 

 

 

Aswoensdag 

Traditioneel wordt op Aswoensdag het carnavalsfeest afgesloten. De 

praktiserende katholieken gaat dan naar de kerk alwaar de priester een 

kruisteken met as op het voorhoofd tekent waarbij hij de woorden spreekt  

‘gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren’. Dit wordt het 

askruisje genoemd. 

 Hoe ging jij als kind tijdens carnaval verkleed?  

 En hoe verkleed/vermom jij je nu graag, als wie of wat? 

Ook als je geen carnaval viert, mijmer er eens over wat je 

zou kiezen: wie of wat zou jij graag willen zijn? 

Kun je dat in je dagelijks leven wellicht ook wat meer 

leven? 
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Dit kleine ritueel wordt uitgevoerd ter bezinning en als uiting van berouw , 

ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. 

Ook in de huidige tijd kun je deze periode gebruiken om te vasten: matigen 

of onthouden van bepaald luxe voedsel zoals vlees, suiker en alcohol. Maar 

ook van bijvoorbeeld bepaalde gewoonten zoals social media. 

Voor het lichaam is het goed om zich af en toe fysiek te reinigen en zich te 

vernieuwen. Dit reinigen gaat gemakkelijker als je met de natuur 

meebeweegt, februari is daar de uitgelezen tijd voor.  

 
*verderop in deze maand -, bij ‘voeding voor lijf en geest’- kun je meer lezen over vasten. 

  Valentijnsdag 

14 februari is het Valentijnsdag.  

Toen ik op de basisschool zat, kende 

ik Valentijnsdag als DE dag om je 

geheime liefde met een kaartje je 

liefde voor hem/haar kenbaar te 

maken. Ik herinner me het 

geroezemoes in de klas nog goed 

waarin er druk werd gespeculeerd 

wie nu wie een kaartje had gestuurd.  

Leuke herinneringen! 

Inmiddels is Valentijnsdag uitgeroepen tot ‘dag van de liefde’ Velen ervaren 

deze dag echter vooral als een commercieel feest, omdat de reclames van 

allerlei luxe cadeaus je om de oren vliegen. Maar er schuilt ook hier een 

prachtige symboliek achter, waardoor je met andere ogen naar 

Valentijnsdag kan kijken. 

  Sint Valentijn 
 
In 496 werd 14 februari door de paus uitgeroepen tot Sint Valentijn.  
Vaak gebeurde dit uitroepen van christelijke feestdagen op bepaalde data in 
het jaar vanwege de heidense vruchtbaarheidsfeesten die dan gevierd 
werden en die moeilijk uit te roeien bleken te zijn. 
Het Vaticaan wilde er een meer verantwoord feest van maken en hiermee 
het vieren van de vruchtbaarheid (en seksualiteit) naar de achtergrond 
duwen, maar helemaal uitroeien lukte vanwege de populariteit van het 
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feest niet. Je zou daarom kunnen zeggen dat Valentijnsdag  een versmelting 
is van Germaanse, Romeinse en christelijke tradities. 
 
Sint Valentijn, naar wie deze dag is 
genoemd, was een christen die rond 
269 in Rome leefde, gemarteld en 
gedood werd om zijn geloof of een 
priester en bisschop die rond dezelfde 
tijd leefde die helende gaven bleek te 
hebben, maar ook uiteindelijk 
gemarteld en vermoord werd.  
Over Sint Valentijn zijn verschillende 
verhalen in omloop. 
 
Er gaan ook verhalen dat Valentinus in het geheim huwelijken sloot en dat 
hij vlak voor zijn dood een briefje stuurde naar zijn eigen geheime liefde, 
natuurlijk ondertiteld met 'jouw Valentijn'. Daaruit zou de traditie zijn 
ontstaan om je geheime liefde een kaartje te sturen, zoals ik als kind deed. 
 
Valentijnsdag werd in Nederland niet echt gevierd totdat Amerikanen het 
na de Tweede Wereldoorlog meebrachten en de commercie het oppakte.  
 

  Lentekriebels 
 
Onze verre voorouders vierden in februari het prille begin van de lente. 

Akkers werden geploegd en de aarde werd klaargemaakt voor het 

ontvangen van het zaad.  

In die tijd was het namelijk nog heel vanzelfsprekend de natuur als 

weerspiegeling van menselijke processen te zien. De vruchtbaarheids- 

processen van de aarde spelen ook in de mens. Onze voorouders waren zich 

daar zeer bewust van door hun natuurlijke verbondenheid met het grote 

geheel en de processen in de natuur. De vruchtbaarheid van het land werd 

gevierd en daarmee ook de vruchtbaarheid van de mens.  

Richting het eind van de winter kan denk ik iedereen de lentekriebels wel 
voelen; je krijgt zin om in actie te komen, zin om te beginnen, om te 
ontdekken en te vernieuwen. 
Valentijnsdag past heel mooi in die energie, het is als het ware het wakker 
kussen van je passie en je liefde voor het leven.  
Het maakt niet uit of je een partner hebt, een geheime liefde of niet, 
Valentijnsdag is een uitnodiging tot liefde vieren.  
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Natuurlijk hoeft dat niet tot één dag beperkt te blijven, het is zelfs van harte 
aan te bevelen om de liefde iedere dag te vieren! 
 
Valentijnsdag is een mooi moment om eens heel bewust stil te staan bij de 
liefde in jouw leven. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Voeding voor lichaam en geest 

Tegenwoordig is er zo’n 

overvloed aan voeding dat er 

geen natuurlijke periode meer is 

waarin je minder eet, zoals dat in 

vroegere tijden in de winter wel 

het geval was. Het is echter heel 

essentieel om je bewust te zijn 

van de invloed van voeding op je 

gezondheid en algehele welzijn. 

Februari is de uitgelezen maand om hier bewuster je aandacht aan te geven. 

Want hoe jij je lichaam voedt, heeft gevolgen voor hoe jij je voelt en hoeveel 

energie je hebt. 

Voeding beïnvloedt niet alleen lichaam en gezondheid, maar ook  
spirituele groei en welzijn. 
 
Naast je fysieke lichaam heb je de beschikking over een aantal andere 
lichamen: het etherische, emotionele, mentale en causale (of ziels-) lichaam. 
De ontwikkeling van al deze lichamen is afhankelijk van de kwaliteit van de 
voeding die ze ontvangen: 

Mijmer hier eens over: 

 Voel jij liefde voor het leven? 

 Hoe vier jij de liefde? 

 Wat mag je meer liefhebben in jezelf? 

 Hoe uit jij je liefde naar je geliefden?  

(en heel belangrijk: besteed je hier 

voldoende aandacht aan?) 
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- Voor je fysieke en etherische lichaam is dat het voedsel wat je eet. 
- Voor je emotionele lichaam zijn dat de emoties waarmee jij je omgeeft. 
- Voor je mentale lichaam zijn dat je gedachten en overtuigingen. 
- Je ziel tenslotte voedt zich met al jouw opgedane ervaringen en de 
levenslessen die je hier persoonlijk uit hebt gehaald. 
 
De spirituele groei die je doormaakt, beïnvloedt dus andersom ook weer 
met welke soorten voeding je resoneert, welke voeding voor jou klopt. Zo 
kan het bijvoorbeeld zijn dat je van vleeseter ineens vegetariër wordt. 
De juiste voeding zorgt ervoor dat processen in je lichaam optimaal 
functioneren waardoor jij in staat bent meer in flow te leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasten 

Een hele effectieve manier om je 

lichaam te helen en gezond te 

houden, is vasten. Een 

intensieve manier van vasten is: 

een paar dagen niets anders tot 

je nemen dan water. Dit geeft je 

spijsvertering rust. 

Er zijn ook minder extreme 

vastvormen, zoals een sapkuur 

of een periode matigen met 

‘luxe’ voeding zoals suiker, 

alcohol en/of vlees. 

Kijk ook eens goed naar je geestelijke voeding (alles 

wat je tot je neemt via televisie, social media, 

internet, boeken, tijdschriften, opleidingen, 

cursussen…)  

 Wat geeft jou energie? 

 Wat kost jou energie? 

 Wat kun je schrappen om meer tijd te krijgen 

voor wat jou wel geestelijk voedt?  
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Een populaire manier om te vasten is ‘intermittentfasting’, 

De bekendste vorm hiervan is het 16/8 schema.  Hierbij eet je binnen 8 

aaneengesloten uren op een dag en vast je 16 uur (waaronder tijdens het 

slapen). Kruidenthee en water zijn toegestaan in de vasttijd van 16 uur. 

Intermittentfasting schrijft niet voor wat je mag eten, al is het natuurlijk 

wel zo gezond en effectief als je alleen pure en onbewerkte voeding tot je 

neemt in de periode dat je eet! 

 

Met intermittent vasten imiteer je het eetpatroon van je verre voorouders. 

Vasten is namelijk niets nieuws, onze verre voorouders wisten niet beter.  

De jagers en verzamelaars kenden periodes van overvloed, maar ook 

periodes dat er niets te eten was.  

Ons lichaam is dus van nature prima in staat om een paar dagen op 

voedselschaarste en zelfs alleen op water te leven. Omdat de afgelopen 

decenniavoedsel echter altijd en overal beschikbaar is, zijn we het vasten 

‘verleerd’. In sommige culturen is het overigens nog  heel normaal om te 

vasten. Denk maar aan de ramadan waarbij door moslims over de gehele 

wereld tussen zonsopgang en zonsondergang gevast wordt gedurende een 

maand. 

 

Vasten levert je veel gezondheidsvoordelen op: 

Je immuunsysteem krijgt er een boost van, je lichaam kan gifstoffen 

afvoeren (detox), je vetreserves worden verbruikt en je spiermassa wordt 

opgebouwd.  

De eerste keer dat je vast moet je lichaam hier natuurlijk enorm aan 

wennen. Het is met name mentaal lastig, omdat je mentale afhankelijkheid 

naar voeding groot is en dat merk je vaak pas als je gaat vasten! 

Vasten kost energie. Als je een intensieve vastenkuur wilt doen, vraag jezelf 

voordat je begint af of je fit genoeg bent om te detoxen! 

Of doe het onder begeleiding, bijvoorbeeld tijdens een vasten retraite.  

Intermittentfasting is eenvoudiger om toe te passen dan een intensieve 

vastenkuur. Het is ook gemakkelijker vol te houden en bovendien een 

geschikte methode om af te vallen. Je kunt eventueel het 16/8 schema 

vereenvoudigen door een 14/10 schema aan te houden. 
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Bloem van de maand: het sneeuwklokje 

Wanneer ik de eerste sneeuwklokjes tevoorschijn zie komen, verschijnt er 

meteen een glimlach op mijn 

gezicht.  

 

Sneeuwklokjes kondigen een 

nieuwe periode van groei en bloei 

aan en dat stemt mij altijd 

vrolijk,- Jou ook? 

 

Wit is de kleur van het 

maagdelijke, het staat voor puur 

en zuiver, het is luchtig, helder en rustgevend. Wit is de kleur van de 

bruidsjurk - in vroegere tijden trad je als maagd het huwelijk in: de 

maagdelijk witte bruid. 

 

Wit is ook de kleur van potentieel: alle kleuren liggen namelijk in wit 

besloten. In potentie is alles al aanwezig: in ieder zaadje is de potentie van 

wat het kan worden en waar het toe kan uitgroeien al aanwezig. 

 

 

 

Weet dat alles wat je aandacht geeft groeit!  

Kies dus heel bewust waaraan jij je aandacht gaat geven! 

  De lente tegemoet 
 

Nu de maand februari ten eind is, staat de lente voor de deur.  

Maart is DE lentemaand van het jaar: nieuw, fris en vol beloften. 

Je ziet het in de natuur, je voelt en ruikt het ook, alles ‘riekt’ naar nieuw 

leven. Er zijn grote veranderingen op komst, de lente is één en al ontwaken 

en openbarsten, ben je er klaar voor? 

Stem je eens af op wat jij wilt zaaien komend jaar: 

- wat mag er daglicht gaan zien? 
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  Het seizoen van ontwaken 
 

De lente is de ochtend van een dag en te vergelijken met de energie van 

wassende maan. In de lente begint de natuur aan een nieuwe levenscyclus. 

De natuur ontwaakt uit haar winterslaap en ontluikt, ook het kind in onszelf 

wil na een lange winter weer naar buiten, sprankelend en vol verwachting. 

Geen ander seizoen is zo krachtig als de lente, ook wel voorjaar genoemd. 

Wanneer de lentehaar intrede heeft gedaan, staat alles in de natuur in korte 

tijd volop in bloei en is het een kleurenpracht van jewelste.  

 

Het voorjaar is een zeer 

vruchtbaar seizoen, waarin 

veel nieuw leven ontstaat, 

zowel in de planten als in de 

dierenwereld. Vertederende 

lammetjes, jonge eendjes in 

de sloot en vogeltjes in het 

nest met opengesperde 

bekjes zijn typische 

lentebeelden.  

Omdat we als mens onderdeel van de natuur zijn, is het ook voor ons 

mensen het meest vitale seizoen. Net zoals in de natuur alles ontwaakt, zo 

ontwaken wij ook uit onze ‘winterslaap’ en stellen ons weer meer open 

voor nieuwe ervaringen. 

 

Na de rust van de winter voel je de inspiratie en groeikracht van het 

ontluikende en vitale seizoen. Het zonlicht prikkelt je hersenen en je krijgt 

lentekriebels. De kriebels om meer naar buiten te gaan en je plannen te 

realiseren, de kriebels om als een jong veulen in de wei te dartelen en de 

kriebels om aan de voorjaarsschoonmaak te beginnen. 

Het voorjaar is van oudsher verbonden met de grote schoonmaak. Zowel 

van binnen (vastentijd) als van buiten (opruimen en poetsen van je huis) 

maakten onze voorouders lijf en leven klaar voor een nieuw begin. 
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Van nature past deze schoonmaakdrang bij de overgangstijd van oud naar 

nieuw, van winter naar zomer.  

Om je klaar te maken voor het nieuwe, heb je vaak eerst opruimwerk te 

doen. Want om de lente helemaal te kunnen omarmen en een nieuwe cyclus 

van groei en bloei te vieren, is het nodig dat er ruimte is. 

  Het oosten op het jaarwiel 

 

De lente is verbonden met het oosten op het jaarwiel.  

De zon komt op in het oosten, 

de dageraad markeert een 

nieuw begin, ontkieming en 

geboorte.  Het oosten omvat de 

kwaliteiten van vernieuwing, 

aanschouwen, waarnemen, 

overzien en oriënteren op de 

wereld om je heen. 

Een andere krachtige kwaliteit van het oosten is het kunnen regenereren: 

herstel, vernieuwing en ‘verjonging’. Het is de plek van frisse hernieuwde 

energie, van levenskracht, de plek van plotselinge inzichten en het ontstaan 

van nieuwe ideeën. 

In een mensenleven staat oost voor de periode van de kindertijd:  

Op het noordoosten wordt de baby geboren en op het zuidoosten treedt de 

adolescent de wereld van de volwassenen binnen.  

Het oosten kent de onbevangenheid,  nieuwsgierigheid en ontdekkingszin 

van het kind en de passie van de puber die ergens helemaal voor gaat. De 

kracht van het oosten brengt wijsheid en verlichting. Het geeft je een impuls 

voor een nieuw begin en een nieuwe horizon, daarom zo passend bij het 

seizoen wat er nu aankomt: de lente.  
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De lente maand maart is vernoemd naar Mars, de Romeinse God van de 

oorlog,oorspronkelijk God van de natuur, de planten en de vegetatie. 

Maart wordt ook wel wind -en buienmaand genoemd, denk maar aan het 

bekende gezegde ‘maart roert zijn staart!’. 

Rond 21 maart begint officieel de lente. Veel mensen zien daarom deze 

maand met veel vreugde tegemoet. Jij wellicht ook? 

 

Dag en nacht komen opnieuw met elkaar in evenwicht en het licht krijgt de 

overhand, de lange donkere tijd is daarmee voorbij.  

In het voorjaar wordt zelfs de tijd een uur vooruit gezet om maximaal te 

genieten van het daglicht. 

  Zaadjes ontkiemen 

De zaadjes die de hele winter al in de grond 

lagen, in de warme baarmoeder van Moeder 

Aarde, ontkiemen in de lente.  

De volledige potentie, alles waartoe zij kan 

uitgroeien, is al aanwezig in dat ene zaadje, 

echter nog niet zichtbaar. In de lente komt dit 

stap voor stap naar voren. Zo is het ook met al 

jouw zaadjes van verlangens en ideeën. Ze 

ontstaan diep binnen in jou en wachten 

geduldig tot de tijd rijp is voor ontkieming. 

 

Ontkiemen is echter niet altijd een gemakkelijke weg; er moet eerst door 

een hard schilletje heen gebroken worden en de omstandigheden moeten 
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goed zijn. Dit schilletje dient ter bescherming. Het is natuurlijk veel veiliger 

om daar gewoon binnenin te blijven zitten. Maar ja, dan gebeurt er niets en 

het is ook zonde van de potentie die er in dat ene zaadje zit! 

  Speciale dagen in maart 

  Ostara 

Ostara is het Keltische seizoensfeest dat werd gevierd rond de lente 
equinox, het moment waarop dag en nacht even lang zijn en de zon steeds 
meer aan kracht gaat winnen. Dit zonnefeest is vernoemd naar de godin 
Ostara, de godin van het oosten, van het ochtendlicht en van vernieuwing. 
 
Bij aanvang van de lente werd in vroegere tijden heel bewust stil gestaan bij 
de kracht van het oosten op het jaarwiel. Deze plek markeert een nieuw 
begin, een nieuwe cyclus van groei en bloei , van komende overvloed. 
Het is het moment van de overgang naar de lichte kant van het jaar. 

Hoewel het in deze tijd van het jaar 
nog steeds best koud kan zijn, zie je 
wel al overal lentebloeiers zoals 
narcissen, krokussen en hyacinten. 
Ook de takken van de bomen staan 
volop in de knop, de kaalheid uit 
het bos verdwijnt en maakt plaats 
voor een nieuwe cyclus van groei 
en bloei. 

Ostara of Eostre is een Germaanse 
lente godin die verschijnt met een 
mand vol eieren en een haas die 
voor vruchtbaarheid staat.  
Deze beide symbolen zijn later door 
het christendom overgenomen en zijn gekoppeld aan Pasen, maar van 
origine zijn het dus symbolen die bij het Keltische feest Ostara horen. 
Het Engelse easter is afgeleid van Eostre. 

De godin Ostara is verbonden met de dageraad, de zonsopkomst. Als je de 
symboliek van Ostara vertaalt naar jezelf als mens, dan ontdek je dat de zon 
precies dat voor jouw lichaam doet als het ook voor de natuur doet: 
verwarmen, waardoor je kunt ontspannen en openen, zodat je weer 
levendig kunt worden.  
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Zoals het kuikentje uit het ei komt, de baby uit de baarmoeder en de krokus 
uit de bloembol, zo verlaat ook jij als mens van nature een te beperkt 
geworden omgeving om je open te stellen voor het nieuwe dat wil ontstaan. 
Met het ontluiken van de natuur ontluiken er nieuwe en frisse gevoelens in 
jezelf. De buitenwereld lonkt en je krijgt weer zin om actief aan de slag te 
gaan, om de ideeën die je in de winter hebt opgedaan om te zetten in de 
vorm.  
Het is tijd om vol passie en enthousiasme naar buiten te treden, met daarbij 
de uitnodiging om te groeien, bloeien en vrucht te dragen.  
 

  Ostara op het jaarwiel 

Ostara staat op het jaarwiel tegenover Mabon, 
beide zijn zonnefeesten waarbij de dag en de nacht 
even lang zijn. Echter bij Mabon gaat het over 
afbouwen van energie en bij Ostara juist over de 
opbouw van energie, want de zon zal vanaf nu 
steeds meer aan kracht gaan winnen wat de natuur 
weer doet ontluiken. Terwijl je aan de overzijde van 
het Wiel, bij Mabon, kunt waarnemen dat de natuur langzaam aan weer 
afsterft. 

Waar je bij Imbolc de lente vooral nog waarnam, wil je de lente bij Ostara 
ook consumeren en je hartsverlangens voluit belichamen en gaan leven. 
Energetisch gezien is het een mooi moment om iets nieuws te beginnen.  
Om dit te bekrachtigen kun je een speciaal Ostara ritueel doen. 
 

  Ostara ritueel 

Gebruik voor dit ritueel zaadjes van bloemen die je eind van vorig seizoen  
geoogst hebt of koop bloemzaadjes van bloemen die jij mooi vindt.  
 
Bij Imbolc mijmerde je al over welke zaadjes – hartsverlangens - er in jou 
stonden te trappelen om te ontkiemen. Deze verlangens kun je meenemen 
in dit ritueel. 

 Maak een lentewandeling en zie hoe de natuur ontluikt. Mijmer 
tijdens de wandeling over welke zaadjes in jou het daglicht willen 
gaan zien: wat mag er in jouw leven groter en vruchtbaarder worden?  

 Stel hier een krachtige intentie*  voor op. 
 Vul een potje met potgrond, of zaai direct buiten in je tuin. 
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 Terwijl je de zaadjes in het potje (of tuin) zaait, spreek je hardop je 
intentie uit. Voel je intentie ook echt!  

 Als je de zaadjes tot prachtige bloemen ziet uitgroeien, word je bij het 
zien van deze bloemen ook steeds herinnerd aan je hartsverlangens 
en aan de intentie die je hebt gezet. 

 

*Intenties komen uit je hart en geven je hartsverlangen weer. Creëer 
een duidelijk beeld van wat je werkelijk wilt: 

 Stel je intentie alsof het al werkelijk zo is, alsof jij je doel al hebt 
bereikt; dat geeft je intentie manifestatiekracht mee.  

 Laat ontkenningen uit je intentie weg; je hersenen kennen het 
woordje 'niet' of 'geen' niet en interpreteren daarom een intentie met 
een ontkenning erin als negatief. 
(Bijvoorbeeld niet: ‘ik ga geen taartjes meer eten’ maar wel: ‘ik 
ontwikkel een gezonde leefstijl’.) 

 Schrijf in je intentie wat je wél wilt en focus daarop. 

En tot slot: zorg goed voor je zaailingen, - zowel die in het potje als die van 
je intenties, -  zodat ze de optimale kans krijgen om te ontkiemen en uit te 
groeien tot volledige wasdom. 
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  Van binnen weer naar buiten 

Wat gedurende de winter in je binnenwereld is opgebouwd, kan nu 
langzaam aan weer naar buiten. De expansie periode van het jaar neemt 
zijn aanvang; van de meest yin periode van het jaar (winter) bewegen we 
nu meer naar yang, wat zijn hoogtepunt op midzomer beleeft. 

De lente is de dageraad van het jaar, de natuur ontwaakt uit haar 
winterslaap en de levenskracht is overal voelbaar. Er is een energie 
waarneembaar van openbarsten en tevoorschijn komen, van frisse kleuren 
en geuren waar alles nog nieuw en vol beloften is.  
 
In de lente zoekt vitale energie stap voor stap zich een weg naar buiten. 
Deze energie dient wel onder controle gehouden te worden, anders slaat 
het als een losbandige om zich heen en verwoest het meer dan dat het 
nieuw leven voortbrengt. Een belangrijk aandachtspunt is om er goed op te 
letten dat je niet al jouw energie weggeeft. Het is essentieel de balans 
tussen actie en ontspanning in de gaten te houden. 

Voor ons mensen symboliseert deze periode een groeien van binnenuit; 
met al je zintuigen gewaar zijn van wat er in en om je heen aanwezig is. 
Onderstaande oefening is daar heel fijn voor. 
 

Zintuigen oefening ‘de zeester’ 

Een zeester heeft 5 poten, in deze 

oefening is iedere poot  verbonden 

met één zintuig, te weten: horen, 

zien, voelen, ruiken en proeven. 

 

Door heel bewust contact te maken 

met je zintuigen, kunje veel 

bewuster in het hier en nu 

aanwezig zijn. 

 

Let op: Het is heel belangrijk om in deze oefening nergens een oordeel over te 

hebben of iets te gaan analyseren: je ziet wat je ziet, je hoort wat je hoort, je 

voelt wat je voelt, je proeft wat je proeft en je ruikt wat je ruikt! Je neemt 

alleen maar waar. 
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Dit zorgt ervoor dat je met je volledige aandacht in het hier en nu blijft en je 

zintuigen gewaar worden wat er in dat hier en nu IS. 

Lees de oefening eerst helemaal door en ga dan ontspannen liggen met je 

armen zo wijd van je af als goed voelt en je benen ook zo wijd als nog fijn 

voelt, alsof je een zeester bent. 

 Volg 5 minuten heel bewust je ademhaling en voel hoe je meer en 

meer ontspant. 

 Ga met je aandacht naar je linkerarm en het zintuig ‘zien’: 

Wat zie je?  Kijk de ruimte waarin jij je bevindt rond en neem bewust 

in je op wat je ziet: Welke voorwerpen staan er?, Welke kleuren zie 

je? , Welke details vallen je op?.  

Sluit je ogen en kijk wat je aan de binnenkant van je ogen ziet, 

wellicht nog de contouren en kleuren van voorwerpen die je net 

bekeken hebt… 

 Ga met je aandacht naar je rechterarm en het zintuig ‘horen’: 

Wat hoor je? Welke omgevingsgeluiden vallen je direct op? Als je wat 

scherper hoort, kun je dan nog meer omgevingsgeluiden horen dan je 

in eerste instantie hebt gehoord?  

Laat dan de omgevingsgeluiden voor wat ze zijn en stem je helemaal 

af op binnen, wat hoor je intern?  Je hartslag wellicht, een licht ruisen?  

 Ga met je aandacht naar je rechterbeen en het zintuig ‘proeven’: 

Wat proef je? Proef je nog iets van wat je net gegeten of gedronken 

hebt? Hoe proeft je speeksel? 

 Ga met je aandacht naar je linkerbeen en het zintuig ‘ruiken’: 

Wat ruik je? Wat ruik je in de omgeving? Kun je je eigen lichaamsgeur 

ruiken?  

 Ga met je aandacht naar je hoofd en het zintuig ‘voelen’: 

Voel hoe je ontspannen ligt, voel het matras of matje waar je op ligt en 

voel hoe het jouw hele lichaamsgewicht draagt. Voel je voeten, je 

benen, je billen, je bekken, je onderrug, je bovenrug, je schouders, je 

nek en je hoofd volledig liggen op het matras en voel hoe je bij iedere 

uitademing steeds meer ontspant en wegzakt in het matras. 

Voel dan binnen in jou welke gevoelens je daar kunt voelen. Zijn er op 

dit moment emoties en waar voel je deze dan? 

Wanneer je ergens spanning voelt, kun je die met je ademhaling 
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verzachten. Adem er rustig naar toe en laat bij een uitademing de 

spanning los. Als een plek erg gespannen is, kan het helpen om dit 

even heel bewust aan te spannen en dan weer los te laten. 

Maak contact met je hart en voel hoe je hart klopt onder je borstbeen.  

Voel waar jouw hart blij van wordt; laat dit gevoel door je hele lijf 

stromen. 

Je hebt nu je hele lijf gevoeld, en al je zintuigen aandacht gegeven. Kun je 

voelen hoe jij hierdoor meer wakker aan het worden bent? 

In ontspanning kun je heel bewust en alert aanwezig zijn, zonder dat de 

aandacht uit jezelf wegvloeit. 

  Aandacht in het hier en nu 

Oordelen en analyses halen je uit het hier en nu en uiteindelijk weg bij 

jezelf. Door nergens een oordeel over te hebben en niets te analyseren van 

wat je waarneemt, kun je met je aandacht in het hier en nu blijven.  

Weet dit: ‘oefening baart kunst’- , doe deze oefening zo vaak als je maar wilt.  

Als het lukt om tijdens deze oefening bij jezelf en je zintuiglijke waarneming 

te blijven, kun je de oefening uitbreiden en toepassen in je dagelijks leven: 

tijdens een huishoudelijk klusje, wachtend op de trein of in de rij bij de 

supermarkt, wandelend in de natuur of thuis op de bank… 

Ga je zintuigen één voor één langs en wees hier met je volledige aandacht 

bij: Wat zie je?, Wat hoor je?, Wat voel je?, Wat ruik je?, Wat proef je?….  

En onthoud: alleen waarnemen, nergens een oordeel over hebben en niet 

gaan analyseren. Dan ben je mindful in het hier en nu, waar je ook bent. 

Voorjaarsschoonmaak 

Een schoon, fris en opgeruimd huis is een goed begin van een nieuwe 

cyclus!Daarom is de lente een goed moment voor een grote 

schoonmaakbeurt.  

 Tijdens de winter zit je vaker binnenshuis en staan je ramen en 

deuren minder vaak open. Hierdoor is het huis in de lente vaak wat 

muffig en bedompt en krijg je van nature zin om alles lekker tegen 

elkaar open te zetten voor een frisse wind in huis. In de tijd van onze 

voorouders werd van eind februari tot Pasen, het feest van de grote 
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wederopstanding uit de dood, schoon gepoetst en losgelaten wat 

verstoft en aangekoekt was. 

 

Opruimen en schoonmaken werkt heel therapeutisch: je maakt 

er niet alleen je huis mee schoon, maar je hoofd doet 

tegelijkertijd mee! 

 Een grondige schoonmaak helpt je om gedachten te ordenen 

 Het voelt rustiger in je hoofd in een opgeruimd en schoon huis, 

rommel zorgt voor constante prikkels die vervolgens weer stress 

geven. 

 Je kunt alles goed vinden na het orde scheppen in je huis.  

 Spullen uit kasten die je al heel lang niet meer hebt gebruikt, geef of 

gooi je weg. Dit ‘ontspullen’ schept ruimte voor dat wat meer bij je 

past. 

 Schoonmaken geeft je een energieboost, vermindert stress en geeft je 

een voldaan gevoel. Heel gezond dus! 

 

Dus zet je favoriete muziek op en ga heerlijk aan de slag. 
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De verfrissende voorjaarsschoonmaak is natuurlijk wel zo fijn om te doen 

met natuurlijke producten die het milieu niet of zo min mogelijk belasten.  

Chemische schoonmaakmiddelen bevatten chloor, zoutzuur en 

oplosmiddelen die niet zo goed voor het milieu en je eigen gezondheid zijn. 

Er zijn fijne natuurlijke producten te koop, maar je kunt ook heel 

gemakkelijk zelf je schoonmaakmiddelen maken. Duurzaam en goed voor 

het milieu! 

Dit zijn mijn favorieten die ik altijd in huis heb: 

 Baking soda - neemt vieze geurtjes op en is multi inzetbaar. 

 Vloeibare groene zeep – een prima ontvetter en vlekkenverwijderaar. 

 Natuurazijn – fijn inzetbaar om kalk te verwijderen en als 

wasverzachter. (geen schoonmaakazijn, want dat is een bewerkte 

vorm van azijn). 

 Essentiële oliën - voor een heerlijke geurtoevoeging. 
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Do It Yourself schoonmaakproducten 

 

Allesreiniger: 

Gebruik 50% azijn (citrus of natuurazijn) en 50% water en voeg druppels 
essentiële olie toe voor een lekkere geur, zoals lavendel. Zo ruikt je huis na 
het schoonmaken naar een heerlijk lavendelveld. 
 
Je kunt het mengsel in een plantenspuit doen om de oppervlaktes (zoals je 
aanrecht, gasfornuis of tegels) te sprayen en met een doek af te nemen. 
Of gewoon in een emmer en dweilen maar. 
 

Let op: geen azijn gebruiken op natuursteen en hout, dan is groene zeep beter! 

 

Schuurmiddel: 

Baking soda, water en 5 druppels essentiële olie, zoals lemon voor een 
heerlijke frisse geur. 
 
Meng de baking soda met de essentiële olie en voeg een beetje water toe 
totdat je een papje hebt. Met een spons wrijf je het papje op de plek die je 
eens grondig wilt schoonmaken in. Spoel het daarna met water schoon. 
 
Gebruik dan wel een eco-schuursponsje in plaats van een synthetische, om te 
voorkomen dat afgeschuurde microbeads door het afvoerputje in het milieu 
terecht komen. 

 

Verstopte afvoer of luchtjes in je afvoer: 

Strooi baking soda in je afvoer, spray er een beetje natuurazijn over. Door 
deze combinatie gaat de boel lekker bruisen.  
Maak je putje eventueel met een doek of spons schoon. Et voilà: een schoon 
afvoerputje die weer fris ruikt. 
 

En als je dan toch zo lekker bezig bent, stof dan meteen ook in jezelf 

het één en ander af. Want als je huis de moeite van al dat 

schoonmaken waard is, dan ben jij dat toch zeker ook! 
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Tijdens het opruimen heb je vast ontdekt dat je veel spullen uit gewoonte 

bewaart. Ben jij je er ook bewust van dat je ook allerlei gewoonten 

bewaart? - Interessante omkering hè! 

 

Een oude gewoonte of overtuiging neemt veel ruimte in.  Een grondige 

schoonmaak kan dan helpen om ruimte te creëren voor nieuwe inzichten. 

Zie het als het opruimen van je kledingkast waarbij oude kleding plaats 

maakt voor nieuwe kleding of kleding die nu beter bij jouw smaak past. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke overtuigingen hou jij er op na? 

- Waar komen deze overtuigingen vandaan? 

- Kloppen ze nog steeds voor jou? 

- Welke overtuigingen kun je vervangen voor 

ideeën die beter passen bij wie jij nu bent? 
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  Kruid van de maand: brandnetel 

 

Brandnetel is bij de meeste 

mensen niet erg geliefd vanwege 

de jeuk als je je aan het kruid 

prikt. Maar als je weet hoe 

nuttig en gezond dit kruid is,  ga 

je de brandnetel vast meer 

waarderen!  

Dit (on)kruid bevat namelijk 

super veel geneeskrachtige 

eigenschappen. 

In het vroege voorjaar loopt de 

brandnetel uit. De jonge brandneteltoppen zitten boordevol vitaminen en 

mineralen, ze zijn  goed voor je weerstand. Het kruid werkt tevens 

opbouwend, stimulerend, bloedzuiverend en ontgiftend. Het vult mineraal 

tekorten aan, verwijdert urinezuur uit het lichaam en stimuleert de 

spijsverteringsorganen. 

Pluk de jonge toppen en trek er een heerlijke thee van of verwerk ze in een 

soep. (Pluk het niet waar honden worden uitgelaten!) Als je later in het jaar 

ook nog brandnetel thee wilt drinken van de voorjaarstoppen, kun je extra 

toppen oogsten en drogen. 

Omdat brandnetel rijk is aan stikstof en mineralen is het een fijn kruid om 

in je (moes)tuin te gebruiken, het verbetert de groei en maakt je planten 

sterker. Maak je eigen brandnetel gier: knipbrandnetels fijn en laat het twee 

weken in een emmer watertrekken. Je ruikt vanzelf wanneer het goed 

is….Verdun 1 op 10 voordat je je planten ermee begiet. Luizen vinden je 

plant hierdoor minder lekker, dus dat is mooi meegenomen! 

 

Brandnetel is één van de vroege voorjaarskruiden die met name goed 

ingezet kan worden als reinigingskruid. Door er een krachtig aftreksel van 

te maken en gedurende 2 dagen ‘thee’ van te drinken, reinig je je lichaam en 

geef je het lichaam een boost aan vitaminen en mineralen. Een infusie heeft 

een intensievere werking dan thee en kun je als detox kuur inzetten. 
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  Recept brandnetel infusie 

Een infusie is een aftreksel van plantdelen. Je hebt voor deze infusie 20 

gram verse brandneteltoppen nodig en een halve liter water. 

- Was de brandneteltoppen en laat ze uitlekken in een vergiet, 

doe ze daarna over in een warmte bestendige weckpot 

- Kook het water en laat het water 5 minuten afkoelen. 

- Giet het water over de brandneteltoppen en sluit de deksel. 

- Laat het geheel minimaal 6 uur trekken (als je het ’s avonds 

maakt, kun je het in de nacht laten trekken en de infusie de 

volgende dag drinken) 

- Giet de infusie na het trekken door een zeef en druk de laatste 

restjes vocht er met een lepel uit. 

De bladeren heb je nu niet meer nodig en kun je weggooien. 

- Zet de infusie in de koelkast. 

Gebruik: Drink de infusie koud, 1 tot 2 koppen per dag. Drink het zo vers 

mogelijk en bewaar het niet langer dan anderhalve dag.  

Je kunt het ook als weekkuur gebruiken, maar nooit langer dan dat in 

verband met de houdbaarheid. 

* Als je snel gevoelig reageert, dan raad ik je aan om 10 gram verse 

brandnetel toppen te gebruiken op een halve liter water. 

 

  Overgang maart – april 

De natuur is nu echt wakker geworden. De eerste lammetjes zijn geboren, 

de zwaan zit op haar nest te broeden, de bomen lopen steeds meer uit en  

voorjaarsbloemen en kruiden schieten tevoorschijn. 

Moestuinders zijn in de afgelopen periode al druk in de weer geweest met 

zaaien, de eerste zaadjes zijn zelfs al ontkiemd en op weg om een stevige 

plant te worden die klaar is om eind april naar buiten te gaan. 

De dagen worden langer dus kunnen we genieten van meer lichturen per 

dag. In april gaat de zon steeds meer schijnen, het wordt buiten warmer, 

wat ervoor zorgt dat je lekker in je tuin of op je balkon kunt zitten met een 

kopje thee of koffie. Wat een heerlijk vooruitzicht! 



 

50 
E-book Natuurlijk ZIJN – Esther van den Berg 

 

 

April wordt ook wel grasmaand, kiemmaand, paasmaand of eiermaand 

genoemd. Het gras in de weilanden is helder en fris groen, de bloesems van 

de fruitbomen staan in bloei en het ruikt buiten lekker fris. Een heerlijke 

voorbode van verdere groei en bloei. 

 

De naam april komt vermoedelijk van het woord ‘aperire’ wat ‘openen’ in 

het Latijn betekent; een verwijzing naar de groei van planten en bloemen in 

de lente. In het Engels kennen we het werkwoord “to appear”, vrij vertaald: 

verschijnen – zich vertonen.  

 

Een andere verklaring is het Latijnse woord ‘apricus’ wat ‘door de zon 

beschenen’ betekent. Door de zon beschenen opent de natuur zich en dat is 

wat er in de aprilmaand volop gebeurt. 

 

  Venus 

De maand april was in de Romeinse tijd gewijd aan 

Venus, de godin van de liefde, schoonheid en 

vruchtbaarheid . Ter ere van deze godin vonden in 

deze maand grote feesten plaats. Zoals op 1 april ‘de 

Veneralia’. 

Om deze reden wordt gezegd dat de naam april niet 

van aperire komt, maar van ‘Aphrilis’, dat op zijn 

beurt van Aphrodite komt, de Griekse godin van 

liefde, schoonheid en vruchtbaarheid. 



 

51 
E-book Natuurlijk ZIJN – Esther van den Berg 

Venus was oorspronkelijk een vegetatiegodin, de godin die de planten en 

bloemen schoonheid gaf. Ze was de beschermster van tuinen en 

wijngaarden. Tegenwoordig kennen we Venus als 'godin van de liefde', door 

de Romeinen gelijkgesteld aan de Griekse godin Aphrodite. 

Venus symboliseert schoonheid, opbloeien van de natuur, seksuele 

aantrekkingskracht en genot van de liefdesdaad. Venus symboliseert ook 

het vermogen om bewust in te spelen op de kracht van ‘aperire’. Om je open 

te stellen voor iets dat zich van binnen ontwikkelt en zich naar buiten toe 

wil tonen, omdat het om manifestatie vraagt - ofwel in de vorm wil komen. 

 

 

 

 

 

 

  Speciale dagen in april 

Pasen 

Dit feest van de opstanding (herrijzen uit de dood) valt elk jaar op een 

andere datum, omdat het wordt gevierd na de eerste volle maan van de 

lente equinox. Pasen valt soms al in maart, maar meestal in april. 

Pasen is het einde van de 40 dagentijd; - de vastenperiode, die op 

Aswoensdag (na het carnavalsfeest) begon. 

De week voor Pasen staat ook wel bekend als ‘de goede week’. Het is het 

hoogtepunt van de vastenperiode. Heel in het bijzonder is het tevens een 

week van inkeer en bezinning, daarom wordt het ook wel ‘de stille week’ 

genoemd. Deze week begint op Palmpasen, de zondag vóór Pasen en eindigt 

op eerste Paasdag, dag van de opstanding. Deze dagen vormen de overgang 

van leven naar dood en opnieuw naar nieuw leven. 

Bij het Paasfeest hoort veel symboliek, niet alleen uit de christelijke traditie. 

Sommige symbolen stammen af van de Germanen of zijn heidens en hangen 

met de natuur samen; met het voorjaar en de periode van vruchtbaarheid.  

 

Durf jij je open te stellen voor dat ‘iets’ dat zich binnen 

in jou ontwikkelt, zonder nog te weten hoe het zich gaat 

tonen aan de buitenwereld?  

Durf jij dat er helemaal te laten zijn? 
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  Palmpasen 

Palmpasen, ook wel palmzondag genoemd,  is de zondag vóór Pasen en de 

aanvang van de stille week. De christenen gedenken op deze dag de intocht 

van Jezus in Jeruzalem: Jezus reed op een ezel de stad Jeruzalem binnen en 

mensen wuifden hem langs de kant toe met palmtakken. Vandaar de naam 

palmzondag.  

In de katholieke kerk krijg je op palmzondag een ‘palmtakje’ mee naar huis, 

als symbool voor een jaar lang bescherming en geluk. Omdat in Nederland 

geen palmbomen groeien, is het palmtakje vervangen door een buxustakje, 

omdat dit ook een altijd groen blijvende boom is. 

In de Protestantse traditie leggen veel mensen hun belijdenis in de kerk af 

en kinderen versieren een palmpasentak. 

Een bekend symbool dat in Nederland bij Palmpasen hoort is de 

palmpaasstok, welke het verhaal van de laatste week van Jezus vertelt.  

Elk onderdeel van de palmpaasstok heeft 

een symbolische betekenis: 

 De stok is een kruis, dat herinnert 

aan de kruisiging van Jezus. 

 Bovenop de stok zit een haantje van 

brooddeeg. Dit herinnert aan het 

laatste avondmaal, waarin Jezus het 

brood brak en deelde met zijn 

leerlingen. Het haantje staat tevens 

symbool voor één van de leerlingen: 

Petrus. Jezus had hem tijdens het laatste avondmaal voorspeld dat hij 

hem nog vóór de haan drie keer zou kraaien zou verloochenen bij de 

machthebbers, Petrus ontkende dit te zullen doen. Toch zei hij tot 

drie keer toe Jezus niet te kennen waarna hij de kraaiende haan 

hoorde. Hij kreeg spijt dat hij Jezus had verloochend. Laten zien dat je 

ergens spijt van hebt, is een belangrijk aspect van Pasen, vandaar het 

haantje van brooddeeg. Tot slot staat het haantje ook symbool voor 

Paasmorgen, de ochtend van de verrijzenis (opstaan uit de dood) van 

Jezus. De haan is de eerste die Paasmorgen begroet. 
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 Een slinger van 30 rozijnen (of snoepgoed) verwijst naar Judas, de 

apostel die Jezus voor 30 zilverlingen verraden heeft aan de 

machthebbers. 

 Een slinger van 12 noten verwijst naar de 12 leerlingen van Jezus. 

 Een citroen of sinaasappel verwijst naar de spons met zure wijn waar 

Jezus tijdens zijn kruisiging van mocht drinken. 

 Eieren staan voor een nieuw begin en verwijzen naar de verrijzenis 

van Jezus 

 Buxustakjes als teken van eeuwig leven. 

Het is traditie om de palmpaasstok weg te geven aan een bejaard 

persoon of iemand die ziek is. De palmpaasstok brengt hen vreugde. 

  Witte Donderdag 

Op Witte Donderdag gebruikt Jezus het laatste avondmaal met zijn 

leerlingen, de 12 apostelen, om het Joodse Pesach (Pasen) te vieren. 

 

Jezus wast voor deze maaltijd de voeten van zijn leerlingen, wat een 

teken is dat hij dienaar van allen wil zijn en het is tegelijkertijd een 

oproep aan allen om dienstbaar te zijn. 

Dienstbaar zijn, houdt in dat je niet je eigen belang voorop stelt, maar dat 

je iets wilt betekenen voor een ander, voor Moeder Aarde en voor het 

grotere geheel. Deze behoefte komt van binnenuit en betekent dat je wilt 

bijdragen aan het welzijn van de ander en van de aarde, zonder dat je er 

iets voor terug hoeft. Je geeft onvoorwaardelijk.  

Dienstbaarheid is een groot goed, maar heeft in onze samenleving soms een 

nare bijsmaak, het verwijst dan naar opoffering, onzichtbaarheid en 

kleinheid. Maar het is bij dienstbaarheid dus niet dat je je klein maakt 

omdat je je klein voelt. Het is een welbewuste keuze om je kleiner te maken 

ten gunste van iets wat belangrijker en groter is dan jezelf.  

Als je in staat bent om dienstbaar te zijn, om dienend te leiden, zoals 

Jezus als boodschap mee heeft willen geven, kun je positieve invloed 

uitoefenen en veel moois teweeg brengen. 

Als je dienstbaar bent, ben je gericht op het bereiken van eenheid, op 

wat goed en rechtvaardig is voor iedereen.  
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Dat vind ik persoonlijk nog altijd een mooie boodschap om na te leven.  

 

 

 

 

 

Jezus brak vervolgens volgens Joods gebruik het brood en deelde dit uit aan 

zijn leerlingen met de woorden: “Neem en eet, want dit is mijn lichaam dat 

voor u gegeven wordt”. 

 
Ook de wijn deelde hij in een kelk rond, met de boodschap: “Drink er allen 

uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen uitgegoten tot 

vergeving van zonden”. Dit deed hij zodat zijn leerlingen hem en zijn 

boodschap zouden blijven herinneren. 

Later die avond werd Jezus door één van zijn leerlingen (Judas) verraden. 

Witte Donderdag markeert het begin van het lijden van Jezus. De naam 

verwijst naar de kleur van de liturgie, in de katholieke kerk draagt de 

pastoor tijdens de dienst een wit kazuifel en de kruisbeelden in de kerk zijn 

met witte doeken afgedekt. Wit heeft hier de betekenis ‘goed, vreugdevol, 

zuiver en heilig’. 

 

 

Lukt het jou om dienstbaar te zijn aan het grotere geheel? 

Waar zou je eventueel meer dienstbaarheid kunnen betrachten? 
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  Goede Vrijdag 

De vrijdag voor Pasen is het Goede vrijdag, de christenen herdenken op die 

dag dat Jezus werd gekruisigd. Christenen geloven dat Jezus ‘vrijwillige’ 

dood betekent dat God zich om menselijk lijden bekommert en het zelf op 

zich nam, daarom wordt deze dag ‘Goed’ genoemd. 

Het ‘Goede’ is ook een verwijzing naar de houding van Jezus tegenover de 

martelingen die hij die dag moest ondergaan: hij biedt geen weerstand, 

vergeeft zelfs zijn beulen en blijft vol liefde. Zelfs op deze duistere dag laat 

hij zijn innerlijk licht schijnen, hij blijft zijn boodschap van liefde uitstralen 

en dat maakt het tot ‘Goede Vrijdag’. 

  Stille Zaterdag 

Na het sterven van Jezus volgt de verstilling. Stille Zaterdag is de dag dat 

Jezus in het graf lag, een dag van bezinning. In de nacht van zaterdag op 

zondag wordt de duisternis vervolgens weer achtergelaten om plaats te 

maken voor het licht.  

De zaterdag voorafgaande aan Pasen is tevens de laatste vastendag. 

  Pasen 

Jezus is gestorven, maar ook weer opgestaan en dat wordt gevierd op 

Paaszondag. De wederopstanding van Jezus is een belangrijke boodschap 

voor christenen. Jezus heeft de dood overwonnen, wat betekent dat er leven 

na de dood is. De dood heeft niet het laatste woord en dat is hoopgevend, 

vandaar ook dat Pasen het feest van hoop is. Voor niet christenen betekent 

Pasen wellicht meer het feest van het licht, het feest van het nieuwe leven. 

De Paasdagen kennen in ieder geval verschillende tradities die ieder jaar 

opnieuw in ere worden gehouden. In Nederland kennen we eerste Paasdag 

vooral van het uitgebreide paasontbijt, waarbij eieren het hoofdingrediënt 

vormen. En natuurlijk van het zoeken van paaseieren in de tuin ‘die daar 

door de paashaas verstopt zijn’. 

 

  Esoterische betekenis van Pasen 

De bekende verhalen over de geboorte, het leven, het sterven en de 

wederopstanding van Jezus kunnen beschouwd en ervaren worden als een 
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symbolische weergave van het proces van geestelijke bewustwording en 

vernieuwing. In symbolische en universele zin verwijst het Paasfeest naar 

processen van transformatie, vernieuwing en innerlijke bevrijding.  

Je kunt het levensverhaal van Jezus zien als een symbolische weergave van 

de spirituele weg die je als mens te gaan hebt. En met spiritueel bedoel ik: 

de weg van de ziel, waar het oorspronkelijke zetelt: wie jij in essentie bent, 

los van de materiële wereld. 

Vanuit de gnostiek (vroeg christelijke leer) wordt het sterven van Jezus 

gezien als  metafoor voor de geboorte van een bevrijd mens.  

De symbolische boodschap is het verhaal over je ware zelf. In het 

Paasverhaal staat Jezus centraal en staat symbool voor het ego, het ik. 

Zolang hij verbonden is aan de wereld kan hij de verlossing niet bereiken. 

Om dit te bereiken zal hij moeten sterven. De kruisiging wordt in gang gezet 

door het ‘verraad’ van Judas. Na drie dagen is Jezus herrezen. De 

vernieuwing komt tot stand, er kan weer iets nieuws ontstaan. 

Ieder mens maakt in zijn of haar leven de eigen kruisiging mee, meerdere 

malen zelfs, om steeds bewuster te worden. De kruisiging staat symbool 

voor het opofferen van het ego  en de opstanding staat symbool voor het 

opstaan van het ware zelf, zodat je je zielenmissie kunt leven hier op aarde. 

Het Paasfeest laat je de grote creatieve mogelijkheden zien die kunnen 

ontstaan als je werkelijk gaat leven in overeenstemming met je essentie. 

 

 

 

  Symboliek paaseieren en paashaas 

Het ei was al een 
vruchtbaarheidssymbool vanuit 
de heidense en Joodse traditie en 
werd mede daardoor het 
symbool van de verrijzenis van 
Jezus. Al eeuwen lang worden 
eieren beschilderd. Zo waren in 
vroegere tijden de heldere 
kleuren waarmee de eieren  

Pasen staat symbool voor ‘het nieuwe leven’ –de verrijzenis 

van de geestelijke mens. Kun jij dat ook ervaren in jezelf? 
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werden beschilderd een weerspiegeling van het zonlicht in de lente.  
Het verstoppen van eieren is van oorsprong een Germaanse traditie. De 
Germanen offerden eieren op aan de goden en begroeven de eieren in de 
akkers voor een vruchtbare oogst. Tijdens Pasen is het bij veel gezinnen nog 
steeds traditie dat ouders de paaseieren in de tuin verstoppen die de 
kinderen vervolgens mogen zoeken. De haas werd vroeger vaak op 
christelijke kunstwerken afgebeeld als een symbool voor wedergeboorte en 
verrijzenis, wat een associatie zou kunnen zijn tussen de haas en de 
herrijzenis van Jezus. 
 
De haas was echter al voor het ontstaan van het christendom een symbool 
van voortplanting en vruchtbaarheid, afkomstig van de lentefeesten van 
natuurvolken, zoals de Kelten. 

Ostara of Eostre is een Germaanse lentegodin die verschijnt met een mand 

vol eieren en een haas die voor vruchtbaarheid staat. Deze beide symbolen 

zijn later door het christendom overgenomen en zijn gekoppeld aan Pasen, 

maar van origine zijn het dus symbolen die bij het Keltische feest Ostara 

horen. Hierover heb je vorige maand al kunnen lezen. 

 

En ken je de uitdrukking ‘er op je paasbest uitzien’? Deze stamt uit vroegere 

tijden waarbij men na de grote voorjaarsschoonmaak nieuwe kleren kocht 

om er ‘op z’n allermooist’ uit te zien; - klaar voor een nieuw begin. 

 

Zo is Pasen het feest van de opstanding en de lente.  

Het geeft nieuwe impulsen en nieuwe groeikracht, niet alleen in de 

natuur, maar ook in jezelf! 

  April doet wat-ie wil 

‘April doet wat-ie wil’ is een bekend gezegde dat alles te maken heeft met 

het onvoorspelbare weertype van april. Het weer kan in deze maand sterk 

variëren tussen een heerlijk lente zonnetje waarbij je buiten in je tuin kunt 

zitten tot een gure wind die je weer naar je muts en wanten doen grijpen. 

April laat zich dus vaak van twee kanten zien. Aan de ene kant  lieflijk en 

stil, als een bloesemdeken die over de Aarde wordt uitgespreid aan de 

andere kant guur en winters met begin april soms nog sneeuw. Hier komt 

een ander bekend gezegde vandaan: ‘Aprilletje zoet geeft nog wel eens een 
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witte hoed’. Wat betekent: in het begin van april kan het nog wel eens 

sneeuwen. 

  Bezield handelen 

Waar gaat jouw bezieling werkelijk naar uit? 

Als je jouw bezieling weet te koppelen aan je handelen, kun je iedere droom 

waarmaken. Geef je hierbij over aan het ritme en de beweging die je nu in 

de natuur kunt ervaren, dan zul je merken dat dit alles in een natuurlijke 

flow zal gaan en je een gevoel van vervulling op diep niveau kunt ervaren.  

Ieder nieuw begin brengt onzekerheden met zich mee. Laat je daardoor niet 

misleiden of afleiden. Zie ze als ontdekkingsreis naar mogelijkheden en blijf 

niet in de twijfel hangen. Als je dit ontdekken met je volledige aandacht 

doet, kun je steeds in het nu de aanpassingen maken die nodig zijn.  

Vertrouw erop dat je het aankunt, op jouw manier, in jouw eigen tempo. 

Laat de weerstand, die nu eenmaal bij iedere verandering hoort, er gewoon 

zijn, maar voedt het niet met je aandacht. Focus je in plaats daarvan op 

datgene wat jou ondersteunt: Wat werkt mee?, Wat werkt er goed? en hoe 

kun je dat nog verder uitbreiden?.  

Op die manier geef je eventuele faalangst geen ruimte om te groeien. 
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Kruid van de maand: het madeliefje 

Bellis Perennis; zonnetje op een steeltje die tederheid en kracht 

samenbrengt. In het voorjaar komen de madeliefjes tevoorschijn in 

weilanden, grasvelden en bermen, ze glimlachen de zon tegemoet.  

Bellis betekent ‘mooi’ en perennis ‘overblijvend of overjarig’: eeuwige 

schoonheid.  

Voor de herkomst van de Nederlandse naam zijn twee hypotheses: 

De eerste hypothese zegt dat Made afkomstig is van  ‘weide en maaien’ en 

het woord lief werd er aan vast geplakt, omdat men de bloem waarschijnlijk 

graag zag in het gras. De tweede hypothese geeft aan dat het woord 

waarschijnlijk afkomstig is van ‘maagde-lief’ omdat het bloemetje in 

verband werd gebracht met de maagd Maria. 

 

Madeliefjes, wie kent ze niet van de 

zelfgemaakte bloemenkransjes 

voor in je haren. 

Als kind was dat het eerste wat ik 

deed als ik madeliefjes in het veld zag. 

Jij ook? 

Een andere favoriet spelletje was het 

bekende ‘hij houdt van me, hij houdt 

niet van me….’.Hiervoor plukte ik een 

madeliefje en trok er één voor één de 

bloemblaadjes af. Aan het eind van het 

spelletje vertelde het laatste 

bloemblaadje me hoe het zat: of de 

persoon die ik in mijn gedachten had 

wel of niet van me hield. (En als het 

antwoord me niet beviel, plukte ik 

gewoon een ander madeliefje en 

begon weer opnieuw.) 

 

Het madeliefje kan veel hebben. Je kunt ze nog zo vaak vertrappen, ze 

komen altijd weer op! 
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Weermannetjes 

Wist je dat een madeliefje ook wel ‘het weermannetje’ wordt genoemd?  

Dat komt omdat ze zich bij regen sluit en iets voorover buigt, terwijl ze bij 

zon recht omhoog en open staat, met haar kopje naar de zon gericht.  

’s Avonds en ’s nachts is haar kopje gesloten. 

Als je halverwege de ochtend gesloten madeliefjes aantreft, voorspelt het 

geen zonnige dag te worden. 

  

Gezond en weerbaar 

Het madeliefje is een weerbaar bloemkruid. Die werking geeft het ook door 

aan dier en mens: het biedt je vanuit liefde weerbaarheid! 

Madeliefjes bevatten tot 30 mg vitamine C per 100 gram en zijn rijk aan de 

mineralen calcium en magnesium. Het kruid is zacht voor de huid en 

geneest ontstoken wondjes. Om die reden wordt het  'Arnica van de Lage 

Landen' genoemd. 

Van het madeliefje kunnen zowel de bladeren als de gesloten en de 

geopende bloemknoppen worden gebruikt. De smaak van de bloem en is 

subtiel nootachtig, terwijl de bladeren een licht zure smaak hebben.  

Het blad kun je verwerken in een salade, een pesto of in smoothies. Van de 

geopende bloemetjes trek je een heerlijke geneeskrachtige thee of je 

decoreert je salade ermee. De gesloten bloemetjes kun je inleggen als 

kappertjes. 

  Recept kappertjes van madeliefjes 

 Pluk gesloten bloemknoppen, was en droog ze en doe ze in een glazen 

potje, waarvan 2/3 gevuld moet zijn met de bloemknoppen. 

 Voeg wat peperkorrels, zout, mosterdzaad en een laurierblaadje toe. 

 Vul de pot tot aan de rand met net niet kokende witte wijnazijn.  

 Draai het metalen schroefdeksel op je potje en laat de pot omgekeerd 

afkoelen (de deksel trekt zo vacuüm). Zet vervolgens de pot een paar 

weken weg op een donkere plek, zodat alles kan intrekken. 

 Je kan deze madeliefjeskappertjes gebruiken ter garnering van je 

gerechten.  
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Overgang april naar mei 

 

Ondanks dat de natuur nog pril is, zie je al dat alles aan potentie wint. De 

zaadjes die je geplant hebt, zijn ontkiemd en uitgegroeid tot een mini 

plantje, klaar om buiten in de (moes)tuin verder te groeien. Zo ook de 

zaadjes van je ideeën en plannen. Zie in deze periode de potentie van je 

plannen, maar bescherm ze ook in hun groei, net zoals je jonge plantjes 

beschermt en begeleidt in de reis naar volle wasdom. 

De komende maanden worden jouw ideeën en plannen steeds meer 

zichtbaar en zullen een passende vorm vinden en het unieke van jouw  

bijdrage aan het grotere geheel zal stap voor stap steeds meer zichtbaar 

worden. 

Realiseer je ten volle dat alles wat je aandacht geeft, groeit!  

 

Geef jouw aandacht aan datgene wat jij groter wilt laten groeien. 
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Mei is vermoedelijk vernoemd naar de Griekse Maia, Godin van groei 

en schoonheid. Het Griekse woord Maia betekende oorspronkelijk moeder 

en vroedvrouw. De Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin, opdat 

zij alles in de natuur zou laten groeien.  

 

Mei wordt ook wel bloeimaand en Mariamaand genoemd. In de bijbel 

wordt Maria, de moeder van Jezus, geëerd en ook wij eren onze 

moeders altijd nog extra in de maand mei met Moederdag.  

Mei is het toppunt van schoonheid, in de natuur staat alles nu in het 

teken van vruchtbaarheid en voortplanting, denk maar aan het 

bekende gezegde: ’in mei leggen alle vogels een ei’. Zaden zijn ontkiemd 

en in bloei, de bomen mooi groen en de bloesems zijn als bruidssluiers. 

Alles borrelt en zindert van de levenslust, ook in ons mensen.  

 

De energie is open en toegankelijk voor een nieuw leven, een nieuw 

project, een nieuw idee….. net wat wil ontstaan.  Passie, verlangen en 

transformatie zijn belangrijke thema’s in deze tijd van het jaar.  

Speciale dagen in mei 

  Beltane 

Beltane is net als Imbolc en Ostara een vruchtbaarheidsfeest, waarbij het bij 

Beltane gaat om de viering van het nieuwe leven dat zich ontwikkelt en de 

bevruchting van het zaad.  Beltane betekent ‘helder vuur’ en staat symbool 

voor Bel, de God van licht, vuur en genezing, die met zijn vuurkracht de 

aarde bevrucht. 
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Het feest begint wanneer de zon op 30 april onder gaat (bij de Kelten begon 

de nieuwe dag bij zonsondergang) en gaat door tot zonsondergang op 1 

mei. Het wordt daarom tegenwoordig ook wel ‘meiavond’ genoemd. 

De Kelten verdeelden het jaar in twee perioden: winter en zomer. Met 

Beltane wordt gevierd dat de natuur na de winter weer uitgelopen is en dat 

de zomer, de vruchtbaarste tijd van het jaar, zal aanbreken. Vruchtbaarheid, 

die van de aarde en van jezelf, is het belangrijkste thema van dit feest, naast 

groeien, optimisme, sensualiteit en heilige seksualiteit.  

Feest van het vuur 

 

Met Beltane werden (en worden nog steeds) vuren aangestoken. Vuur dat je 
eigen innerlijk vuur symboliseert en tevens bevrijding van de winterkou. 

De oudste vermeldingen vertellen hoe het vee tussen twee vuren werd 
gedreven om vruchtbaarheid te bevorderen. Op 1 mei werd het vee 
vervolgens naar de zomerweiden gebracht, waar het verbleef tot Samhain, 
het derde oogstfeest. 
Jonge vrouwen liepen ook tussen de twee vuren door om vruchtbaarheid te 
ontvangen: de warmte van het vuur zou de warmte van de baarmoeder 
aanwakkeren en zo optimale vruchtbaarheid opwekken. 
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Geliefden dansten om of sprongen over het vuur om elkaar de liefde te 
verklaren en zo ook vruchtbaarheid te bevorderen. 

Naast vuur was ook water heel belangrijk. Zo waste men zich op de ochtend 
van 1 mei met de dauw dat op de meidoorn lag, omdat het de magische 
eigenschappen zou bezitten van de jeugd.  

Vruchtbaarheid 

Eén van de belangrijkste aspecten van Beltane is vruchtbaarheid. Je kunt in 

mei de tekenen daarvan overal om je heen in de natuur zien: de bomen 

staan in bloei, de weilanden staan vol met jonge dieren, insecten zoemen en 

het zaad dat diep in de aarde ontkiemd is, schiet omhoog. Wat vorige maand 

nog pril en kwetsbaar was, manifesteert zich nu duidelijk.  

Alles in de natuur staat in het teken van voortplanting, de aarde barst uit 

haar voegen van vruchtbaarheid! 

Vroeger werd tijdens de Beltane viering Moeder Aarde (die vol in haar 

vruchtbare fase zit) geholpen;: stelletjes gingen in deze nacht naar buiten 

om de liefde op het land te bedrijven. De gedachte hierachter was dat hun 

liefdesspel een extra stimulans zou zijn voor de vruchtbaarheid van de 

Aarde, maar ook om zelf zwanger te raken. Als de stelletjes terug naar huis 

keerden, namen ze groene blaadjes, bloemen en meibloesem van het land 

mee terug, waarmee ze hun huis versierden als symbool van deze 

vruchtbaarheid. Negen maanden later, met Imbolc, werden dan vaak veel 

baby’s geboren. 

  Beltane op het jaarwiel  

 

Op het jaarwiel staat Beltane tegenover Samhain. 

Deze twee feesten verdelen het jaar als het ware in 
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tweeën en werden in vroegere tijden beschouwd als DE twee belangrijkste 

vieringen. 

Samhain is het begin van de winter en van de donkere helft van het jaar. 

Beltane is het begin van de zomer en het lichte deel van het jaar. Tijdens 

zowel Beltane als Samhain is de sluier tussen de geziene en de ongeziene 

wereld dun, dat houdt in dat het een goede tijd is om te communiceren met 

je voorouders of divinatiewerk te doen. 

Tijdens de afgelopen twee jaarfeesten heb je je doelen bepaald, ben je gaan 

zaaien en de zaden gaan voeden. Nu is het van belang dat je weet wat je wilt 

en aan welke doelen je jouw aandacht wilt geven, zodat deze verder kunnen 

groeien. Zie het als het uitdunnen van wat je hebt gezaaid, zodat het geen je 

wilt laten groeien tot volledige wasdom kan komen. 
 

 

 

 

 

 

Beltane is het feest waar het christendom de meeste afkeer bij voelde, men 

vond het te losbandig, omdat de beleving van seksualiteit heel openlijk 

plaatsvond. In de 18e eeuw werd daarom de meimaand uitgeroepen tot 

Mariamaand. Op die manier kon de Beltane viering de kop worden ingedrukt 

en worden omgebogen naar het christelijke geloof. Aspecten van Beltane zie je 

terug in het Pinksterfeest. 

 

  Hemelvaartsdag 

Deze dag valt altijd op een donderdag, de 40ste dag na Eerste Paasdag en tien 
dagen vóór Pinksteren. Het is de dag dat Jezus naar de hemel opstijgt. 
 
Na zijn wederopstanding bleef Jezus nog 40 dagen bij zijn leerlingen, omdat 
hij hen wilde steunen, daarna steeg hij op naar de hemel. Voordat Jezus ten 
hemel ging, gaf hij zijn leerlingen de opdracht iedereen te vertellen over zijn 
sterven en opstanding. Met name de boodschap van hoop vond hij 
belangrijk, de hoop dat de mensen weer in eenheid met God kunnen 
samenleven. Ook zei Hij dat Hij hen niet in de steek zou laten en dat de 

Het is de tijd van groei en aandacht, alles is mogelijk en 

optimisme viert hoogtij! 

 

Wat geef jij de komende tijd jouw onverdeelde aandacht? 
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Heilige Geest over hen neer zou dalen (dat gebeurde tien dagen later, met 
Pinksteren). 

In de bijbel staat dat Jezus tijdens zijn hemelvaart door een wolk aan het 
zicht van zijn leerlingen werd onttrokken. Wanneer er een wolk voor de zon 
komt, dan zou je kunnen denken dat de zon is weggegaan, maar niets is 
minder waar. Als de wolk voor de zon weggaat, is de zon weer zichtbaar, de 
zon is nooit weggeweest, maar verduisterde alleen het licht van de zon.  
Zo zien christenen dat ook: Jezus (het licht) is nooit vertrokken, hij is alleen 
onttrokken geweest aan het zicht.  

  Pinksteren 

Pinksteren wordt niet zo uitbundig gevierd 
als Kerst en Pasen. De meeste mensen zien 
deze dagen vooral als extra vrije dagen. 
Waar de commercie flink inspeelt op Kerst 
en Pasen, is dit met Pinksteren niet het 
geval. Hier wordt van je gevraagd om er 
zelf vorm aan te geven. 
 
Oorspronkelijk was het een feest dat sterk 
verbonden was met de natuur, want in 
deze periode komt de natuur tot volle 
bloei. Waar Pasen het feest was van het 
ontluikende groen in de natuur, laat de 
natuur met Pinksteren zich zien in al haar 
pracht en praal en toont Moeder Aarde 
zich als een bruid. 

 

Met Pinksteren vieren christenen dat de Heilige Geest over hen wordt 
‘uitgestort’. 
 
De leerlingen zaten tijdens het Pinksterfeest bij elkaar en zoals belooft bij 
zijn Hemelvaart liet Jezus hen de Heilige Geest zien en voelen in de vorm 
van vuurtongen en hevige windvlagen.  

Van leerlingen werden ze apostelen (– boodschappers), want ze  ontvingen 
de kracht om te getuigen van Gods liefde. Overal ontstonden christelijke 
gemeenten. Om die reden wordt Pinksteren ook wel ‘de geboorte van de 
kerk’ genoemd. 
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“Toen de Allerhoogste nederdaalde, 
verwarde Hij de talen 

en scheidde Hij de volkeren. 
 

Toen Hij echter de vuurtongen uitdeelde, 
riep Hij allen tot eenheid. 

Laat ons daarom eenstemmig de Heilige Geest verheerlijken”. 
 
 

Dit deel uit een Orthodox gebed staat symbool voor de hoogmoed van 

mensen. Hoogmoed leidt tot verwarring en vervreemding, de taal tussen 

mensen onderling raakt  verward, men verstaat elkaar niet meer.  

Hiervan komt de term ‘Babylonische spraakverwarring’.  

 

Bij de uiteenstorting van de Heilige Geest gaan mensen elkaar weer 

verstaan. De Geest geeft richting aan het leven, zo zagen de apostelen 

opeens heel duidelijk hun taak voor ogen. Ze konden spreken in alle talen, 

omdat zij vanaf toen de taal van het hart spraken en die verstaat iedereen 

die er voor open staat.   

Pinksteren gaat over inspiratie en het woord verkondigen, maar aan ieder 
woord gaat luisteren vooraf! 
 

  Symboliek vuur en wind  

De Heilige Geest laat zich zien in de vorm van vuur en wind, maar waarom 

in deze symboliek? Het gezegde ‘ in vuur en vlam staan’ geeft hier antwoord 

op. Het betekent dat je heel enthousiast bent over iets en waar je 

enthousiast over bent, daar wil je over vertellen. En dat is precies wat Jezus 

wilde dat zijn leerlingen gingen doen, over zijn boodschap van liefde en 

hoop vertellen. Deze boodschap ging vervolgens ‘als een lopend vuurtje’ 

over de wereld. 

 

Je kunt de wind niet zien, maar wel voelen. De wind zet aan tot beweging, 

denk maar aan molens wiens wieken door de wind worden bewogen. De 

Heilige Geest kun je ook niet zien, maar het zet je wel in beweging. 
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Het Hebreeuwse woord voor ‘geest' is ruach en in het Grieks is het pneuma. 

Zowel pneuma als ruach kunnen naast ‘geest' ook ‘adem' betekenen. Adem 

is als wind. De Heilige Geest kun je daarom ook zien als Gods adem die 

mensen leven geeft. De Heilige Geest zet mensen in beweging, jou dus ook!  

Je kunt de Heilige Geest in andere mensen ontdekken in hun enthousiasme, 

diepe wijsheid en inspiratie, verbonden aan het  vuur en de passie die ze 

uitstralen. 

 
 
 

   

Symboliek van de witte duif 

Naast vuur en wind is de 

neerdalende witte duif het 

oersymbool van de Heilige Geest. 

De Geest daalt neer, gelijk een 

duif. De duif daalt niet in een 

glijvlucht, maar daalt loodrecht 

naar beneden en beeldt daardoor 

een directe verbinding tussen 

boven en beneden uit, tussen 

hemel en aarde. 

In het verhaal van de doop van Jezus Christus in de Jordaan wordt verteld 

dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neerdaalde. De 

Evangelisten worden vaak afgebeeld met een duif aan hun oor, wat symbool 

staat voor de goddelijke ingeving voor hun geschriften.  

In veel oude culturen symboliseerde de duif echter vrouwelijkheid en 

moederlijkheid. De duif hoorde bij de hemelgodinnen en de koninginnen 

van het heelal. In Mesopotamië werd de duif in verband gebracht met de 

vruchtbaarheidscultus rond de godin Ishtar en in Griekenland met de godin 

Aphrodite. Van de Romeinen komt het idee dat de duif geen gal heeft en 

daarom een vogel was zonder boosheid en kwaadaardigheid, symbool voor 

vrede, zoals wij de witte duif nog altijd kennen.  

Waarvoor sta jij in vuur en vlam? 

En op welke manier vertel jij hierover? 
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Esoterische betekenis Hemelvaart en Pinksteren 

 

Hemelvaart is vanuit Geestelijk perspectief een oprijzen naar een hoger 

niveau, de innerlijke hereniging met het hogere zelf. Een beweging vanuit 

de materie naar het Geestelijke, vanuit het  ‘grondstoffelijke’ naar het 

‘fijnstoffelijke’.  

Met Pinksteren heb je de tegengestelde beweging: van fijnstoffelijkheid 

naar grondstoffelijkheid, ofwel je eigen goddelijkheid op aarde ervaren.  

Het is het feest van het samengaan van het individuele bewustzijn in het al-

bewustzijn: je bewust-zijn dat je in wezen een Geestelijk wezen bent. 

Dat Jezus na zijn dood meerdere malen aan zijn leerlingen verscheen, was 

bedoeld om de goddelijke essentie, die in ieder mens is, zichtbaar te maken. 

De dood op zich is geen einde, het menselijk bewustzijn gaat verder na de 

dood van het fysieke lichaam. 

Tijdens het Pinksterfeest wordt de Geest  uitgestort, wat betekent: 

‘uitstorting van de liefdesenergie van hart tot hart’ - je eigen goddelijke 

essentie erkennen.  

Dit kan natuurlijk altijd, maar de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren 

leent zich er extra goed voor om deze energie in je eigen hart wakker te 

maken. Om ervoor te kiezen bezield te leven, vanuit liefde, 
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gelijkwaardigheid en respect voor alle levensvormen en je eigen 

goddelijkheid en scheppingkracht voluit te ervaren.  

Als het vuur van enthousiasme je van binnenuit vervult, ga je een andere 

taal spreken en word je geïnspireerd vanuit de Geest. Je woorden zullen dan 

bezield zijn. 

‘De Geest krijgen’ staat voor de roep tot omvorming en vernieuwing en als 

opdracht om in jezelf de Goddelijke krachten te zoeken in plaats van buiten 

jezelf. De Geest als voertuig naar je essentie dat tevens de essentie van alles 

is. In essentie is er alleen liefde. 

 

Om contact te maken met je goddelijke essentie en tot je te kunnen nemen 

wat er van daaruit tot je komt, is ruimte nodig. Het is daarom fijn en 

helpend om bewust momenten in je agenda in te plannen voor stilte, 

meditatie, contemplatie en reflectie.  

Dat kan in de vorm van mediteren, yoga beoefening, in gebed, maar ook 

door in je eentje de natuur in te gaan, te schilderen, schrijven of muziek te 

maken.  

In die stiltetijd kunnen gedachten je binnenvallen, je raakt geïnspireerd (de 

Geest komt tot je) en van daaruit ga je scheppen en het in de vorm gieten. 

Dat is waar Pinksteren over gaat, een diep weten dat in je bewustzijn 

verschijnt, zodat het verder uitgedragen kan worden en manifest kan 

worden. 

 

 

  Sensualiteit 

In mei is alles in de natuur zo levendig, vol van de heerlijkste geuren en de 

vele kleuren bloesems zijn een lust voor het oog. Bomen en bloeiende 

gewassen produceren stuifmeel en de vele insecten brengen die vervolgens 

over. Dat is belangrijk, want bevruchting is essentieel voor het 

voortbestaan, maar ook voor de oogst later in het jaar. Bij dieren worden in 

deze tijd veel jongen geboren, zodat zij in de lente en zomer kunnen 

opgroeien.  

Hoe maak jij ruimte vrij om contact te maken met 

je goddelijke essentie? 
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Bij mensen wordt het ontwaken van de levenskracht in de natuur vaak 

gevoeld als het ontwaken van sensualiteit en hartstocht. 

In sensualiteit zit het woord ‘senses’ wat zintuigen betekent; bij sensualiteit 

spelen je zintuigen de hoofdrol.  

 

In essentie gaat sensualiteit vooral 

over heel bewust genieten met je 

zintuigen, over weten waar je van 

geniet en wat je verlangens zijn: 

- Waar kijken je ogen graag naar? 

- Welke klanken hoor je het liefst? 

- Van welke geur gaat je hart sneller 

kloppen? 

- Voor welke smaak heeft jouw tong 

een voorkeur? 

- Naar wat voor gevoel hunkert je 

huid? 

Sensualiteit is dus vooral plezier beleven aan alles wat je ruikt, voelt, hoort, 

proeft en ziet, al je zintuigen bewust open om te kunnen voelen en ervaren. 

 

Hoewel seksualiteit en sensualiteit met elkaar verbonden zijn, zijn ze niet 

synoniem. Seksualiteit gaat meer om aantrekkingskracht tussen twee 

mensen, sensualiteit juist over de streling van de zintuigen. Alhoewel seks 

daar een mooie gelegenheid toe biedt, kan in principe iedere ervaring 

sensueel zijn. (je seksleven heeft er overigens wel baat bij als je beter naar 

je zintuigen kunt luisteren en in alle openheid kunt voelen). 

 

Sensualiteit haalt je uit je hoofd, brengt je in contact met je lichaam en 

daarmee met je aandacht volledig in het hier en nu. Je wordt alerter voor de 

schoonheid die overal om je heen is, het maakt je zachter naar jezelf, je 

ademhaling verdiept zich, waardoor je beter kunt ontspannen en dit draagt 

weer bij aan je geluksgevoel.  

Heel bewust genieten van wat je voelt en ervaart, zorgt ervoor dat je gaat 

stralen en brengt je levensenergie in beweging. Hierdoor durf je krachtiger 

op te treden naar de buitenwereld; je weet namelijk steeds beter wie je bent 
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en wat je verlangens zijn. Wat je voelt van binnen, straal je uit naar buiten! 

 

 

 

‘Sensualitijd’ 

Gun jezelf vandaag een heerlijk badkamer ritueel waarbij je al je 
zintuigen bewust en liefdevol aandacht geeft. 
 

 

Creëer een fijne sfeer in de badkamer, neem een kopje thee en iets 
lekkers mee, zorg ervoor dat je de badkamer een uurtje voor jezelf hebt! 

Zorg ervoor dat het behaaglijk warm is in je badkamer, leg een heerlijk 

zachte handdoek, je lievelings badolie/zout/ doucheschuim en body 

olie/lotion klaar. Zet een relax muziekje op en laat het douchelicht uit. Laat 

in plaats daarvan je badkamer subtiel en zacht door kaarsen verlichten. 

Kleed jezelf rustig uit en ga naakt voor de spiegel staan. Kijk jezelf in de 

ogen en zeg tegen jezelf ‘Ik ben een prachtige vrouw’, ‘ Ik ben mooi’, ‘Ik ben 

Wat betekent sensualiteit voor jou? 
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zacht’, ‘Ik ben om van te houden’. 

Weet: je bent mooi, precies zoals je bent! 

Als je in het gelukkige bezit van een bad bent, stap je nu in een heerlijk 

warm bad waaraan je al een badzout of badolie hebt toegevoegd. Sluit je 

ogen en geniet van het heerlijke warme water dat je omhult. 

Raak jezelf overal liefdevol aan, doe het met aandacht en voel je natte en 

warme huid onder je handen. Geniet hiervan en neem er uitgebreid de tijd 

voor. 

Als je geen bad hebt, kun je dit natuurlijk ook onder de douche doen: zeep 

jezelf met aandacht en liefde in en voel ieder stukje van jouw prachtige lijf.  

Luister naar de muziek die je hebt opgezet en laat je meevoeren door de 

klanken. Hoor je ook hoe het water geluid maakt? 

 

Drink je kopje thee, proef de smaak ervan en eet het lekkers met smaak op. 

Proef de smaaksensatie op je tong en in je mond. Drink en eet langzaam en 

met al je aandacht. Ervaar wat dit met je doet. 

Geniet nog even heerlijk na van het warme water van je bad of douche en 

stap eruit als je voelt dat het genoeg is. 

Pak je zachte handdoek en droog jezelf ook weer heel bewust en met je 

volle aandacht af, doe het langzaam. 

Tot slot wrijf je jezelf liefdevol in met een body olie of lotion. Ook nu weer 

langzaam, zacht en met aandacht.  

Ieder plekje van jouw prachtige lijf verdient die aandacht! 

Ruik maar eens hoe lekker je lijf nu ruikt en hoe je huid heerlijk gloeit van al 

deze liefdevolle aandacht. 

Geniet nog even lekker na van deze pure verwennerij voor jezelf! 

 

Wat ook heel fijn is om ‘sensualitijd’ te creëren , is de natuur in gaan: 

Voel de wind door je haren waaien, of langs je blote benen, ruik de 

geuren van de bloesems, proef de smaak van een madeliefje, hoor hoe 

de vogeltjes fluiten, geniet met al je zintuigen van de natuur! 
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Boom van de maand: meidoorn 

In Nederland komen twee soorten meidoorn voor: de éénstijlige en de 

tweestijlige. Meidoorn is een geslacht uit de rozen familie. De Nederlandse 

naam slaat op het feit dat deze boom in mei bloeit en doornen bezit.  

 

Meidoorn is prachtig als struik, haag of boom in je tuin. Het gebruik van 

meidoorns voor hagen als natuurlijk hekwerk gaat ver terug in de 

geschiedenis; zo plaatsten de Romeinen gevlochten meidoornhagen rond 

hun nederzettingen en werd het gebruikt om het vee in het weiland te 

houden en om de schapen ’s nachts te beschermen tegen wolven. 

Nog steeds is meidoorn een geliefde haagstruik als erfafscheiding. 

De Latijnse naam voor meidoorn is ‘crataegus’ en is afgeleid van het Griekse 

woord ‘kratos’ wat ‘kracht’ betekent. Dit refereert aan de hardheid van het 

hout van de meidoorn. In vroegere tijden gebruikte men dit hout voor fijn 

snijwerk, wandelstokken, egtanden en kamraderen in molens. 

De meidoorn had een belangrijke rol in het vieren van het meifeest, de 

boom staat symbool voor lente, bloei, vruchtbaarheid, maagdelijkheid en 

seksualiteit. Het vruchtbaarheidsfeest Beltane en de meidoorn zijn daarom 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Je kunt zowel in het voorjaar als in het najaar van meidoorn genieten. De 

meidoorn bloeit maar twee weken in een jaar, in mei. Ze lijkt dan net een 
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bruid met haar bruidsluier van witte bloemen en geurt heerlijk zoet.  

 

Van de bloemen en jonge blaadjes kun je thee zetten of verwerken in een 

salade. In het najaar zijn de bloesems getransformeerd tot rode bessen die 

je prima kunt verwerken in een jam, compote of siroop. 

Meidoorn is een belangrijk kruid voor de natuurlijke behandeling van hart- 

en vaatklachten. Doordat meidoorn de kransslagaders verwijdt, wordt de 

doorbloeding beter en het zorgt voor meer zuurstof in het bloed. 

 

Meidoorn is ook een prima middel tegen hoge bloeddruk, met name als die 

ontstaan is door opgekropte of ingehouden woede. Als je je ergens druk 

over maakt, maakt je lichaam adrenaline aan. Dit zorgt ervoor dat je 

ademhaling versnelt, je bloeddruk stijgt en je hartslag sneller gaat kloppen, 

waardoor er meer bloed wordt rondgepompt. Als je in gedachten 

problemen maakt, kunnen deze reacties van de adrenaline klachten aan je 

lichaam veroorzaken en kun je bijvoorbeeld last krijgen van hyperventilatie 

of een hoge bloeddruk. Als deze ‘probleem gedachten’ lang genoeg 

aanhouden, kun je uiteindelijk écht iets aan het hart gaan mankeren, want 

lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

 

Pluk wat meidoorn en geniet van een heerlijk kopje ‘hartenthee’, met name 

fijn als je last hebt van nervositeit of slecht kunt slapen. 

Wil je hier door het jaar heen ook van genieten, dan kun je nu wat 

meidoornbloesem en blad oogsten om te drogen.  
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  Overgang mei – juni 
 

 

In de maand mei is de natuur in rap tempo tot bloei gekomen, een ware 

explosie aan groen en bloesems. Er zijn veel dieren geboren en ook bij hen 

zie je hoe snel de ontwikkeling gaat. Alles wat in april nog pril was, is nu 

helemaal in de vorm gekomen en zal in juni nog weldadiger gaan bloeien 

om tot volledige wasdom te komen.  

De zon schijnt steeds meer uren op een dag en heeft flink aan kracht 

gewonnen. Dit zal nog verder toenemen, wat de groeikracht ten goede zal 

komen. Planten hebben namelijk zonlicht nodig om te groeien. Planten die 

op een zonnige plek staan groeien sneller, worden groter en geven een 

betere oogst.  

Ook voor ons mensen is zonlicht fijn en belangrijk, het zorgt namelijk voor 

de aanmaak van vitamine D, wat voor allerlei functies in ons lichaam 

noodzakelijk is en je humeur wordt er letterlijk zonniger van! 

Mei ging over sensualiteit en hartstocht, over passie en vuur en hoe je dit 

met de wereld wilt delen in de vorm. Juni doet hier nog een schepje boven 

op, de energie zal nog meer naar buiten toe keren, het is tijd om het leven 

voluit te vieren. Ben je er klaar voor? 
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  Het seizoen van voluit bloeien 

De energie van de zomer kan je het beste vergelijken met de energie van de 

middag of van volle maan, daar waar het meeste licht schijnt. De tijd van 

lekker veel buiten zijn is aangebroken. 

 

De kracht van licht is bij de start van de zomer groots. De invloed van de 

lange dagen en de korte nachten  zorgt ervoor dat de natuur volop groeit en 

bloeit. Licht geeft je energie en het nodigt je uit naar buiten te gaan. Het 

maakt ook dat je in staat bent hard te kunnen werken voor datgene wat je 

hebt gezaaid en in de herfst graag wilt oogsten. 

In de zomer is de energie naar buiten gericht. Planten en bomen bloeien 

weelderig en gaan vrucht dragen en jonge dieren zie je snel groot groeien. 

In de moestuin breken er nu  gouden tijden aan: het harde werken begint 

letterlijk zijn vruchten af te werpen, zoals heerlijke zomerse aardbeitjes.  

 

De energie is uitbundig. In deze tijd van het jaar gaat het niet meer in eerste 

instantie over groter worden, maar over rijping, ofwel voller worden. Dat 

zie je in alle weelderigheid terug in de natuur.  

De zomer is ook het seizoen van sensualiteit. Zonlicht wordt vaak gelinkt 

aan serotonine, een neurotransmitter die ervoor zorgt dat je plezier beleeft. 

De zomer is bij uitstek DE 

periode om bij te tanken, 

op te laden en de tijd wat 

langzamer te laten gaan. 

 

In de natuur kun je een 

vorm van tijdloosheid 

ervaren en door die rust 

kun je jezelf herstellen 

van alles wat je opslokte.  

 

Lekker met je blote voeten op het strand en in de zee lopen, verbind je met 

Moeder Aarde. Zeker wanneer je veeleisend werk hebt en veel stress 

ervaart, is de zomervakantie een prettige periode om even bij te komen. 
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De zon geeft energie en veel mensen genieten hier volop van door lekker te 

gaan zonnen, veel buiten te zijn en het zonlicht op de huid voelen. Omdat de 

zon laat ondergaat, is het ook ’s avonds nog fijn buiten toeven. 

In deze tijd van het jaar word je minder gekweld door ziekten en als je wel 

ziek wordt, ben je vaak sneller opgeknapt dan in de winter. Het zonlicht 

doet eenieder goed. 

Het zuiden op het jaarwiel 

De zomer is verbonden met het zuiden op het jaarwiel. 

De zon staat op zijn hoogtepunt, er zijn veel zonuren op een dag. In het 

zuiden gaat het over tot wasdom komen, volheid en een veelheid aan 

mogelijkheden. De energie van het zuiden is extravert, ofwel naar buiten 

gericht. 

De kwaliteiten van het zuiden zijn: fysieke actie, doorzettingsvermogen, 

doen, je verantwoordelijk voelen, je passie leven en communicatie. Maar 

ook sensitiviteit, met de stroom meebewegen, compassie, passie en genot 

voelen horen bij het zuiden. 

Met betrekking tot communicatie gaat het in het zuiden om de interactie 

met de mensen om je heen, wat zich kan uiten in gezelligheid en 

samenwerken, maar ook in frictie, competitie en conflict.  

In een mensenleven staat het zuiden voor volwassenheid, de periode 

waarin je als volwassene verantwoordelijkheden op je neemt. Het is in deze 

periode dat je een gezin sticht, geld verdient om te zorgen voor je eigen 

onderhoud (en dat van je gezin), je carrière opbouwt etc. 

Het gaat ook over de groepen waar je deel van uitmaakt vanwege de 

gezamenlijke overtuigingen die je deelt.  

Je verantwoordelijk voelen voor je eigen leven, om dit zo vorm te geven dat 

het jou past. Om je passie voluit te leven. 
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Juni is vernoemd naar de Romeinse godin Juno en wordt ook wel 

‘zomermaand of ‘rozenmaand’ genoemd, omdat in deze zomermaand de 

rozen zeer uitbundig bloeien.  

 

Energetisch gezien beweegt de natuur naar het hoogtepunt van het jaar toe, 

21 juni is de langste dag met de kortste nacht van het jaar. De energie is 

optimaal yang, ofwel naar buiten gekeerd en vol van energie. 

In juni staat de natuur in volle bloei, de zaadjes zijn uitgegroeid tot wat ze in 

potentie al waren. Deze maand prikkelt en nodigt je uit om het leven in al 

haar facetten te vieren. 

 

  Juno 

Juno was de vrouw van de Romeinse oppergod 

Jupiter. Zij was de godin van het huwelijk, 

vruchtbaarheid en alles wat vrouwelijk is. Ze is 

koningin van het godenrijk, heerser van de 

hemel en wordt gezien als de Romeinse versie 

van de Griekse godin van de liefde en het 

huwelijk, Hera. 

Juno is een godin van het zuivere licht, vooral 

van het licht van de maan en daarom, evenals 

alle maangodinnen, een godin voor vrouwen. 
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Zij is beschermgodin van alle vrouwen, maar waakt vooral over de vrouw 

als echtgenote en als moeder. 

De maand juni heeft de naam van deze godin gekregen met de hoop dat ze 

zou zorgen voor een goed gewas en goede oogst. Meestal beginnen in juni 

de eerste gewassen al te groeien en is er soms zelfs al wat te oogsten.. 

  Een tijd van volgroeien en rijpen 

In de natuur heeft de groei van veel bomen, struiken, planten en bloemen 

een hoogtepunt bereikt en zullen de gewassen nu rijpen en volgroeien, 

ofwel tot volle wasdom komen.  

De bloemknoppen die in mei zijn geopend en bevrucht door de insecten 

kunnen nu uitgroeien tot fruit. Geduld is nodig, want dit rijpingsproces kost 

tijd en kun je niet overhaasten.  

Alle bloemen tonen hun kracht en  schoonheid en met behulp van de 

zonnekracht stoppen ze nu tevens hun energie in het vormen van zaden, 

zodat er ook volgend jaar weer groei en bloei kan zijn.  

 

Dat wat nog niet voldoende is gegroeid tot wat het in potentie kan worden, 

krijgt door de intensiteit en kracht van de zon een extra zetje om tot 

volledige wasdom te komen. 

Zo ook de zaadjes van jouw ideeën die je in de lente hebt gezaaid; ze zijn 

‘bevrucht’ en mogen zich nu verder ontwikkelen, om tot de vorm te komen 

die jij wenst. Het licht mag er vol op schijnen. 

  Lucht geeft vrucht 

Deze maand is het van belang om op het juiste 

moment te snoeien, oude bloemen weg te 

knippen en keuzes te maken welke takken en 

ranken je verder wilt laten groeien en welke niet.  

Teveel takken en ranken laten zitten, kan de 

plant te zwaar maken, terwijl te rigoureus 

snoeien de oogst vermindert. 

 

Uitgebloeide bloemen laten zitten, kost de plant energie die hij beter kan 

besteden aan het vormen van nieuwe bloemen. 
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‘Lucht geeft vrucht’ is een bekend gezegde onder tuinders: door je gewas 

luchtiger te maken, creëer je ruimte voor optimale bloei en het 

voortbrengen van vruchten. Kijk goed welke vruchten er meer zonlicht 

nodig hebben en als dat zonlicht wordt verhinderd door wildgroei van 

takken, snoeien maar! 

Neem ook je hartsverlangen onder de loep. Sommige hartsverlangens raken 

overwoekerd door onkruid, in de zin van gedachten of gewoontepatronen 

die verdere groei verhinderen. Ook daar mag je snoeien!  

Maar weet ook: als je bepaalde piekergedachte met rust laat (lucht geeft), 

komt er vanzelf een oplossing (vrucht). 

  Hoogtijdagen qua energie 

Er komt deze maand veel energie vrij die in de 

voorafgaande maanden is opgebouwd. Deze maand is 

de meest yange fase van het jaar en dus extra 

belangrijk om alert te blijven dat je jezelf niet voorbij 

loopt. Matig te yange energie door goed de balans 

tussen actie en ontspanning te bewaken. Je kunt de 

vrijgekomen energie gebruiken voor acties waar je 

veel energie voor nodig hebt, maar deze energie 

nodigt ook uit om te genieten, lekker buiten in het 

zonnetje te zitten, te reflecteren en dankbaarheid te 

voelen voor alles wat is ontstaan. 

De cyclus van verandering komt deze maand duidelijk naar voren: je staat 

op een punt te oogsten wat je gezaaid hebt. En dat geeft een heerlijke 

energie! 

Zorgen voor later 

Juni vraagt een vooruit kijken 

naar latere momenten in het jaar, 

om de winter door te komen tot 

aan volgend voorjaar. Het malse 

groene gras geeft het vee voor nu 

genoeg te eten, maar ook in de 

winter is er voeding nodig. 
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In juni wordt gras geoogst, want voor deze oogst zijn boeren afhankelijk 

van zonnig en droog weer. Boeren maaien hun weilanden voor het 

verkrijgen van hooigras en kuilgras wat goede voeding oplevert voor de 

winter. Al wordt juli de hooimaand genoemd, in juni zie je veel boeren al 

‘hooien’.  

Ook je (moes)tuin levert oogst voor latere momenten in het jaar. Bewaren 

van je oogst kan op tal van manieren. Je kunt het invriezen, maar je kunt 

ook je groente en fruit wecken of inmaken. In vroegere tijden was dit een 

veelgebruikte manier, omdat er destijds geen vriezer ter beschikking was. 

Als je groente en fruit eenmaal geoogst hebt, kun je het niet lang bewaren, 

omdat er al snel schimmelvorming zal ontstaan. Door je groente en fruit in 

te maken, dood je de bacteriën die voor deze schimmelvorming zorgen. 

Door een deel van je oogst in te maken, kun je er bovendien langer van 

genieten en nog van eten als je moestuin allang uitgebloeid is. 

Naast de weelderige groei en bloei, vormen zich in deze tijd van het jaar ook 

al de zaden die je kunt oogsten, drogen en bewaren voor volgend jaar. 

 

 

 

 

  

Speciale dagen in juni  

Litha - midzomer 

Op de vooravond van 21 juni wordt midzomer gevierd, ook wel 

zomerzonnewende of zomersolstitium genoemd. Midzomer is binnen onze 

kalender overigens niet het midden van de zomer, maar de eerste dag van 

de zomer. 

De zon staat op zijn hoogste punt aan de hemel, het is die dag het langst 

licht en dat wordt volop gevierd. Daarna zal de zon langzaam dalen en 

minder uren op een dag gaan schijnen. 

Richt je deze maand eens heel bewust op je innerlijke groei: 

- wat groeit er goed? 

- wat heeft ondersteuning nodig en hoe kun je dat geven? 

- wat heeft meer licht nodig?  

- wat dien je te snoeien om ruimte te maken en licht door te laten? 
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Een andere naam voor midzomer is het keltische jaarfeest ‘Litha’. 

Litha is afkomstig van het oud Germaanse woord ‘hlido’ wat ‘berghelling’ 

betekent. Symbolisch weergeeft dit de helling die de zon vanaf midwinter 

tot en met midzomer opklimt en daarna weer afdaalt.  

 

Tijdens Litha – midzomer – ligt de zon even te balanceren bovenop de berg. 

Want net zoals bij midwinter lijkt de zon ook bij midzomer even stil te 

staan. Na een paar dagen komt de zon weer in beweging en geleidelijk aan 

bewegen we dan weer naar de donkere periode van het jaar toe tot aan 

midwinter. 

Litha is een tijd van vrolijkheid, kracht, overvloed, magische wensen en 

natuurlijk de kracht van de zon. Het is zowel het feest van het hoogtepunt 

als van het keerpunt. 

Men viert de onbegrensde mogelijkheden die de op zijn top zijnde 

zomerkracht met zich meebrengt. Er is overvloed en energie alom, alles 

komt dichter bij de oogst. En tegelijkertijd is er al een beetje melancholie 

voelbaar van het naar de donkere helft van het jaar toe bewegen.  

Litha wordt van origine, net als Beltane, gevierd met het ontsteken van 

vuren. Midzomervuren werden ontstoken voor bescherming, reiniging,- en 

eren van de zon. Dit laatste met de hoop dat deze lang genoeg zijn warmte 

zal geven voor een optimale oogst. 
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  Litha op het Jaarwiel 

Tussen midzomer en Sint-Jan op 24 juni lijkt de zon 
op haar hoogste punt stil te staan aan de hemel. 
Drie dagen van overgang markeren de climax van 
levensenergie in het jaar. Terwijl bij midwinter, de 
overkant van het jaarwiel, de zon drie dagen op zijn 
laagste punt aan de horizon lijkt stil te staan. De 
energie is dan helemaal naar binnengekeerd. 
 

Midzomer en midwinter zijn twee kantelpunten in het jaar, waarbij na 

midzomer de zon steeds meer af zal dalen, om vanaf midwinter weer op te 

gaan klimmen. 

 

Periodes van drie dagen zijn symbolisch, ze staan voor een heilige tijd, Tijd 

om, net zoals de zon lijkt stil te staan aan de hemel, te reflecteren. Tijd om te 

zijn met wat is, je te bezinnen op dat wat groter en dieper is en om dat waar je 

normaal gesproken snel overheen leeft bewust en intens te beleven. 

 
 
 
 

 

   

Sint-Jan 

Het Sint-Jansfeest van 24 juni was bedoeld als de christelijke voorzetting 

van de midzomerfeesten op 21 juni. Het is de geboortedag van Johannes de 

Doper (Sint Jan), hij was degene die Jezus op 30 jarige leeftijd tot Christus 

doopte in de Jordaan. Johannes werd een half jaar eerder geboren dan 

Jezus, hij doopte de volgelingen van Christus om tot christen en maande de 

mensen tot inkeer.  

 

‘Ik moet afnemen, hij moet groeien’ was een uitspraak van Johannes de 

Doper waarmee hij wilde aangeven dat een mens niet slechts kan groeien 

en bloeien, dat er ook een moment van inkeer en bezinning moet komen.  

Er is ook een fase van vrucht dragen nodig; er zijn vruchten die nog niet rijp 

zijn en de hele zomer nodig hebben om zoet, sappig en eetbaar te worden. 

- Wat staat er in jouw leven nu in volle bloei? 

- Wat is jouw kracht? 

- Waar gaat jouw energie naartoe? 
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Dit staat metafoor voor alle kennis en inzichten die je de afgelopen tijd tot je 

hebt genomen, ook dit mag verder rijpen in jou. Het mag even met rust 

gelaten worden. 

 

Met Sint-Jan vier je het hoogtepunt van de natuur die nu maximaal naar 

buiten getreden is. Alhoewel het heel verleidelijk is om daar in mee te gaan, 

(door je alleen maar te richten op de aardse geneugten) nodigt dit feest je 

ook uit om te midden van de zomerse ontspanning bewust te worden van 

de tegenpool in jezelf. Sint-Jansdag is namelijk de tegenpool van de 

kerstnacht op 24 december; het uiterlijke licht en de zonnewarmte staan 

hierbij tegenover de geboorte van een nieuw innerlijk licht in de diepe 

duisternis. De kracht in de uiterlijke natuur zal na 24 juni steeds meer 

afnemen, de kracht in de innerlijke persoonlijkheid zal van nu af gaan 

toenemen en als een innerlijk licht met kerstmis beleefd kunnen worden.   

 

Op vrije scholen wordt nog altijd het Sint-Jansfeest gevierd, het is het 

laatste feest van het schooljaar. Het is een blij en uitbundig feest met 

bloemenkransen voor in het haar, zang, dans, picknick en vaak ook nog over 

vuur springen. Het Sint-Jansvuur is een gebruik dat terug gaat tot de 

Germanen, van Sint-Jansloten en snoeihout werd een vuur gemaakt waar 

men overheen kon springen. Het vuur werkte reinigend, als je door de 

vlammen van het vuur sprong, werd je gesterkt om het komende jaar ziekte 

en ongeluk te overwinnen. 

Kruidenwis 

In vroegere tijden werd rond Midzomer en het Sint-Jansfeest een 

kruidenwis gemaakt met beschermende, bekrachtigende kruiden die men 

in de natuur kon vinden. 

Een kruidenwis is een boeket van 7 tot 9 kruiden (of veelvouden van 

telkens 7 tot 9 kruiden) die je samenbindt en in je huis ophangt als 

bescherming voor huis en haard.  

Deze traditie stamt af van Germaanse gebruiken. Een kruidenwis werd door 

druïden in het vreugdevuur verbrand ter ere van de godin Freya.  

Door de komst van het christendom werd Freya van haarplaats verdreven 

als belangrijkste godin en nam Maria haar plaats in.  

Het verhaal gaat dat de apostelen het graf van Maria bezochten en 
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ontdekten dat haar lichaam was verdwenen, ze was ten hemel opgenomen. 

In haar graf lag wel een bundel van zeven soorten geurende kruiden. De 

katholieken kennen daarom de traditie om de geplukte kruidenwis op 15 

augustus, de dag waarop ‘Maria Hemelvaart’ gevierd wordt, door de pastoor 

in te laten zegenen voor een goed en beschermd jaar. 

In andere tradities werd het maken van een kruidenwis ook wel rond het 

eerste oogstfeest in augustus (Lughnasadh) gedaan. Al eeuwenlang worden 

er dus bundels kruiden gemaakt en gezegend. 

Het gebruik en betekenis van de kruidenwis 

was afhankelijk van de opvattingen van de 

maker ervan. Ze werden onder andere 

gebruikt als geluksbrenger, tegen brand, 

blikseminslag en ziekte, maar ook om boze 

geesten of de duivel te weren.  

De kruidenwis werd boven de deur of op 

een centrale plek in huis opgehangen. 

Een kruidenwis gemaakt met midzomer 

bevat kruiden vol zonnekracht, omdat de 

zon dan op zijn krachtigst is. 

 

Met een zelfgemaakte kruidenwis breng je die zonnekracht in huis, want 

symbolisch gezien, is deze kracht opgeslagen in jouw kruidenwis. De 

scheppende kracht en de vuur kracht van de zon heeft op die manier ook in 

de koude wintermaanden zijn werking in huis en zorgt dat je huis tot de 

volgende midzomer beschermd is. Met midzomer werd de oude kruidenwis 

in het vreugdevuur gegooid, natuurlijk nadat de wis bedankt was voor het 

beschermen van huis en haard. 

Er bestaan traditionele kruiden (zoals boerenwormkruid, Sint-janskruid en 

bijvoet) die je kunt gebruiken, maar je kunt ook je persoonlijke kruidenwis 

maken door je intuïtief te laten leiden naar kruiden en bloemen. Dit laatste 

voegt een extra betekenis toe wanneer je naar de symboliek kijkt van de 

kruiden die je hebt gekozen. Je kunt echter ook van te voren onderzoeken 

welke eigenschappen jij graag in je wis wilt hebben en daar de betreffende 

kruiden en bloemen bij zoeken.  
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Veel gebruikte bloemen & kruiden voor een kruidenwis en hun symboliek: 

 Boerenwormkruid: verjaagt demonen. 

 Bijvoet: beschermt tegen duivels, geesten, brand en onweer. 

 Brandnetel: beschermt je huis tegen negatieve invloeden, bliksem en 

donder. 

 Citroenmelisse: brengt troost en geborgenheid. 

 Duizendblad:  verjaagt duivels en onweer, geeft bescherming, brengt 

moed en dapperheid, stimuleert een gevoel van thuiskomen in jezelf. 

 Goudsbloem: brengt levensvreugde, dankbaarheid, genegenheid, 

bescherming en het licht in huis. 

 Granen: brengt vruchtbaarheid, overvloed en rijkdom. 

 Kamille: beschermt tegen boze geesten, brengt moederlijke liefde en 

levenskracht. 

 Lavendel: brengt rust en liefde in huis, zorgt voor ontspanning. 

 Munt: zorgt voor een frisse sfeer, werkt reinigend. 

 Robertskruid: geeft veiligheid en helpt je om je dromen te 

verwezenlijken. 

 Rode Klaver: werkt van oudsher tegen beheksing en negativiteit,  

helpt om voorspoed en welvaart in het huishouden aan te trekken. 

 Roos: is de liefdesbloem, brengt passie en romantiek. 

 Salie:staat voor rust, wijsheid en bescherming, zuivert de energie in 

huis. 

 Sint-Janskruid: brengt in donkere tijden de zonnekracht in huis en 

zorgt voor een ontspannen en rustige sfeer. 

 Smeerwortel: heelt relaties in het huishouden, verzacht wat hard 

geworden is, met name in relationele sfeer. 

 Vlier: DE beschermer van huis & haard. 

 Vrouwenmantel: geeft beschermende, zachte en troostende energie, 

geeft veiligheid en geborgenheid. 

 Weegbree: helpt om voor jezelf op te komen en ruzies binnenshuis uit 

te praten, doorbreken van oude patronen. 

 Wilgentak: brengt flexibiliteit, staat voor maanmagie en het 
aantrekken van liefde. 

 

Op internet kun je veel vinden over de symboliek van bloemen en kruiden. 



 

89 
E-book Natuurlijk ZIJN – Esther van den Berg 

Maak je eigen kruidenwis 

Ik wil je uitnodigen om lekker de natuur in te gaan en je eigen kruidenwis 

bij elkaar te plukken. 

Voel van te voren of jij je intuïtief wilt laten 

leiden naar de voor jou juiste bloemen en 

kruiden of dat je heel bewust op zoek gaat 

naar bepaalde bloemen en kruiden. Een 

combinatie hiervan kan natuurlijk ook. Doe 

wat voor jou goed voelt! 

Pluk bewust en sta ook even stil bij de plant, 

bedank de plant voor haar gave aan jou. 

Thuis gekomen bundel je jouw bloemen en 

kruiden door er een mooi touw van 

natuurlijk materiaal omheen te wikkelen 

(met een bosje rietstengels of buigzame tak kan het ook). 

Hang je kruidenwis op een centrale en zichtbare plek in je huis. 
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  Kruid van de maand: vlierbloesem 

 

De vlier is geen boom, maar een struik en komt spontaan op allerlei plekken 

op, met dank aan de vogels die de zaden van de bessen uitpoepen. In 

vroegere tijden werd de vlier ook wel de ‘apotheek van het volk’ genoemd, 

vanwege de vele geneeskrachtige eigenschappen.  

Al eeuwen lang wordt bloesem en bes ingezet voor allerlei uiteenlopende 

kwalen. De vlier werkt namelijk zweetuitdrijvend, antiseptisch, 

bloedzuiverend en koortsverlagend. Vanwege deze werking verkort het de 

ziekteduur van griep, wanneer je het gebruikt in de vorm van een tinctuur, 

thee of siroop. Vlierbloesem wordt ook vaak verwerkt in cosmetische 

producten, zoals een lotion, vanwege de reinigende en verzachtende 

werking voor de huid.  

In deze maand toont de natuur de crème witte schermbloemen die heerlijk 

ruiken, zoet smaken en waar je van alles mee kunt maken. De vlier geeft 

maar heel kort bloesem, dus wees er op tijd bij als je wilt oogsten! 

De bloesem wordt meestal verwerkt tot siroop of thee. Ook gedroogde 

bloesems bieden later in het jaar nog heerlijk thee. Je kunt er ook een licht 

alcoholische drankje van maken, want de bloesem bevat een natuurlijk gist 

dat alcoholvorming tot stand brengt. Eind van de zomer zijn de bloesems 

omgetoverd tot supergeneeskrachtige paarszwarte bessen die boordevol 

vitamine C zitten, echte weerstandwondertjes van Moeder Natuur. 
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  Recept vlierbloesemsiroop 

Per liter water heb je 4 grote schermen vlierbloesem, 500 gram honing (of 

750 gram rietsuiker) en 1 biologische citroen nodig. 

 Pluk de vlierbloesems op een droge en 

zonnige dag, bij voorkeur vóór het 

middaguur. Pluk voorzichtig, want juist het 

gele stuifmeel zorgt voor de smaak. 

 Spoel de bloesems niet af, want dan gaat het 

gele stuifmeel verloren. 

 Knip boven een pan de bloesems van de 

stelen af (die hebben een erg bittere smaak) 

en giet vervolgens het water over de 

bloesems heen. 

 Voeg een in plakjes gesneden citroen toe en laat dit mengsel op een 

warme plek 24 uur trekken (in het zonnetje op je vensterbank). 

 Giet het mengsel door een zeef waarin je een neteldoek of schone 

theedoek hebt gelegd. Knijp de doek met de bloesems erin goed uit. 

 Zet een pan op het vuur en verwarm het vocht. 

 Als je voor rietsuiker kiest, voeg je nu de suiker toe. Roer totdat het 

opgelost is. Laat dit mengsel 5 minuten koken en giet dan over in 

steriele warme flessen. 

 Als je voor honing kiest, laat je het vocht van de vlierbloesems en 

citroen eerst 5 minuten koken en daarna afkoelen tot net iets onder 

de 40 graden, dan pas voeg je de honing toe. Goed doorroeren en 

vervolgens de siroop in een steriele warme fles overgieten. 

 Doe bij zowel de suiker als de honing direct na schenken in de fles de 

dop erop. 

 

Bij suiker is de houdbaarheid ongeveer 1 jaar, bij honing tussen de 3 

en 6 maanden. 
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Overgang juni – juli 

De natuur bloeit nog steeds weelderig en is inmiddels volgroeid, de 

vruchten zijn aan het rijpen voor oogst op een later moment in het jaar. In 

juli zullen er nog laatbloeiers op komen, die nog wat extra’s toevoegen aan 

al het natuurschoon. We zijn inmiddels de langste dag met zonuren voorbij 

en gaan op weg richting de zomervakantie. 

In juni ronden de scholen allerlei zaken af,  het is tijd voor zomervakantie! 

Examenkandidaten zijn deze maand al vrij.  

En dan komt er een tijd van genieten van de energie en kracht van de zon en 

van het feit dat er even niets hoeft. 

Ook als je geen schoolgaande kinderen meer hebt en je niet aan de 

zomervakantie vast zit om op vakantie te gaan, is de komende maand een 

maand van uitrusten, relaxen en ontspannen.  
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Juli is vernoemd naar Julius Caesar en wordt ook wel ‘hooimaand’ genoemd. 

Dit verwijst naar het feit dat in vroegere tijden het hooien van het land één 

van de belangrijkste werkzaamheden was. Alles draaide destijds om 

maaien, hooien en verzamelen voor de lange wintermaanden. 

Tegenwoordig begint men hier in juni vaak al mee. 

Voor veel mensen is juli DE maand van ontspanning en van de 

zomervakantie. Deze maand is het is tijd voor het zalige 'even niets hoeven’. 

Het hoogtepunt van het jaar ligt qua energie en zonuren al achter je, na 21 

juni is de zon namelijk aan zijn afdaling begonnen. Het wordt steeds iets 

later licht en eerder donker, gelukkig is er nog wel volop leven en energie 

voelbaar. De natuur is uitbundig, maar al minder fris van kleur dan in het 

voorjaar. Een fijn vooruitzicht is dat je nog een heerlijke oogst wacht. 

 

  Zomerkoninkjes 

Juli is een vruchtbare maand, veel vruchten zijn rijp om geplukt te worden, 

zoals de overheerlijke zoete aardbeien die onlosmakelijk bij de zomer 

horen. Ze worden ook wel ‘zomerkoninkjes’ genoemd vanwege de rijping in 

de zomer en het groene kroontje bij de steel. Al zijn aardbeien 

tegenwoordig bijna jaarrond te koop, de bijzondere aardbeiensmaak heb je 

alleen in het echte aardbeienseizoen als de vruchten de kans hebben 

gekregen om de zon te voelen.  
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  Afronden; pas op de plaats  

Waarschijnlijk herinner je het nog van vroeger (en zie je het nu terug bij je 

kinderen of kleinkinderen): in de laatste weken voor de schoolvakantie 

worden dingen van het afgelopen schooljaar afgerond.  

Opruimen en schoonmaken is nodig voor de overgang van een druk 

schooljaar naar vakantie. 

Ook in je werkende leven is het 

afronden van zaken essentieel 

voordat je op vakantie gaat. De 

laatste dingen afhandelen, in je 

mailbox een automatisch bericht 

maken dat je met vakantie bent, 

afspraken maken met je collega’s 

over taken die zij eventueel voor je 

waarnemen etc.  

 

Of als je een eenmansbedrijf hebt, zorgen dat al je lopende zaken zijn 

afgerond en je een goede planning hebt voor na je vakantie. Met als doel 

met een gerust hart alles even laten om heerlijk vakantie te  vieren. 

 

Om te voorkomen dat je gestrest met vakantie gaat, begin je hier, net zoals 

dit op scholen gebeurt, een paar weken vooraf al mee. Zo gebeurt het in alle 

rust en verloopt de overgang soepel. 

Ook als je niet op vakantie gaat, nodigt de maand juli je uit om afstand te 

nemen van allerlei lopende zaken, om een pas op de plaats te maken. 

Vroeger was het een rustmoment voordat het oogstseizoen haar aanvang 

nam, een tijd waarin men hard moest werken om alle oogst binnen te halen. 

 

 

 

   

 

 Wat dien jij nu af te ronden of even te laten voor 

wat het is, voordat je kunt gaan genieten van  

‘even niets hoeven’? 
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Bezinktijd 

Juli is niet zozeer de maand om veel te doen. Juli nodigt je juist uit om het 

leven door je heen te laten stromen, vanzelf, zonder er moeite voor te doen.  

 

 

Laat alles wat je in de eerste helft van dit jaar verworven hebt, bezinken.  

Het is tijd om er even afstand van te nemen, het is tijd om te genieten van 

wat er is en te laten wat er nog niet is.  

Bezinken gaat over al je gedachten tot rust laten komen. Net zoals je na een 

dag werken de nacht nodig hebt om tot rust te komen en weer energie op te 

bouwen voor de volgende werkdag. 

Datgene waar je al een half jaar vol van bent, verdient het om even met rust 

gelaten te worden. Dit zorgt ervoor dat je er straks weer met een 

vernieuwde (en meestal meer heldere blik) naar kunt kijken.  

De zomervakantie staat voor pas op de plaats maken, net zoals je dat over 

een half jaar weer doet, tijdens de kerstvakantie. Het zijn fijne breekpunten 

in een jaar om je even uit alle hectiek terug te trekken, te relaxen en je te 

bezinnen op hoe je daarna weer verder wilt. 

Een fijne ontspanningsoefening die je hierbij kan helpen, lees je op de 

volgende bladzijde. 
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  Ontspanningsoefening ‘de zon in je buik’ 

‘De zon in je buik’ is een ontspanningsoefening die je een warm en 

ontspannen gevoel zal geven, met de aandacht helemaal bij jezelf.  

Ga ontspannen zitten op een stoel 

of op je meditatiekussen en sluit je 

ogen. Je handen liggen losjes op je 

schoot. 

Volg even heel bewust je in en 

uitademhaling, zonder er iets aan 

te hoeven veranderen, gewoon 

volgen zoals het nu is. 

Ga dan heel bewust met je aandacht naar je buik en voel hoe bij iedere 

inademing je buik opbolt en hoe bij iedere uitademhaling je buik weer plat 

wordt en de adem eruit weg gaat. 

Stel je dan voor dat je een zon in je buik hebt, net boven je navel. 

Bij iedere inademing voel je die zon en hoe die zon straalt in jouw buik. 

Bij iedere uitademhaling voel je hoe de zonnestralen jouw hele lichaam 

verwarmen. 

Bij iedere volgende inademing voel je hoe jouw zon zich steeds meer vult 

met licht energie en hierdoor groter wordt. Je voelt een grote glimlach op je 

gezicht komen (en als je het niet voelt, kun je nu heel bewust een glimlach 

op je gezicht toveren). 

Bij iedere volgende uitademhaling voel je hoe die zonnestralen ook buiten 

jouw lichaam gaan stralen. Voel ook hoe jouw glimlach zich verspreidt door 

je hele lichaam heen en buiten jou. 

Voel maar eens hoe dat is om zo in je eigen zon te zijn (de zon die symbool 

staat voor jouw ziel). Om daar lekker in te ademen en jouw hele ZIJN 

aandacht te geven, te glimlachen naar jezelf en naar de buitenwereld. 

Blijf zo lang zitten en hiervan genieten als voor jou goed voelt. 
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Als je gedurende de dag merkt dat je wat somber wordt, moe of dat je teveel 

energie van anderen hebt aangetrokken, stem je dan weer  heel bewust af 

op de zon in je buik. Zet de zon heel bewust ‘aan’ en laat de zonnestralen 

alle energie die niet van jou is weer buiten jou brengen. Zo blijf je schoon en 

in je eigen energie. 

Hondsdagen 

De warmste dagen van het jaar, die meestal tussen 20 juli en 20 augustus 

vallen, worden ook wel ‘de hondsdagen’ genoemd. 

 

Dit heeft niets met honden of met ‘hondenweer’ te maken. De oorsprong 

van deze dagen is te vinden in het oude Egypte. Tijdens de warme dagen in 

juli en augustus bereikt het water in de Nijl zijn laagste peil en dat maakte 

de Egyptenaren huiverig. Ieder jaar verlangden ze naar het moment dat de 

Nijl zou overstromen, wat gebeurde als de hondster Sirius te zien was. Door 

de overstroming  werd een vruchtbaar laagje slib op de landbouwgronden 

achter gelaten waarna het landbouwseizoen eindelijk kon beginnen.  

De naam ‘hondsdagen’ is gerelateerd aan het sterrenbeeld ‘grote hond’. De 

heldere hondster ‘Sirius’ die onderdeel is van dit sterrenbeeld, komt  

tegelijk met de zon op en is niet te zien aan de ochtendhemel. Terwijl Sirius 

normaal gesproken een heldere ster is, die altijd zichtbaar is.  

De Grieken en Romeinen zagen de hondsdagen als de periode van extreme 

hitte.  In Nederland duidt het ook op de warmste periode van het jaar, vaak 
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tussen 20 juli en 20 augustus. Deze periode waarin de meeste hittegolven 

voorkomen, wordt ook wel ‘hoogzomer’ genoemd. Het zijn warme, 

broeierige dagen met af en toe een fikse onweersbui.  De term ‘hondsdag’ 

wordt daarnaast gebruikt voor dagen waarop de temperatuur hoger is dan 

29,6 °C. 

  Speciale dagen in juli 

Maria Magdalena  

22 juli is de feestdag van Maria Magdalena. Als zij een man geweest was, 

zouden haar kennis, inzicht, wijsheid en haar liefde ons tot op de dag van 

vandaag tot voorbeeld dienen. Maar zij was een vrouw en dus werd zij in de 

geschiedenis van het christendom naar beneden gehaald en tot zondares en 

prostituee verklaard. 

Maria Magdalena als 

archetype van het Heilige 

Vrouwelijke staat in de 

huidige tijd weer volop in de 

belangstelling.  

Van bezeten zondares en 

prostituee is Maria Magdalena 

geworden tot de belichaming 

van vrouwelijke seksualiteit en 

het Heilige Vrouwelijke.  

De symbolen waarmee ze 

geassocieerd wordt zijn de 

roos, die staat voor de 

vrouwelijke genitaliën en de 

Heilige Graal, die de 

levenschenkende baarmoeder 

symboliseert. 

Zij roept op het vrouwelijke goddelijke principe in deze tijd in ere te 

herstellen en in evenwicht te brengen met het mannelijke. 

Sinds de publicatie van de Nag Hammadi rollen in 1977 scheen er een ander 

licht op Maria Magdalena. In deze gnostische geschriften werd ze namelijk 
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niet geportretteerd als prostituee, maar als de apostel die Christus het 

meest aan het hart lag. Als een sterke vrouw met veel autoriteit die de 

leringen van Christus in essentie heeft verstaan: de boodschap van 

onvoorwaardelijke liefde en vrede. Maria Magdalena is ‘de apostel der 

apostelen’. 

De naam Maria (Mirjam in het Hebreeuws) leidt terug naar de geschiedenis 

van de priesteressen die zijn verbonden met de baarmoeder, zij die de 

overgangsplaatsen van het leven hoeden. De doula’s van geboorte en dood. 

Volgens de mythe was Maria Magdalena een priesteres van de tempel van 

Isis en kende zij de geheimen van de heilige seksualiteit: de seksuele 

energie vanuit het bekken die verbonden is met de zachtheid van het hart. 

In de oude tijd kwamen vrouwen samen in de Heilige Tempels waar ze 

geïnitieerd werden in de heilige seksualiteit. Het lichaam van de vrouw 

werd ook gezien als een Heilige Tempel (de Heilige Graal). 

Deze oude wijsheid ligt opgeslagen in de baarmoeder van de aarde en in die 

van jou als vrouw. Je bent liefde en je lichaam is de Heilige Graal waarmee je 

kunt voelen en je kunt openen voor de liefde. De baarmoeder bevat een 

enorme seksuele en creatieve kracht, het schept nieuw leven, die mag je te 

allen tijde eren. Ook als je fysiek geen baarmoeder meer hebt, energetisch is 

ze nog altijd in jou aanwezig.  

 

 

 

 

 

  Kruid van de maand: Zonnehoed  

Stem je vandaag eens heel bewust af op Maria 

Magdalena door één hand op je hart te leggen en één 

hand op je baarmoeder. Vraag haar welke boodschap zij 

voor jou heeft, luister er met je hart naar en laat je 

hoofd er even buiten.  

Schrijf je boodschap op, ook als je de boodschap niet 

meteen begrijpt! 
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Kruid van de maand: Echinacea Purpurea 

 

Echinacea Purpurea, ofwel zonnehoed, is naast een prachtige sierplant voor 

in je tuin, een zeer geneeskrachtige plant. Oorspronkelijk komt deze plant 

uit Noord-Amerika, waar de indianen het gebruikte tegen allerlei infecties 

en om wonden mee te ontsmetten. In Europa is echinacea vooral bekend 

geworden door de Zwitserse homeopaat dr. Alfred Vogel. 

Echinacea Purpurea komt van het Grieks woord ‘echinos’ wat egel betekent. 

Het bloemhart van de plant heeft namelijk de vorm van de stekels van een 

egel. Purpurea staat voor de kleur purperrood. 

Ook de wetenschap erkent de geneeskrachtige werking van zonnehoed. Het 

is een zeer effectief middel bij verkoudheid en griep; het vermindert de 

ziekteduur, omdat uitscheiding door de darmen en nieren wordt 

geactiveerd waardoor afvalstoffen snel weggewerkt kunnen worden. En het  

activeert het immuunsysteem, omdat het de aanmaak van witte 

bloedlichaampjes stimuleert. 

Echinacea is een natuurlijke infectiebestrijder die helpt om schimmels, 

bacteriën en virussen te doden. Het verbetert het zelfgenezend vermogen 

van het lichaam. Zowel de bloemen als het blad, steel en wortels worden  

gebruikt voor tincturen, preparaten, zalven, honing en thee. 

Zonnehoed is ook goed voor de ziel, omdat het chicorzuur bevat, wat een 

sterke antioxidant is met een troostende werking op de psyche en je 

emotionele gesteldheid. Fijn om te gebruiken in tijden van stress of als je 

last hebt van depressieve gevoelens. 
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Let op: gebruik echinacea niet langdurig, maar steeds in korte periodes, als 

je verkouden of grieperig bent bijvoorbeeld. Echinacea heeft namelijk een 

stimulerende werking op het lichaam, waardoor de productie van bepaalde 

stoffen uit balans kan raken. 

Soms kan de plant een allergische reactie veroorzaken. 

                   Recept voor echinacea tinctuur 

Je kunt gemakkelijk zelf een moeder tinctuur maken. Eind juli is de beste 

tijd om bloemen, stengels, blad en eventueel een stukje wortel van de 

zonnehoed te oogsten. 

- Spoel alle delen goed schoon met water (vooral de wortel moet 

vrij zijn van aarde) en snijd alles in stukjes van ongeveer 1,5 

cm. 

- Doe alle stukjes in een gesteriliseerde pot en schenk er alcohol 

van tenminste 45 procent overheen (wodka of jenever) en sluit 

de pot. 

- Zet de pot nu op een zonnige plaats en laat het minimaal 4 

weken trekken. 

- Na 4 weken filter je de pulp en schenk je het over in bruine 

(pipet)flesjes. 

Dit filteren kun je doen met een neteldoek, zodat je de moes van 

de plantendelen goed uit kunt knijpen en er niets verloren gaat. 

- Bewaar op een koele en donkere plek 

Gebruik: bij verkoudheid, keelontsteking, griep etc. 20 tot 30 druppels 

verdunnen in water en opdrinken, maximaal  3 maal daags.  

Maak ieder jaar verse tinctuur. 
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                    Overgang juli – augustus 

 

Alhoewel augustus volgens onze kalender ook nog een zomermaand is, gaat 

energetisch gezien de herfst al aanvang nemen. Voor de meesten van ons is 

het echter nog steeds een heerlijke vakantiemaand.  

De tijd van de hondsdagen loopt over van juli in augustus, wat ervoor zorgt 

dat we vaak tot ’s avonds laat buiten kunnen zitten en genieten van het 

buitenleven. En als het weer zo broeierig is, blijf je vanzelf in een 

relaxstand. 

Juli staat in het teken van genieten en  geduldig wachten tot alles rijp 

genoeg is om te oogsten. Augustus is de eerste oogstmaand, werk aan de 

winkel!  Maar daarover meer in het volgende hoofdstuk. 
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De maand augustus is genoemd naar de Romeinse keizer Augustus. Augusta 

betekent in het Latijn ‘verhevene’. Keizer Augustus kreeg deze eretitel na 

zijn overwinning op Marcus Antonius en Cleopatra.  

Na een periode van rust in juli begint in augustus de oogst. Augustus is DE 

oogstmaand bij uitstek. Het woord ‘oogst’ is ervan afgeleid.  

 

Augustus markeert in het jaar een overgang: van de zomer op weg naar de 

winter. De natuur is nog wel weelderig, maar je ziet al een duidelijk 

verandering ontstaan: de herfstanemonen en asters staan in bloei, er 

ontstaat verkleuring in de bladeren en de eerste bladeren vallen. Ook al is 

de groei- en bloeitijd voorbij en nadert de zomertijd zijn einde, je kunt in 

deze maand nog volop genieten van de zon en de warmte. Augustus is niet 

voor niets ook één van de zomervakantiemaanden. 

 
 

  Zoals men zaait, zo zal men oogsten 
 
De nazomer is oogsttijd. Voordat de herfst echt doorzet, wordt de oogst 
binnen gehaald. In vroegere tijden was een goede oogst essentieel voor de 
overleving: om goed en gezond de winter door te kunnen komen. 
 

“Wat de lente niet zaaide, 
kan de zomer niet rijpen, 

de herfst niet oogsten 
de winter niet genieten.” 
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Het bekend gezegde‘zoals men zaait, zo zal men oogsten’ geeft aan dat je 

eerst moet zaaien, voordat je oogst kunt verwachten. ‘Wie zijn akker 

oogsten wil, moet zaaien’  zegt in iets andere woorden hetzelfde: wie 

voordeel (oogst) wil hebben, zal er eerst wat voor moeten doen. 

En zo is het natuurlijk ook met je hartsverlangens: wat je gezaaid hebt, zul 

je oogsten. Misschien niet meteen in hetzelfde jaar zoals in de natuur, 

wellicht heb je een bepaald hartsverlangen jaren terug gezaaid en kun je er 

nu ineens van oogsten. Sommige zaken hebben nu eenmaal meer tijd nodig 

om volledig te rijpen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soms is je behaalde oogst niet (helemaal) in overeenstemming met je 

gewenste oogst. Dat kan confronterend zijn, maar het kan je ook veel leren: 

zie in dat het vooral inzichten geeft voor de volgende keer, welke 

aanpassingen of veranderingen nodig zijn en wat jouw gevoel hierbij is. Het 

is namelijk essentieel dat je jouw gevoel hierin meeneemt, want dat maakt 

duidelijk of je er iets mee mag of niet. Soms ‘mislukt’ een oogst en ontdek je 

dat het ‘jouw teelt soort’  niet was en dat je het los mag laten! 

Als je het gezegde andersom stelt ‘je oogst wat je zelf gezaaid hebt’ kom je 

uit bij de wet van karma: de wet van oorzaak en gevolg. Wie goed doet, goed 

ontmoet, wie negativiteit zaait, zal ook negativiteit aantrekken.  

Een ander gezegde over zaaien zegt het zo: ‘Die wind zaait, zal storm 

oogsten’ ofwel ‘wie kwaad doet, zal er zelf de gevolgen van ondervinden’. 

Als je hier bewust van bent, zul je veel zorgvuldiger zaaien, je wilt immers 

een goede oogst! Als je steeds hetzelfde oogst en je bent daar niet meer 

Sta eens bewust stil bij wat jij geestelijk geoogst hebt in 
de afgelopen periode tussen Imbolc (februari) en nu? 
 

 Is je behaalde oogst in overeenstemming met je 

gewenste oogst? 

 Als het niet (helemaal) in overeenstemming is: wat 

kun je de volgende keer anders doen? 

 Wat heb je geleerd met betrekking tot het realiseren 

van je verlangens? 



 

105 
E-book Natuurlijk ZIJN – Esther van den Berg 

tevreden mee, doe dan eens een paar stappen terug en kijk wat je hebt 

gezaaid. Je kunt op ieder moment bewust kiezen anders te gaan zaaien, 

afgestemd op wat je later wilt oogsten. 

 
  Speciale dagen in augustus 
   
  Lughnasadh 
 

Op 1 augustus wordt Lughnasadh gevierd, het eerste oogstfeest, de oogst 

van het graan. Van oudsher werd dankbaarheid gevierd voor de overvloed 

van Moeder Aarde.  

 

Lugh was een Keltische zonnegod die met het rijpe koren op de velden 

werd geassocieerd. Het graan dat geoogst werd, werd in vroegere tijden 

gezien als de god zelf. De god die zichzelf opoffert om ons van voedsel te 

voorzien. Hij wordt opnieuw geboren als het zaad voor de volgende oogst. 

De graangod offert zich op, opdat er voedsel voor de mensen komt in de 

vorm van brood en bier. Hij verandert in een nieuwe gedaante: hij  is niet 

werkelijk dood, maar leeft voort in een andere vorm. 

De laatste graankorrels werden destijds door het nieuwe zaaigoed gemengd 

om de levenskracht op de nieuwe plantengroei over te brengen. De god (het 
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graan) sterft tijdens het oogsten en zijn zaad (de graankorrels) wordt 

gebruikt voor zijn wedergeboorte. Dit oogstfeest wordt ook wel Lammas 

genoemd - ‘feest van het brood’. 

“Hij wordt aan zon en regen prijsgegeven. 

Het kleinste zaad in weer en wind 

moet sterven om te leven 

De mensen moeten sterven voor elkander 

het kleinste zaad wordt levend brood 

Zo voedt de één de ander” 
 (uit het lied ‘van alle zaad’) 

 
Tijdens het zeisen van het 

graan vallen er nieuwe 

zaadjes in de aarde voor 

nieuwe oogst in het 

volgende jaar. Eén van de 

meest voorkomende 

rituelen tijdens dit feest is 

het bakken van brood met 

graan van de eerste oogst. 

Het werd gezien als heilig 

en als beschermer, de 

kruimels van dit brood 

werd zelfs rond huizen 

gestrooid als bescherming.  

Lughnasadh luidt een periode van transformatie in: niets in de natuur blijft 

hetzelfde, alles is aan verandering onderhevig. De eerste zaden zijn klaar 

om hun reis in de wereld te maken, wat de belofte inhoudt van de 

voortgang van het leven. Het is een aankondiging van het einde van de 

zomer en het begin van de herfst. 

Voor onze voorouders was een goede oogst erg belangrijk om de komende 

koude maanden te overleven. Daarom was het vooral een feest van 

dankbaarheid voor de oogst en de overvloed uit de natuur.  

Tegenwoordig leven we in een maatschappij waar sprake is van 

massaproductie. We vinden het heel gewoon dat de supermarkten ons alles 
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bieden wat we nodig hebben en staan er vaak helemaal niet (bewust) bij stil 

dat dit een enorme luxe is waar we dankbaar voor mogen zijn. Laat 

Lughnasadh hiertoe weer een uitnodiging voor jou zijn! 

 

  Vuur 

Naast een oogstfeest is Lughnasadh ook een vuurfeest. Het is het feest van 

de nazomer, van de dalende zon waarbij deze werd geëerd voor zijn laatste 

warme zonnestralen.  

Tijdens het vorige jaarfeest Litha (midzomer) was de zon op zijn krachtigst, 

nu met Lughnasadh is de zon aan zijn afdaling begonnen. In vroeger tijden 

rolde men een brandend wiel van de heuvel af als symbool hiervan. 

Het ontsteken van een vuur 

hoort onlosmakelijk bij dit feest. 

Je kunt boven dit vuur een 

broodje bakken terwijl je met 

elkaar uitwisselt wat je de 

afgelopen periode hebt 

verworven aan inzichten. Het is 

tevens een mooi ritueel om met 

elkaar te delen waarvoor je 

dankbaar bent. Dit is ook super 

leuk om met je (klein)kinderen 

te doen: brooddeeg maken, 

stokken schoonmaken en het 

deeg om de stok heen doen en in 

het kampvuur lekker knapperig 

bakken en dan opeten. 

 

  Lughnasadh brooddeegritueel 

Om bewust stil te staan bij de transformatie van de zaadjes van jouw 

hartsverlangens, kun je dit ritueel doen. Het is ook heel leuk om dit met 

kinderen of kleinkinderen te doen. 

Zet van te voren alle ingrediënten voor het brooddeeg klaar: twee kopjes 

bloem, één kopje zout, één kopje lauwwarm water en twee eetlepels olie. 
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(Let op: dit is niet eetbaar!. Het is het brooddeeg waar je vroeger op school 

waarschijnlijk ook wel eens mee geknutseld hebt). 

Stem je af op jouw hartsverlangens, de zaadjes die jij geplant hebt. 

Vermeng alle ingrediënten met elkaar, eerst de droge ingrediënten en dan 

rustig aan water toevoegen, kijk hoeveel water er nodig is om een fijn deeg 

te maken. 

Terwijl je kneedt, blijf je afgestemd op jouw 

hartsverlangens en voel je hoe ze onder je 

handen transformeren in deeg en in een 

vorm die ontstaat of die jij wenst. 

Blik eens terug op hoe jouw verlangens in de 

vorm zijn gekomen. 

Als de vorm je niet bevalt, kun je heel 

gemakkelijk omvormen tot wat wel goed 

voelt voor jou, voel de vrijheid die je hierin 

hebt. 

Als de vorm klaar is, bak je het in circa een half uurtje af in de oven op 150 

graden (mits je een platte vorm hebt, anders duurt het wat langer). Als de 

vorm hard is, haal je het uit de oven. 

Leg deze vorm op je thuisaltaar of meditatieplekje om je te herinneren aan 

de transformatiekracht die deze periode van het jaar kenmerkt. En hoe je 

jouw verlangens manifest hebt gemaakt. 

NB: je kunt natuurlijk ook een brooddeeg maken dat wél eetbaar is en na 

het afbakken opeten. Zo kun je ervaren dat jouw hartsverlangens ooit als 

zaadjes begonnen en je nu kunnen voeden. 

 

Lughnasadh op het jaarwiel 

Van de zaadjes - de gouden graankorrels- die je 

tijdens Imbolc in februari gezaaid hebt, heb je nu 

(als het goed is) kunnen oogsten.  
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Er vallen nu weer nieuwe zaadjes in de aarde en zo gaat de cyclus van leven, 

sterven en weer geboren worden eindeloos door. 

 

Leeuwenpoort 
 
Elk jaar komt op 8 augustus de ster Sirius (ook wel ‘spirituele zon’ 

genoemd)  in dezelfde lijn als de zon en de aarde. Deze ster is twee keer zo 

groot als de zon en schijnt twintig keer zo fel, wat zorgt voor een enorme 

verhoging van de energetische frequentie. Hierdoor ontstaat er een 

energetische poort tussen de hemel en de aarde waar je positief gebruik 

van kunt maken voor je spirituele ontwikkeling.  

 

De leeuwenpoort is een eeuwenoude vortex – energetisch portaal – dat 

jaarlijks terugkeert wanneer de zon in het sterrenbeeld leeuw staat. Tijdens 

deze opening komt er een krachtige energie vrij en wordt als het ware de 

poort naar je ziel geopend. Deze opening is in feite een doorgang naar een 

hoger bewustzijn en helpt je door te groeien naar een nieuwe dimensie van 

jouw bestaan. Het draagt ertoe bij dat jouw eigen verlangens meer aan het 

licht komen. 
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De energie van de leeuw is een krachtige energie die je uitnodigt om in je 

eigen licht te gaan staan, oude patronen of beperkende overtuigingen los te 

laten, je eigen zielenmissie te leven en verantwoordelijkheid te nemen voor 

je eigen leven. 

Het vieren van de opening van de leeuwenpoort gaat eeuwen terug. In de 

oude culturen stond deze periode bekend als een periode van transitie.  

Zo stonden de oude Egyptenaren bewust stil bij deze magische krachten: de 

piramides van Gizeh en de Grote Sfinx werden gebouwd in lijn met Sirius, 

de gordel van Orion en de zon tijdens de leeuwenpoort. 

Ieder jaar heeft de leeuwenpoort een ander thema. Het thema dat in deze 

periode bij jou speelt, kan het komende jaar een belangrijke plaats in je 

leven innemen.  Gebeurtenissen die plaatsvinden en mensen die jij rond 

deze datum ontmoet, dragen hieraan bij. Neem dit dus bewust waar! 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Komkommertijd 
 

Augustus staat ook bekend om haar ‘komkommertijd’. Het woord werd in 

het Nederlands taalgebied voor de eerste keer gebruikt in 1787 en duidt op 

een periode met weinig nieuws en weinig handelsactiviteiten. Er niet veel 

spannende of belangrijke gebeurtenissen plaats. De media heeft niet veel te 

vertellen, daarom zijn de nieuwsberichten vaak minder informatief. Politici 

zijn met verlof en dus valt er op dit vlak heel weinig te schrijven, de grote 

sportevenementen (zoals voetbal, tennis en wielrennen) zijn voorbij en veel 

mensen zijn op vakantie in het buitenland. ‘Komkommertijd’ heeft zijn 

naam te danken aan de oogst van het gelijknamige voedsel. In vroegere 

tijden was het in deze maand dat de komkommers werden geoogst. 

Neem vandaag heel bewust een moment om je af te 

stemmen op jouw zielenmissie:  

 Welk beeld heb je hierbij? 

 Hoe voelt het als je dit helemaal leeft en vol in het 

licht zet? 

 Welke beperkende patronen en oude overtuigingen 

mag jij loslaten om (nog) meer ruimte hiervoor te 

maken ? 
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  Kruid van de maand: braam 

 

Rubus Fructicosus, ofwel braam, betekent ‘struik die steekt’. Eenieder die 

wel eens bramen in het wild geplukt heeft, heeft vast ondervonden dat je op 

moet passen voor zijn venijnige stekels die je flinke schrammen kunnen 

opleveren.  

Deze vele stekels zijn de grootste kracht van de braam, het biedt krachtige 

bescherming en niet alleen voor de braam zelf. Ook egels, konijnen en 

vogels die huisvesting hebben gevonden onder een bramenstruik kunnen 

meegenieten van deze krachtige bescherming, grotere dieren en roofvogels 

laten hen wel met rust als ze onder deze struik zitten. Ook jonge bomen 

genieten mee van de enorme ruimte die een bramenstuik inneemt, 

hieronder kunnen zij in alle rust uitgroeien tot een volwassen boom zonder 

vertrapt of opgegeten te worden. Een goede beschermheer dus, deze 

braamstruik. 

Braam is net als aardbei, pruim, appel en peer familie van de rozenstruik. 

Voordat er bramen verschijnen, geeft de struik eerst prachtige roosachtige 
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uitziende bloemetjes. Braam heeft de neiging om te klimmen en als je ‘m in 

je tuin hebt aangeplant, neemt hij in no time veel ruimte in, want waar hij 

de aarde raakt, maak hij nieuwe wortels. 

  Zomers superfood 

Een braam bevat veel vitamine C, calcium, ijzer en fosfor en veel 

antioxidanten, een superfoodvrucht dus! Braam helpt je weerstand 

verhogen, stimuleert de lever en de nieren, helpt bloed te zuiveren en vocht 

af te voeren. Braam werkt bloedstelpend en samentrekkend, daarom fijn 

om in te zetten bij een overmatige menstruatie. Als je bij het plukken van 

bramen een schram oploopt die gaat bloeden, wrijf dan wat blaadjes van de 

struik tegen de wond, het helpt het bloeden te stelpen. 

Je kunt van de helende werking van braam gebruik maken door hem te 

eten, als tinctuur te gebruiken of thee van braamblad te drinken. Thee van 

braamblad is bijvoorbeeld heel fijn om je lichaam te helpen ontgiften, bij 

jicht en reumatische klachten.  

Je kunt heel veel lekkere dingen met braam maken, een super combinatie is 

braam met chocolade, echt goddelijk. Zelf maak ik graag bramenjam, 

hieronder mijn favoriete recept van een gezonde jam. 

  Recept ‘Bramenjam met chiazaad’ 

Deze jam is gemaakt zonder geleisuiker en met chiazaad als bindmiddel. 

Chiazaden zitten vol omega-3, proteïnen, ijzer en door de hoeveelheden 

vezels geven de zaadjes een verzadigd gevoel. 

- Breng 300 gram bramen met 3 eetlepels ahornsiroop aan de 

kook en roer regelmatig, Laat het 5 minuten sudderen op laag 

vuur. 

- Pureer dan de bramen met een vork of stamper en roer er 2,5 

eetlepel chiazaad doorheen, kook dit ongeveer 15 minuten op 

laagvuur. Blijf regelmatig roeren! 

- Als het dik wordt, haal je het van het vuur en voeg je 1 theelepel 

vanille extract toe (het kan ook zonder) en klaar is je jam. 

De jam is tenminste een week houdbaar in een luchtdicht afgesloten pot in de 

koelkast. Lekker op beschuit, je boterham of in je havermoutpap. 
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Overgang augustus – september 

De zomervakantie is ten einde, alle scholen beginnen weer aan een nieuw 

schooljaar. 

In de maanden juli en augustus was het donker al wel subtiel aanwezig, 

want na de langste dag en de kortste nacht op 21 juni is de zon langzaam 

aan zijn afdaling begonnen en neemt het aantal lichturen op een dag af.  

In de volgende maand vindt de herfstequinox plaats. De lengte van dag 

(lichturen) en nacht (duisternis) zijn dan even lang, daarna zal het donker 

het voorlopig winnen van het licht. 

Langzaam aan gaan we richting de herfst en blikken we terug om te zien of 

verlangens en verwachtingen bijgesteld moeten worden. Daarover meer in 

de maand september. 
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115 
E-book Natuurlijk ZIJN – Esther van den Berg 

   Het seizoen van loslaten 

De energie van de herfst kun je vergelijken met de avond en afnemende 

maan. Het leven in de natuur trekt zich terug.  In de herfst vindt er een grote 

shift plaats; van overvloed, energie en veel zonlichtnaar kortere dagen, 

donker en naar binnen de aarde in.  Waar de zomer staat voor yang energie 

staat de winter voor yin, met de herfst als overgangsfase.  

Het woord ‘herfst’ slaat op de tijd van het plukken en is in de verte verwant 

aan het Latijnse ‘carpere’ wat ‘plukken’ betekent. - Carpe Diem – pluk de 

dag. Deze tijd is het oogsttijd: appels en peren, maar ook walnoten en zaden 

kunnen geoogst worden, voordat de winter haar intrede doet. 

 

In deze periode mag je oogsten wat je hebt gezaaid, loslaten wat je niet 

meer dient en behouden wat je verder wilt ontwikkelen. 

 

Het is een perfecte tijd om kritisch te kijken naar wat jou voedt en wat jou 

energie ontneemt. Dat laatste mag je loslaten. Om beide bewust te doen, 

dien je naar binnen te keren en te voelen wat er in jou leeft. Heb je dit (nog) 

niet geleerd dan kan dit proces (en daardoor ook de herfst en winter) een 

moeilijkere periode zijn dan de lente en zomer. Melancholie en somberte 

komen vaak voor in deze donkere tijd van het jaar. 

De herfst is onlosmakelijk 

verbonden met het vallen van 

de blaadjes.  

Dit is een langzaam proces van 

loslaten, want de blaadjes 

kleuren eerst van groen naar 

rood, oranje, geel en paars 

voordat ze de boom loslaten. 

Of laat de boom de blaadjes 

los? 

Paddenstoelen laten zich boven de grond zien en als je in het bos loopt, kun 

je overal de geur van vergankelijkheid ruiken. De paraplu is nu vaker nodig 

en aan de kapstok hangt zowel een zomer- als een winterjas, want 
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wispelturig weer hoort ook bij deze tijd. Zon en grauwe dagen wisselen 

elkaar af en als de zon schijnt is hij minder fel en laag aan de hemel. 

  Het westen op het jaarwiel 

De herfst is verbonden met het westen op het wiel. 

In het westen gaat de zon 

onder, het is de plaats van 

ouderdom, zelfreflectie en 

overgang naar het 

onbekende. Het westen gaat 

over rijpen, oogsten en 

loslaten en omvat de 

kwaliteiten van evalueren, 

afronden, ontladen, 

bezinnen en contact hebben 

met je innerlijke wereld.  

 

Je ontdoet je van alle ballast, zodat de essentie zichtbaar wordt (zoals 

bomen zich ontdoen van hun blaadjes en het skelet, - de essentie, - 

overblijft). Dienstbaarheid aan het grotere geheel is een kwaliteit van het 

westen, deze kwaliteit kun je op een bepaald punt in je leven ook toepassen. 

In een mensenleven staat het westen voor de middelbare leeftijd, de 

menopauze (penopauze bij mannen). In deze periode begint het loslaten:  

kinderen gaan de deur uit om hun eigen leven op te bouwen,  ouders 

hebben meer zorg nodig of komen te overlijden, je wordt zelf ouder. Je lijf 

kan niet meer alles zo makkelijk als toen je jong was. 

In het noordwesten vindt tot slot het grote loslaten plaats: je eigen sterven.  

 

De kracht van het westen brengt je innerlijke oogst en balans. Je weet dat 

niets verloren gaat: waar iets sterft, wordt weer iets nieuws geboren;- waar 

je iets loslaat, ontstaat er ruimte voor nieuw. 
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September is afgeleid van septem wat zeven betekent. In de tijd van de oude 

Romeinen was dit de zevende maand van het jaar, welke in maart begon. 

Rond ongeveer 150 voor Christus werden de maanden januari en februari 

aan het begin van het jaar toegevoegd en werd september de negende 

maand. De naam is echter nooit gewijzigd. 

Aan het eind van de zomer worden de dagen zichtbaar korter. Rond 21 

september zijn dag en nacht even lang en staat de zon recht boven de 

evenaar, wat voor het noordelijk halfrond het begin van de herfst betekent. 

Daarom wordt deze maand ook wel herfstmaand genoemd. Een andere 

naam voor september is ‘fruitmaand’ omdat dit de tweede oogstmaand van 

het jaar is. 

  De zoete vruchten van het leven 

De oogst is bijna binnen. Begin september kun je nog bramen, late 

frambozen en pruimen oogsten en eind september appels en peren, of wel 

‘de zoete vruchten des levens’. Hier kun je veel lekkers van maken voor de 

zoete trek, zoals taart, jam, appelmoes en compote. 

 

 
 

R in de maand 
 
In september zit de R weer in de maand, wat betekent dat je vanaf deze 

maand extra zorg mag hebben voor je weerstand. Je zit vaker binnen en als 

het buiten koud en binnen droog is, wordt je immuunsysteem op de proef 

gesteld. 

Wat zijn de zoete vruchten in jouw leven? 
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Onder invloed van zonlicht maakt je lichaam zelf vitamine D aan, wat een 

goede boost is voor je immuunsysteem. Vitamine D activeert de T-cellen 

van je afweersysteem, wat ervoor zorgt dat je minder vatbaar bent voor 

infecties. In de maanden met de R heeft de zon minder kracht, daardoor 

maakt je lichaam minder vitamine D aan en is extra hulp nodig om dit 

voldoende binnen te krijgen. 

 

Je kunt er bewust voor zorgen 

dat je iedere week genoeg 

voeding op je menu zet die rijk is 

aan vitamine D, zoals zalm, 

makreel, champignons en eieren. 

In de donkere jaargetijden wordt  

het slikken van extra vitamine D 

aanbevolen. 

 

Voeding met vitamine C, zoals donkere groene groente en fruit (met name 

citrusfruit en kiwi), houdt ook je immuunsysteem op peil.  Je kunt ook 

dagelijks een vitamine C preparaat innemen. Daarnaast is echinacea fijn om 

in deze maanden te gebruiken (zie recept voor echinacea tinctuur bij de 

maand augustus). 

Het is belangrijk om juist met de R in de maand lekker in beweging te 

blijven. Dit zorgt ervoor dat je lichaam en immuunsysteem worden 

geactiveerd. Wandelen en op een relaxte manier sporten is tevens goed 

voor de aanmaak van witte bloedcellen, die zorgen dat je niet ziek wordt en 

in opstand komen tegen schadelijke bacteriën. 

Maak iedere dag (of een paar keer per dag) een heerlijke wandeling. Zo ben 

je buiten én in beweging, twee vliegen in één klap!.  

 

Verse groente, fruit, beweging en ontspanning zijn naast versterken van je 

immuunsysteem ook weldadig voor lichaam en geest: je bent minder 

vatbaar voor de kwalen die horen bij de herfst en wintermaanden. 
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  Speciale dagen in september 

  Mabon 

Mabon, ook wel herfstequinox genoemd, is een zonnefeest dat op of rond 21 

september wordt gevierd. De zon staat dan loodrecht boven de evenaar en 

komt precies in het oosten op en gaat precies in het westen weer onder. 

Dag en nacht zijn even lang, er zij evenveel lichturen  als donkere uren. Het 

is daarom een feest van de perfecte balans.  

Mabon is een viering van het balanceren van het licht en het donker, zowel 

in jezelf als in de fysieke wereld.  

 

 

Feest van de tweede oogst 

 

Waar Lughnasadh het feest van de eerste oogst is, is Mabon die van de 

tweede oogst: de oogst van appels, peren, druiven, noten en de laatste 

Hoe is in jou de balans tussen licht en donker? 
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groenten, zoals pompoen. Het is ook het feest van dankbaarheid voor 

Moeder Aarde die ons zo overvloedig geeft. 

Mabon is een tijd van terugkijken op wat je bereikt (geoogst) hebt in het 

afgelopen jaar en hier dankbaarheid voor voelen. Een tijd van uitrusten van 

al het werk dat je geleverd hebt tijdens het oogsten.  

Tegelijkertijd is het een tijd van afronden en opruimen om je klaar te maken 

voor de winter. Het is tijd om je terug te trekken voor reflectie en 

introspectie, tijd om de balans op te maken: wat heeft dit jaar je gebracht 

aan levenslessen? 

 

 

 

 

 

 

 

  Oorsprong  

De naam Mabon is afkomstig van de Keltische God ‘Mabon ap  Modron’ wat 

‘zoon van de moeder’ betekent,  - ‘zoon van het licht’.  

Modron was volgens de Keltische legende een goddelijke moeder, een 

moedergodin, ze was een vruchtbaarheids- en oogstgodin. Modron 

vertegenwoordigt het aardse en het goddelijke ineen. 

Deze Keltische legende, die rijk is aan symboliek, vertelt dat de moeder 

(Modron) drie dagen na de geboorte haar zoon verliest doordat hij 

ontvoerd wordt. Na lange tijd wordt hij uiteindelijk weer bij haar terug 

gebracht. Het uit de boom vallen of plukken van de vruchten is voor de 

natuur te vergelijken met het verlies van een kind: de natuur geeft haar 

oogst weg en moet er in die zin dus afscheid van nemen. De natuur laat haar 

‘kinderen’ gaan om hun eigen leven te leiden en keert terug in zichzelf. Na 

de lange winter komt ‘de zoon’ weer terug - het jonge gewas in de lente. 

Blik eens terug aan de hand van de volgende vragen: 

 Wat waren jouw verwachtingen aan het begin van het jaar? 

 Wat heb je hier gedurende het jaar aan bij moeten stellen? 

 Hoe heb je jouw successen gevierd? 

 Wat heb je geleerd van de dingen die niet zo succesvol zijn 

verlopen? - weet dat deze lessen de zaadjes zijn waar weer 

nieuwe projecten uit zullen groeien! 
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Dit verhaal is symbolisch voor de cyclus van de vegetatiegod: hij wordt in 

de herfst geoogst en als hij is volgroeid- (vol kracht en wijsheid is) – kan het 

nieuwe zaad worden geoogst en begint de cyclus opnieuw. 

Rond de Middellandse zee bestond er een belangrijke cultus rond de 

wijngod Dyonisos. Hij werd geacht te sterven met de in de herfst geoogste 

druiven om vervolgens herboren te worden in wijn die men van de druiven 

had gemaakt. 

Van origine is Mabon een ritueel van dankzegging voor de zon, de maan, de 

god en de godin. De god van het licht werd verslagen door zijn 

tweelingbroer en alter-ego de god van de duisternis.  

Het feit dat dag en nacht even lang duren, zag men als een balans van de 

mannelijke en vrouwelijke krachten. 

  Mabon op het jaarwiel 

Mabon is het laatste feest op het Keltisch jaarwiel. Bij de Kelten begon het 

nieuwe jaar namelijk rond 31 oktober, met Samheim.  

 

Mabon is het tegenovergestelde van Ostara, de lente equinox. Waar in de 

lente het licht toeneemt en de levensenergie weer begint te stromen in de 

vorm van het nieuwe leven is het bij Mabon juist een tijd van afnemend licht 

en van terugtrekkende levensenergie. 

Na de herfstequinox worden de dagen korter en de nachten langer. Dit 

duurt tot aan Yule, de winterzonnewende. Het is een tijdelijke 
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terugtrekking van het licht, die na een tijd van rust in de winter weer zal 

leiden naar nieuw leven en licht in de lente. 

Zowel de herfstequinox als de lente-equinox zijn tijden van balans, waarbij 

het bij Mabon vooral gaat over herbalanceren en dingen rechtzetten. In 

vroegere tijden vereffenden de boeren namelijk in deze periode hun 

schulden met hun schuldeisers en maakten ze de balans op. 

Met Mabon vier je jouw innerlijke rijkdom en oogst. Het gaat erom dat je 

niet over de vanzelfsprekendheid der dingen of mensen in je leven 

heenstapt, maar er dankbaarheid voor voelt. Dit draagt er toe bij dat je kunt 

verruimen in jezelf en de rijkdom in jezelf kunt voelen, ervaren en delen. 

Van daaruit kun je vervuld van je eigen licht het donker ingaan.  

  Michaëlsfeest 

Licht en donker zijn eind september nog even in balans en al eeuwen lang 

wordt die korte tijd van balans gemarkeerd door de feestdag van Sint-

Michaël op 29 september.  

 

Het is het eerste feest in een reeks heiligenfeesten ter voorbereiding op het 

Kerstfeest. Het is echter geen groot christelijk feest zoals Kerst dat wel is, er 

worden geen historische gebeurtenissen herdacht. Het is vooral een feest 

die je eraan herinnert om je eigen zwarte (schaduw) kanten te zien en te 

overwinnen.  

Alle drie de feesten (de andere twee zijn Sint-Maarten en Sint- Nicolaas) 

staan symbool voor innerlijke kwaliteiten die in jou kunnen groeien. Sint-

Michaël staat voor dankbaarheid, evenwichtigheid en de moed om een 

zuiver innerlijk te ontwikkelen door de juiste keuzes te maken.  

 

Michaël is één van de zeven aartsengelen, hij weegt goed en kwaad tegen 

elkaar af en strijdt met de negatieve krachten,-‘de draken’. Hij staat meestal 

afgebeeld met een weegschaal en een zwaard en soms ook met een draak. 

Waarbij de draak  niemand minder is dan de duivel die de duistere machten 

(oftewel het kwaad), vertegenwoordigt. Het is het beeld van de 

materialistische, egoïstische hebzucht die je bedwelmt om je verder te 

ontwikkelen en je ware potentie te leven. 
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De symbolische waarden van het feest gaan over de alertheid die je moet 

hebben om het kwaad in jezelf en in de wereld op te merken en te 

bestrijden. Het Michaëlsfeest is een feest die je aanwakkert tot daadkracht 

en de moed om te handelen.  

Op vrije scholen wordt het Michaëlsfeest 

nog altijd gevierd en staat in het teken van 

prachtige verhalen rondom de aartsengel 

Michaël en de heldenverhalen van ridder 

Joris die op aarde dezelfde strijd met de 

draak voert als Michaël dat doet in de 

hemel.  

Het verhaal vertelt dat er een strijd in de 

hemel plaatsvond waarbij Michaël en zijn 

engelen tegen de draak en zijn aanhangers 

vochten. De draak (die ook wel duivel of 

satan wordt genoemd), verleidt de wereld, 

maar hij wordt overwonnen door Michaël 

die de draak de hemel uitgooit. Hiermee 

overwon hij de machten van de duisternis. 

Op aarde trekt ridder Joris moedig op 

tegen de woeste draakdie het de mensen onmogelijk maakt om in vrede te 

leven, waarbij zelfs een prinses  geofferd moest worden. Joris trekt moedig 

ten strijde tegen de draak, overwint deze en bevrijdt de prinses (de prinses 

staat symbool voor de pure ziel die in de mensen behouden moet blijven).  

 

Zowel Michaël als Joris inspireren je om moed te verzamelen en het gevecht 

aan te gaan met je eigen innerlijke draken. Om moeilijke zaken niet uit de 

weg te gaan, maar juist tegemoet te treden en te ‘verslaan’.  

 

 

 

 

 

 Welke innerlijke draken heb jij in de ogen te kijken? 

 Hoe kun je ze tegemoet treden om ze te ‘verslaan’? 

? 
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Aanvang yin tijd 

De levenskracht trekt zich langzaam terug uit de natuur en duikt de diepte 

van Moeder Aarde in om daar in de lente gezuiverd en hernieuwd weer 

tevoorschijn te komen. Na een tijd van overvloed komt nu  een tijd van 

eenvoud. 

In september wint het donker het voorlopig weer van het licht, de tijd van 

naar buiten gerichte groei is ten einde.  De yin-tijd van het jaar staat voor de 

diepte induiken. Afleidingen en projecties die je naar buiten trekken, mag je  

laten voor wat ze zijn. In plaatst daarvan word je uitgenodigd om naar 

binnen te  gaan, naar je innerlijke schat. 

Omdat deze tijd verbonden is met de energie van de afnemende maan, is 

het fijn om intenties te stellen die te maken hebben met verminderen, 

loslaten, zuiveren en naar binnen keren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem je agenda eens goed onder de loep: 

 

Waar kan er geschrapt worden, zodat je voldoende tijd over 

houdt om de beweging naar binnen te maken? 
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  Lemniscaat, symbool van oneindigheid 

Licht en donker dansen in een oneindige dans met elkaar, samen zijn ze één.  

 

Als je de lemniscaat openvouwt is het een cirkel. De vorm van zowel de 

cirkel als de lemniscaat heeft geen begin en geen eind, ze gaan continu in 

elkaar over, in een ritmische beweging. 

De lemniscaat is een oud en veel gebruikt symbool, je vindt het terug in 

bijna alle culturen. Ook in de natuur zie je deze ritmische beweging terug 

van het naar buiten bewegen en weer naar binnen, in de dag en de nacht, in 

licht en donker: overdag ben je actief en meer naar buitengericht, ’s avonds 

als het donker wordt, trek je meer naar binnen en‘s nachts rust je uit.  

Ook ademhaling is een continue afwisseling van spanning en ontspanning:  

bij de inademing worden de ademspieren ingespannen om vervolgens bij 

een uitademing weer te ontspannen. Bij een gezonde ademhaling gaat dit in 

een vloeiende beweging. 

Op grotere schaal zie je deze  afwisseling ook terug in de seizoenen;  

periodes van meer licht en van meer donker, van naar buitengerichte 

energie en van ingetogen en naar binnengetrokken energie. 

Een lemniscaat wordt ook wel de liggende acht genoemd. Acht wordt 

dikwijls geassocieerd met de dood, met afsterven. In de natuur sterft in de 

herfst alles langzaam af, om vervolgens in de lente nieuwe groei weer 

mogelijk te maken. Het oude valt op de grond (blaadjes van de bomen) en 

vormt zo voedsel voor het nieuwe (blad als voedingsbodem voor nieuw 

leven). En zo zijn het oude en het nieuwe met elkaar verbonden. 



 

126 
E-book Natuurlijk ZIJN – Esther van den Berg 

De lemniscaat staat symbool voor harmonie en totaliteit; het houdt vanuit 

het midden de twee polen in evenwicht en heft de tegenstellingen op. 

De lemniscaat is een balansbrenger. 

  Lemniscaat – balans oefening 

Pak een groot vel papier en teken hier een lemniscaat op. 

Neem in gedachten een kwaliteit of manier van doen van jezelf waar je een 

onbalans bij voelt; iets wat je al goed kent van jezelf of in jezelf waardeert. 

Schrijf dit in één kernwoord of een korte zin op in de rechterlus van het 

lemniscaat. 

In de linkerlus van je lemniscaat schrijf je wat voor jou onbereikbaar voelt 

qua kwaliteit of manier van doen, maar wat je wel graag meer wilt leven of 

meer de ruimte wilt geven om balans te ervaren. 

Bijvoorbeeld: rechts – bescheidenheid, links – mezelf profileren 

rechts – zorgzaamheid naar anderen, links – beter voor mezelf zorgen. 

Kies een kleur uit die voor jou balans uitstraalt en ga daar je lemniscaat mee 

omtrekken. Doe dit langzaam en dan eens heel snel en vindt dan een ritme 

wat lekker aanvoelt. 

Voel in je lijf wat dit met je doet. Welke gevoelens roept dit in jou op? 

Wees je heel bewust van het kruispunt dat je steeds passeert om naar de 

andere kant te gaan: Welk gevoel krijg je hierbij?, Welke gedachte?, Zie je er 

een beeld bij? 

Allebei hoort het bij jou, het ene wat zichtbaar en leef je al wat meer, het 

andere wellicht nog in je schaduw, waarnaar je verlangt meer te gaan leven. 

Het staat niet los van elkaar, het is met elkaar verbonden, het één gaat 

vanzelf over in het ander en weer terug. 

Voel op het kruispunt wat jij nu nodig hebt om meer balans te ervaren, 

zoals in mijn voorbeeld om van bescheidenheid te gaan naar jezelf 

profileren, van zorgzaamheid voor anderen naar goed voor jezelf zorgen.  

Ga dit niet bedenken, maar laat dit in je opkomen terwijl je de lemniscaat 

omtrekt. En weet: alles is met elkaar verbonden en vormt één geheel. 

Alles is aanwezig in jou! 
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  Kruid van de maand, goudsbloem 

 

Calendula officinalis, ofwel goudsbloemen, zijn zonnetjes op steeltjes die je 

tuin opvrolijken. Het zijn echte zonneplanten, ze draaien met de zon mee en 

blijven bij regen en bewolking (grotendeels) gesloten.  

Wanneer een plant in vroegere tijden als geneeskrachtige plant werd 

gezien, kreeg de plant officinalis achter haar naam. Goudsbloem wordt in 

veel tuinen speciaal gekweekt vanwege haar geneeskrachtige werking. 

De olie van deze plant is een winnaar in de lijst van medicinale oliën voor 

de huid. Goudsbloem werkt verzachtend, ontstekingsremmend, 

bacteriedodend, jeukstillend, regenererend, kalmerend en helend voor de 

huid. Wie kent er niet de bekende calendula zalf. Deze wordt vaak ingezet 

voor allerhande huidklachten, zoals ruwe en schrale huid, kloofjes, schaaf-

en snijwonden, maar ook voor bijvoorbeeld eczeem. 

Eczeem is de verzamelnaam van verschillende aandoeningen die een 

ontstekingsreactie van de huid veroorzaken. Vanwege de 

ontstekingsremmende werking is calendula hier fijn om te gebruiken. Het 

kalmeert de huid, waardoor het eczeem verminderd wordt en het verlicht 

de jeuk waardoor de neiging om te gaan krabben afneemt.  
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Calendula is ook fijn om te gebruiken om jeuk van bijvoorbeeld 

muggenbulten of insectensteken te verminderen. (Let op: calendula werkt 

averechts als je gevoelig reageert op planten uit de asteraceae of 

composieten familie, waar goudsbloem ook toebehoort). 

In je tuin is goudsbloem een geweldige helper; ze is een zogeheten 

companion plant: ze helpt andere planten (en de aarde) om ziektes te weren 

en beschermt tegen schadelijke insecten als aalwormen, mieren en witte 

vlieg. Bovendien trekt ze juist gunstige insecten aan, zoals de zweefvlieg die 

dol is op luis.  

In de bloemblaadjes van de goudsbloem zit de geneeskrachtige werking. 

Maar ook de blaadjes van de plant kun je eten en zijn lekker om te 

verwerken in een salade, pesto of omelet. 

Van de bloemblaadjes kun je 

heerlijke thee zetten. Voor één 

kopje thee gebruik je 2 gram 

gedroogde goudsbloemblaadjes.  

Als je last hebt van keelklachten 

of ontstekingen in je mond, is 

spoelen en/of gorgelen met 

goudsbloemthee een aanrader.  

 

Verder werkt goudsbloemthee helend bij spijsverteringsproblemen en 

verlichtend bij menstruatiekrampen. Voor deze klachten is het ook fijn om 

goudsbloem aan je badwater toe te voegen. 

Je kunt goudsbloem heel gemakkelijk drogen. Knip hiervoor de bloem van 

de stengel af en leg ze te drogen in een lege eierdoos. Na twee weken zijn ze 

gedroogd en kun je de bloemblaadjes van het hart afhalen en bewaren in 

een luchtdichte pot. 

Tot slot nog een recept om zelf goudsbloemolie te maken. Simpel om te 

maken en super fijn om in je thuisapotheek voor handen te hebben om in te 

zetten bij jeuk, schaafwonden, en allerhande huidklachten. 
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  Recept goudsbloemolie 

Alles wat je nodig hebt is een schone steriele pot, een katoenen doek, een 

elastiekje, zonnebloemolie en zoveel goudsbloemen als er in jouw pot 

passen. 

- Pluk goudsbloemen van verschillende planten, schud ze uit, 

zodat eventuele beestjes of vuiltjes eruit vallen.  

- Trek de bloemblaadjes van het hart af en vul hier je pot voor 

2/3 mee. 

- Overgiet de bloemblaadjes met zonnebloemolie (of een andere 

plantaardige olie naar keuze), zorg ervoor dat de bloemen 

helemaal onder staan.  

- Dek je pot af met een katoenen doek en een elastiekje, zodat 

eventueel vocht uit de bloemen nog uit de pot kan.  

- Laat dit vervolgens 3 tot 4 weken op een zonnige plek in je huis 

staan,  zodat de medicinale werking van de bloemen goed in je 

olie kan trekken. 

- Na 3 tot 4 weken zeef je de blaadjes eruit en doe je de olie over 

in een schone en bij voorkeur bruine fles en klaar is je eigen 

huidolie! 

 

Overgang september – oktober 

Waar september vaak nog wordt ervaren als een heerlijke nazomerse 

maand, waarbij het weer ons vaak nog gunstig gezind is, maakt oktober de 

overgang naar een wat onstuimiger weertype. 

De nachten worden kouder en ’s ochtends blijft het nog lang fris. ‘s Avonds 

koelt het snel af en is het al rond 20.00 uur donker. Langzaamaan wordt het 

tijd worden om kleding met lange mouwen tevoorschijn te halen en  

zomerjurken op te bergen. Tijd om het in huis gezellig te maken, want we 

gaan over naar DE herfstmaand van het jaar en zullen meer tijd binnenshuis 

door  brengen.  
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Oktober, de wijnmaand en oogstdank-maand, komt van ‘octo’ wat in het 

Latijnse ‘acht’ betekent. Volgens de Romeinse kalender begon het nieuwe 

jaar op 1 maart en daarmee is oktober de achtste maand.  

Doordat de zon steeds lager aan de horizon staat en de temperatuur steeds 

meer daalt, verandert de natuur zichtbaar. De tijd van rijping en overvloed 

is voorbij. 

In oktober wordt de allerlaatste oogst van het land binnengehaald. Van 

oudsher vierde men in deze tijd oogstdankfeesten. In de christelijke kerken 

kennen we nog steeds ‘oogstdankdag’ dat vaak in de eerste week van 

oktober wordt gevierd. Het is fijn om stil te staan bij jouw oogst van het 

afgelopen jaar, om dankbaar te zijn voor alles wat gelukt is en op je pad is 

gekomen. Dankbaarheids energie is een hele mooie hartenergie; laat die 

maar heerlijk door je heen stromen! 

Buiten is het werk klaar, er volgt nu een periode in het jaar van ‘even niet 

zoveel meer hoeven’. Maak het binnen gezellig, creëer een fijn warm 

holletje waarin je kunt samen ZIJN met jezelf en je dierbaren. 

Herfstmaand 

Oktober is een echte herfstmaand. De bomen laten hun blaadjes los, in het 

volste vertrouwen dat er in de lente weer nieuwe blaadjes aan zullen 

komen. Bij koude temperaturen (en zeker als het vriest) kan een boom 

moeilijker water opnemen, om te voorkomen dat de boom uitdroogt, laten 

loofbomen hun blaadjes los. Maar voordat ze loslaten verkleuren ze eerst 

nog in de mooiste kleuren. 

In deze tijd van het jaar ruik je in het bos de geur van vergankelijkheid. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_kalender
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Bovengronds sterft het meeste af, de energie gaat steeds meer naar de 

onderwereld, naar de wortels, die blijvend zijn. Van daaruit zal in de lente 

weer nieuw leven ontstaan om daglicht te gaan zien. 

 

De bomen in het bos nodigen jou ook uit om helemaal te ZIJN en te laten 

gaan wat niet meer dient. Terug naar binnen, terug naar de essentie, de 

diepe donkere stilte van de baarmoeder van de aarde in. 

 

  Speciale dagen in oktober 

  Dierendag 

In 1930 werd op 4 oktober in Nederland voor het eerst dierendag gevierd.  

Op 4 oktober 1226 overleed de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige 

had zich gedurende zijn leven ontfermd over het lot van zwervers, natuur 

en dieren. Hij was een enorme dierenvriend en een verdediger van de 

dierenrechten. In 1929 kwamen op een congres in Wenen verschillende 

verenigingen voor de rechten van het dier bijeen. Daar werd besloten om de 

sterfdag van deze heilige uit te roepen tot wereld dierendag.  

Dierendag was in eerste instantie vooral bedoeld om dieren die het moeilijk 

hebben extra aandacht te geven. Rondom dierendag zijn er daarom vaak 

allerlei campagnes om aandacht te vragen voor dieren in nood, want helaas 

zijn er ook nu nog veel dieren die onrecht worden aangedaan.  

Voor kinderen is dierendag vooral een dag om hun eigen huisdier eens 

lekker te verwennen met iets lekkers of een nieuw speeltje. 

  Dieren als spiegels 

Als je een huisdier hebt dan weet 

je dat dit dier feilloos jouw 

gemoedstoestand oppikt, daar 

hoeven geen woorden voor aan te 

pas te komen. Je huisdier voelt 

jou onbewust aan en is met name 

heel gevoelig voor jouw emoties. 

Zo weten ze bijvoorbeeld precies  

wanneer ‘het baasje’ wel wat 
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troost kan gebruiken.  

 

Voor dieren kun je niets verhullen, ze kijken recht door je heen en weten 

precies wat je nodig hebt. Ze leren jou hiermee om eerlijk naar jezelf te 

kijken. Niet altijd makkelijk, soms zelfs super confronterend, maar wel heel 

helend. 

Wist je dat elk dier een eigenschap van jou spiegelt en je in elk dier 

aspecten van jezelf kunt ontdekken? 

Dieren vertonen gedragspatronen waarin je helende boodschappen kunt 

ontdekken. In natuurreligies, zoals het sjamanisme, spreken ze over 

‘krachtdieren’ – ze worden gezien als gids, bewaker en beschermer van je 

persoonlijke kracht.  

Je kunt hierop internet veel over vinden en het is zeer de moeite waard om 

je hier eens in te verdiepen. 

Ieder dier heeft kenmerken die symbool staan voor jouw kwaliteiten en 

valkuilen. Door je te verdiepen in het betreffende dier krijg je inzichten over 

jezelf die helpen om persoonlijk en sociaal te groeien en jezelf verder te 

ontwikkelen. 

Bijvoorbeeld: als je wilt leren over teamwork, kijk dan eens naar ganzen. 

Ganzen vliegen luid gakkend in een formatie over, ze communiceren 

onderling erg goed en beseffen dat ze de steun van de groep nodig hebben. 

Maar ook kleine dieren, zoals bijvoorbeeld mieren,  kunnen je veel over 

jezelf leren. Een mier geeft nooit op, geen obstakel is hem teveel. Mieren 

gaan met veel doorzettings- en uithoudingsvermogen over het obstakel 

heen, met als doel: hun nest bereiken.  

 

 

 

 

 

 

Verschijnt er in je dromen steeds een bepaald dier, kom je 

onverwacht dieren tegen of heb je affiniteit met een 

bepaald dier,  neem dan eens de tijd om dit dier te 

observeren: 

- Hoe gedraagt dit dier zich? 

- Wat valt je vooral op aan dit dier? 

- Wat wil het dier jou hiermee vertellen? Wat is zijn 

boodschap voor jou? 
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  Samhain 

In de nacht van 31 oktober op 1 november werd in vroegere tijden Samhain 

gevierd, de viering van het nieuwe jaar. De kalender eindigde namelijk op 

31 oktober en op 1 november begon het nieuwe jaar.  

 

Samhain is de viering van de overgang van zomer naar winter, het einde 

van het lichte deel van het jaar en het begin van het donkere deel van het 

jaar. Deze dag markeert de dood van het oude en de geboorte van het 

nieuwe jaar en is van origine een feest waarbij werd stilgestaan bij de 

cyclus van leven, dood en wedergeboorte. 

Een tijd waarin de natuur haar dieptepunt heeft bereikt, zag men in vroegere 

tijden als een nieuw begin. Ieder nieuw leven ontstaat immers in het donker: 

het zaadje dat ontkiemt in de donkere aarde, een nieuw leven dat ontstaat in 

de donkere baarmoeder. 

 

De Kelten geloofden in onzichtbare sluiers die de wereld van de levenden 

en die van de doden van elkaar scheidden. In deze periode is de sluier 

tussen deze werelden het dunst, wat maakt dat de levenden en de 

overledenen nu makkelijker contact met elkaar kunnen maken.  
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In de oude tradities werd het contact met overledenen als iets heel 

natuurlijks gezien, waarvoor je niet bang hoefde te zijn. Pas in de 

Middeleeuwen, een tijd van veel bijgeloof, werd men bang om doden op 

straat tegen te komen. Daarom werden er grote vuren gestookt om de 

kwade geesten te verjagen en droeg men maskers om de geesten in 

verwarring te brengen.  

Het eren van voorouders (de bloedlijn waar je vanaf stamt, maar ook 

voorouders in de zin van zij die ons voorgegaan zijn) neemt bij Samhain een 

belangrijke plaats in, met name het eren van hun wijze lessen. Omdat de 

sluiers nu zo dun zijn, kun je in deze tijd makkelijker contact maken met de 

voorouders, door divinatie (het onbewuste bewust maken door b.v. het 

gebruik van tarotkaarten of runenstenen) of voorouderrituelen. Dit werd 

gedaan om oude kennis weer terug te halen naar nu, om oude rituelen en 

gebruiken weer in ere te herstellen en nieuw leven in te blazen. Passend in 

de tijd van nu, zoals onze voorouders dat waarschijnlijk zelf ook steeds 

toepasbaar hebben gemaakt naar hun eigen tijd. 

Deze periode van het jaar is dus bij uitstek een goede tijd om contact te 

leggen met jouw overleden dierbaren om ze te laten weten dat je hen niet 

bent vergeten, maar ook om je voor hen open te stellen om belangrijke 

inzichten en wijze lessen te ontvangen. 

  All Hallow’s Eve en Halloween 

De christelijke kerk heeft geprobeerd het Samhain feest te verdringen, wat 

gedeeltelijk gelukt is. Paus Gregorius verplaatste het feest van alle 

martelaren van de kerk, dat eigenlijk op 13 mei gevierd werd, naar 1 

november om het te laten samenvallen met Samhain. Vanaf dat moment 

werd vanuit de kerk de verering van de Heiligen gevierd in plaats van de 

het vereren van de voorouders. Het feest werd All Hallow’s Eve genoemd 

wat vervolgens als snel werd 

samengevoegd tot Hallowe’en. 

De vanuit Amerika overgewaaide 

gewoonte om de nacht van 

Halloween griezelend door te 

brengen, is inmiddels ook in 

Nederland een trend aan het 
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worden. Enge spinnenwebben met dikke spinnen erin hangen voor de 

ramen, pompoenen worden enge gezichten en men gaat griezelig verkleed 

met dodenmaskers en skeletten de straat op.  

Zou men nu nog weten waarover dit feest werkelijk gaat? 

  3e oogstfeest 

Samhain is, net als Lughnasadh en Mabon, een oogstviering. Voor de Kelten 

was Samhain de afsluiting van het oogstseizoen.  

Na een intensieve periode van groeien, bloeien en oogsten, mocht de aarde 

nu gaan rusten. Maar eerst werd nog de allerlaatste oogst van het land 

gehaald, zoals de pompoenen (vandaar dat je veel pompoenen ziet tijdens 

Halloween). De voorraadschuur en kelder werd met de laatste oogst gevuld 

om de winter goed door te kunnen komen. Het was taboe om na Samhain 

nog oogst te hebben staan en als er dan toch nog wat stond, diende je dat te 

laten staan voor de natuurgeesten. 

 

Het vee werd van de weilanden gehaald om tot aan de lente in de stallen te 

verblijven. De kudde werd eerst nog uitgedund, enkel de sterkste dieren 

werden gespaard. Enerzijds omdat men niet al het vee van voer kon 

voorzien gedurende de winter en anderzijds om als voeding voor de 

mensen te dienen, als voorraad voor de lange winter. Daarmee is Samhain 

het derde en laatste oogstfeest van het jaar. 

  De uitnodiging van Samhain in deze tijd 

Met Samhain keer je toe naar een periode van  

eenvoud en het afdoen van je maskers om 

helemaal terug te keren naar je essentie. Net 

zoals de bomen tot op het skelet kaal worden.  

Centraal staat bij dit feest dat de dood geen 

definitief einde is, maar slechts een overgang 

van de ene fase naar de andere. Er hangt soms 

een wat onbehaaglijke sfeer over de dood en de 

geestenwereld, maar juist hier kun je ook een 

grote nabijheid ervaren door te praten over 

geliefden die zijn overleden. Steek een kaarsje 
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aan, haal samen verhalen op en vertel elkaar waarom diegene zo dierbaar 

voor je was en wat je van hem/haar geleerd hebt in het leven.  

Samhain is een periode van een einde en van een nieuw begin en daarmee 

een geschikte tijd om een pas op de plaats te maken; wie en wat neem jij 

mee door de poort van oud naar nieuw?  

Om dit inzichtelijk te krijgen, is het tijdens Samhain gebruikelijk om aan 

divinatie te doen, door middel van tarot of orakelkaarten.  

 

 

 

 

 

 

Om het nieuwe te verwelkomen, is ruimte nodig. Die ruimte creëer je door 

zaken die het leven niet meer dienen, los te laten. Dat kan gaan over 

materiële spullen, vriendschappen die niet meer levensvatbaar zijn, maar 

ook over gewoontes en overtuigingen die je belemmeren verder te groeien 

en ontwikkelen tot wie je in potentie bent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sta bewust stil bij het leven dat je nu leidt: 

 Ben je gelukkig met het leven dat je nu leidt? 

 Wat wil je de komende tijd verder ontwikkelen? 

 Waar ga je prioriteit aan geven? 

 Wie en wat mag je loslaten, zodat er ruimte komt 

voor de ontwikkeling die jij wenst? 
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Loslaat ritueel 

Je kunt dit ritueel in je eigen achtertuin doen of  een fijn plekje in de natuur 

uitkiezen waar je in stilte kunt ZIJN. 

Zorg dat je voorjaarsbollen, pen en papier bij de hand hebt. 

 

Mijmer over waar je de komende tijd naartoe wilt bewegen en welke 

overtuiging jou hierin belemmert. 

Ben je bereid deze overtuiging los te laten? 

Schrijf op je briefje: ‘ik laat…….los’ of ‘ik laat achter me……’. 

(bijvoorbeeld;‘ik laat het altijd in tekorten denken los’- , of ‘ik laat achter me 

dat ik mezelf steeds met anderen vergelijk’). 

Graaf een kuiltje in de aarde, stop daar je briefje in en voel ook echt dat je 

deze overtuiging loslaat. Zet hier bovenop een bloembol, maak het kuiltje 

weer dicht. 

De aarde transformeert dat wat jij los laat weer in nieuw. Dat wat het leven 

niet meer dient, heb je nu losgelaten, zodat er ruimte ontstaat om naar 

nieuw te bewegen (zonder dat je nog precies hoeft te weten wat dat dan is). 

 

Voel wat dit met jou doet. 

Volgend voorjaar bloeit op deze plek jouw voorjaarsbol als symbool voor 

datgene waar jij je liefdevolle aandacht aan gaat geven. Je oude overtuiging 

is getransformeerd in iets wat weer levensvatbaar is geworden. 
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Samhain op het jaarwiel 

Op het jaarwiel ligt Samhain tegenover Beltane. 

Waar het bij Beltane vooral ging om naar buiten 

gerichte energie en verbinding met de ander, gaat 

het bij Samhain over het vormloze en de verbinding 

met de leegte. Je hebt niet meer perse een ander 

nodig, alles is in jezelf aanwezig en van daaruit kun 

je verbinden met de ander.  

De energie trekt tot aan Yule (midwinter) steeds meer naar binnen. De 

periode van Samhain tot Yule wordt gebruikt om stil te staan bij alle (wijze) 

lessen van het afgelopen jaar, bij je oogst en bij dat wat je los hebt mogen 

laten om ruimte te maken voor het nieuwe dat in jou wil ontstaan. 

 

  Wintertijd 

 

 

Op de laatste zondag van maart is de tijd verzet naar ‘zomertijd’ om 

maximaal te kunnen genieten van het daglicht;- op de laatste zondag van 

oktober wordt de tijd terug gezet naar ‘wintertijd’. 

Wintertijd is eigenlijk geen juiste term, want de tijd waar we eind van deze 

maand naar teruggaan, is de oorspronkelijke tijd, de natuurlijke tijd die bij 

ons bioritme past. In de zomer plak je hier alleen maar een uurtje meer 

daglicht aan vast, zodat je een uurtje eerder opstaat ten opzichte van ‘de 

wintertijd’. 
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Vroeger had de mens geen klok of horloge, de natuur liet zien ‘hoe 

laat het was’. Met persoonlijke waarnemingen als ‘het wordt donker’, 

– ‘ik heb honger’ en-‘ik ben moe’ leefde de mens meer in verbinding 

met de natuur en zichzelf. 

Oefening ‘de tijd loslaten’ 

De vraag ‘hoe laat is het?’ geeft eigenlijk meteen al aan dat het laat is. 

Probeer eens een dag je horloge af te doen en niet op DE tijd te letten, 

maar je persoonlijke tijd te volgen. Kijk in je agenda en zet daar een 

afspraak in met jezelf wanneer jij hier tijd voor vrij maakt.  

Voel wanneer je honger hebt en maak dan iets te eten voor jezelf in 

plaats van dat te doen als de klok ‘etenstijd’ aangeeft.  

Voel wanneer je een beetje onrustig wordt en wel wat beweging kunt 

gebruiken, ga bewegen. 

Voel wanneer je hoofd toe is aan rust en rust uit.  

Voel waar je behoefte aan hebt om te gaan doen of juist niet  te doen 

en volg dit gevoel. 

Ga lekker naar buiten, de natuur in en laat je meenemen. Je hoeft niet 

op de tijd te letten, zie waar je uitkomt en verwonder je!  

Ga naar bed als je in jezelf voelt dat je moe bent en wilt gaan slapen, 

let daarbij eens niet op de klok of het wel ‘de juiste tijd’ is om te gaan 

slapen. 

Voel wat zo’n dag zonder tijd met je doet.  
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  Draden van verbinding 

  Paddenstoelen 

 

In de herfst zie je de mooiste paddenstoelen boven de grond komen. Vaak 

zie je ze tussen de bladeren, aan een afgebroken tak, tegen de boom aan of 

op de knoest van een omgewaaide boom.  

Paddenstoelen leven van planten en bomen. Het zijn zwammen, of eigenlijk 

de vruchten van een zwam die voor het grootste deel onder de grond leeft. 

Zwammen worden ook wel schimmels genoemd. 

Als kind al spraken paddenstoelen zeer tot mijn verbeelding, de 

kaboutertjes die er mogelijk in leefden….voor mij ging er een heel leven 

schuil in en achter deze prachtige natuurwonderen. 

Het klopt ook dat er een heel leven schuil gaat achter paddenstoelen: de 

paddenstoelen die je kunt zien, zijn de vruchten van een netwerk van 

schimmeldraden onder de grond die de hele zomer druk bezig zijn geweest 

al het afval van de natuur te verteren. 
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Die schimmeldraden, ook wel 
mycelium genoemd, zie je niet, maar 
in een schep zand zitten er al 
duizenden. Deze schimmeldraden 
vormen met elkaar een web van 
soms wel tientallen soorten die ook 
onderling aan elkaar verbonden 
zijn. 
 

Dit netwerk van schimmeldraden brengt communicatie tussen bomen.  
Je zou wel kunnen stellen dat dit het online netwerk van de natuur is. 
Als de dagen korter worden en het weer kouder, in de herfst dus, gaat de 
zwamvlok over tot het maken van paddenstoelen. Onder de hoed van de 
meeste paddenstoelen kun je de sporen vinden van waaruit de volgende 
zomer weer opnieuw een heel netwerk van schimmeldraden zal groeien. 
 

Spinnenweb 
 
Spinnen zijn van alle seizoenen, maar soms lijkt 
het wel alsof ze in de herfst met meer zijn. Als je ’s 
ochtends de deur uitstapt, moet je oppassen dat 
je niet met je hoofd in een spinnenweb loopt.  

In de herfst zijn er niet ineens meer spinnen en 
spinnenwebben, alleen zie je ze nu beter, omdat 
er in deze tijd van het jaar vaak dauw op het web 
ligt. Daarnaast groeit het spinnenweb naarmate 
de spin groeit en in de herfst is de spin het 
grootst, dus meer zichtbaar. 

Spinnenwebben zijn prachtige constructies 
gemaakt van spinsel (spinrag), vastgemaakt aan 
bomen, planten of gras, een waar kunstwerk.  
 

Niet alle spinnenwebben zijn hetzelfde, het soort web hangt af van de 
jachttechniek van de spin. De meest bekende is het wielweb zoals de 
kruisspin die maakt.  
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Achter in haar lijf zitten spintepels waar het spinsel uitkomt, de draden van 
haar ingenieuze web maakt de spin dus zelf. De draden van een spinnenweb 
zijn heel dun, zodat ze niet worden opgemerkt door de vliegende insecten 
die de spin graag in haar web wil vangen en bovendien zijn de draden bij 
veel soorten kleverig, zodat de prooi meteen in het web verstrikt raakt. 

Als er een prooi in haar web terecht komt, rent de spin hier vliegensvlug 
naartoe om de prooi te doden en in te wikkelen in spinsel. Daarna zuigt ze 
haar prooi op haar eigen tijd leeg. De spin maakt wat daarvan over is weer 
los uit haar web en repareert de plek waar haar prooi gezeten heeft, zodat 
het weer stevig genoeg is voor een nieuwe vangst.  
 
Zelf raakt de spin echter niet verstrikt in haar eigen web, omdat de draden 
van het web niet volledig met kleefstof zijn bedekt, maar met kleefdruppels. 
De spin loopt tussen deze kleefdruppels door en daarnaast heeft ze ook 
kleefvrije loopdraden gemaakt waarmee ze zich in het web kan verplaatsen 
zonder er zelf in verstrikt te raken.  

 
Als het buiten regent en kouder wordt, sterft de spin. Maar vóór die tijd 
heeft de spin op een beschutte plek zo’n 600 eitjes in een cocon gelegd. Zo 
zorgt de spin ervoor dat het leven wordt doorgegeven. 
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Weef je eigen web en draag hier zorg voor! 
 
Een spinnenweb herinnert je aan de zilveren draden van verbinding met 
het leven.  

Als je de samenleving ziet als een weefsel, dan kun je stellen dat ieder mens 
daarin een draad is die al meewevende en eigen bijdrage levert aan het 
grote geheel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

De liggende 8: het lemnisca 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijmer eens over de volgende vragen: 

- Hoe is het met de verbindingen in mijn leven? 

- Zijn er draden die ik zou willen verstevigen? 

- Zijn er draden die beschadigd zijn?  

(Kan ik die nog repareren of mag ik ze losmaken?) 

- Hoe kan ik nieuwe/gezondere verbindingen 

maken? 
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Boom van de maand: tamme kastanje 

 

Kastanjes horen bij de herfst zoals sneeuwklokjes bij de lente horen.  

Je kunt tamme kastanjes en wilde kastanjes tegenkomen in het bos. Het is 

voor jong en oud een plezier om ze te rapen, het zijn ware schatten! 

Zo maakte ik als kind ieder jaar een spinnenweb van een kastanje, 

satéprikkers en allerlei kleuren wol. Nu raap ik ze voor herfstdecoratie in 

mijn huiskamer.  

 

Ook al heten ze beide ‘kastanje’ toch zijn ze geen familie van elkaar. De 

tamme kastanje behoort tot de beukenfamilie en alleen de vruchten van 

deze kastanje kun je eten. Ze smaken zoet, romig en nootachtig. Van deze 

kastanjes wordt kastanjemeel gemaakt, waar je de heerlijkste dingen mee 

kunt bakken. De wilde kastanje behoort tot de zeepboom familie, is erg 

bitter en voor de mens niet eetbaar. Wel kun je er schoonmaakmiddelen 

mee maken, vanwege de hoge concentratie saponine (een witte zeepachtige 

stof). 

Je kunt de tamme en wilde kastanje gemakkelijk uit elkaar houden. De 

bomen die de eetbare tamme kastanjes dragen, hebben langwerpige, 

getande bladeren. De vruchten zijn verstopt in een bolster met veel fijne 

stekeltjes, die je behoorlijk kunnen prikken.  In de bolster zitten soms wel 

drie noten. Deze eetbare kastanjes zijn niet helemaal rond, maar hebben 

een platte kant en een puntje met een wit pluimpje.  
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Wilde kastanjes herken je aan de grote bladeren in de vorm van een hand 

met vijf { zeven ‘vingers’. Ze hebben een bolster met korte stekels, die niet 

zo erg prikken als de tamme kastanje. In de bolster zit maar één kastanje 

die helemaal rond is.  

Net zoals de hazelaar en de okkernoot is de kastanje een raap- of 

verzamelvrucht: ze worden geraapt nadat ze op de grond zijn gevallen.  

De tamme kastanje is een  supergezonde noot, er zit meer vitamine C in dan 

in welke andere noot ook. Je kunt ze in het bos rapen (laat voldoende voor 

de dieren over) en tegenwoordig ook in veel winkels kopen, omdat 

kokkerellen met kastanjes in ons land steeds populairder wordt. 

Wat is er nu leuker dan je herfstwandeling in het bos combineren met het 

zoeken van tamme kastanjes, die je thuis gekomen heerlijk kunt poffen. 

Kinderen vinden dit in ieder geval altijd erg leuk om te doen. 

  Recept gepofte kastanjes 

- Ontdoe de tamme kastanjes van hun bolster. 

- Kerf met een scherp mesje de kastanjes bovenop in (maak er 

een kruisje in) dit voorkomt dat ze straks te hard poffen en 

wegschieten. 

- Leg de kastanjes in een vuurbestendig bakje op je barbecue of 

vuurkorf (of leg ze direct op het rooster). 

- Als je geen barbecue of vuurkorf hebt, kan het ook in de oven: 

voorverwarmen op 200 graden. 

- Pof/rooster de kastanjes in ongeveer 10 tot 15 minuten. 

- Wanneer ze open staan, zijn ze klaar om te eten. 

 

Overgang oktober naar november 

In oktober lieten de eerste bomen hun blaadjes al los en brak daarmee een 

tijd van verandering in de natuur aan. In november zet dit nog verder door. 

Het weer wordt steeds guurder, er is meer donker dan licht op een dag en 

de energie trekt steeds meer naar binnen. Het is een tijd van afscheid 

nemen van wat het leven niet meer doorlaat en dat kan je soms wat somber 

doen voelen. Maar het is ook een uitnodiging om het binnen behaaglijk te 

maken en goed voor jezelf te zorgen, om je voor te bereiden op de winter! 
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November komt van het Latijnse woord ‘novem’ dat ‘negen’ betekent. 

Oorspronkelijk was november de negende maand van het jaar, omdat in de 

tijd van de Romeinen het jaar in maart begon. 

November wordt ook wel slachtmaand of bloedmaand genoemd. De dieren 

die te zwak werden geacht om de winter door te komen of niet gevoed 

konden worden gedurende de winter, werden geslacht. Bovendien was het 

vlees van dieren voor de mens nodig om de winter door te kunnen komen. 

Nog een andere naam voor november is jachtmaand vanwege het jagen op 

wild (meestal herten en zwijnen) en gevogelte (zoals fazanten en patrijzen). 

Omdat november ook een maand is van ochtendnevel, kent deze maand ook 

de naam nevelmaand. 

Speciale dagen in november 

  Allerheiligen en Allerzielen 

De eerste dag in november was van oudsher een Keltische gedenkdag. Zoals 

je vorige maand hebt kunnen lezen werd op deze dag de overgang gevierd 

van de zomer naar de winter, de overgang van oud naar nieuw (Samhain). 

Tijdens de kerstening werden heidense rituelen door de kerk omgevormd 

tot een christelijk feest, zo ook Samhain. Binnen de katholieke kerk 

wordt daarom op 1 november ‘Allerheiligen’ gevierd.  

Alle heiligen en martelaren kregen destijds een eigen naamdag 

(sommige van deze dagen vieren we nog op de dag zelf , zoals Sint 

Nicolaas op 5 december), maar omdat er zoveel heiligen waren, heeft 

de kerk er een algemene dag van gemaakt om alle heiligen te eren.  
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Op 2 november wordt ‘Allerzielen’ gevierd. Op deze dag worden 

binnen de katholieke kerk de parochianen die dat jaar zijn overleden 

herdacht. De geloofsgemeenschap komt bij elkaar om gezamenlijk de 

overledenen van het afgelopen jaar te herdenken. Hun namen worden 

nog eenmaal in de kerk genoemd en het kruisje met de naam van de 

overledene (die op de dag van de uitvaart in de kerk is opgehangen) 

wordt opgehaald en mee naar huis genomen. Daarna gaat men naar 

het graf van de overledene om diegene te gedenken met witte 

bloemen, vaak een witte roos. 

  Sint-Maarten 

Op 11 november wordt Sint Maarten gevierd, het tweede feest van de 

reeks heiligenfeesten ter voorbereiding op kerst (Michaëlsfeest was 

de eerste, Sint-Nicolaas is het derde feest).  

De in Hongarije geboren Martinus diende het Romeinse leger en werd 

later bisschop van Tours. Na zijn dood werd hij heilig verklaard. In de 

Middeleeuwen was hij een zeer populaire heilige, omdat hij het altijd 

opnam voor de armen en de bedelaars. Hij vertegenwoordigt de 

innerlijke kwaliteit van goedheid, offerbereidheid en deemoed.  

De legende gaat dat hij op zijn 

15e met het Romeinse leger 

naar Gallië trok. Bij de 

stadspoorten van de Franse 

stad Amiens trof hij een 

bedelaar bibberend van de kou 

aan. Hij kreeg medelijden en 

schonk hem de helft van zijn 

mantel –(omdat de mantel 

eigendom was van het 

Romeinse leger mocht hij de 

mantel niet in zijn geheel 

weggeven). 

Die nacht droomde Martinus van de bedelaar en hoorde hij in zijn droom 

dat Jezus de bedelaar was met wie zijn mantel had gedeeld. Martinus 

verlaat vervolgens het leger, laat zich dopen en sticht een klooster waar hij 



 

148 
E-book Natuurlijk ZIJN – Esther van den Berg 

zich ontfermt over de armen. Later wordt hij bisschop van Tours. Hij 

overleed op 81 jarige leeftijd, wat voor die tijd heel oud was. Op 11 

november werd hij begraven en die dag is zijn naamdag geworden. 

Begin november was vroeger de tijd waar de oogst binnengehaald moest 

zijn, het vee op stal ging en de grote Sint-Maartens-vruchtbaarheidsvuren 

ontstoken werden. Daaruit is de traditie ontstaan van het knollen 

uithollen en er een lichtje in laten branden. Knollen zijn het laatste gewas 

wat geoogst wordt voor het aanbreken van de winter. Door er een lichtje in 

te plaatsen, koester je het licht van de zomer en neem je dit met je mee de 

winter in. 

 

Sint Maarten is een zogeheten 'bedelfeest'; vaak leden de arme mensen in 

deze tijd honger. Om voor hen de winterperiode wat draaglijker te maken, 

mochten ze onder andere met Sint Maarten langs de deuren gaan om liedjes 

te zingen om in ruil daarvoor voedsel of brandstof te ontvangen.  

Het was een echt volksfeest waarin men naar elkaar omkeek. Tegenwoordig 

kennen we het vooral als een kinderfeest. 

In bepaalde streken van 

Nederland wordt nog altijd Sint 

Maarten gevierd. Kinderen 

gaan met zelf gemaakte 

lampionnen met lichtjes erin 

langs de deuren. Ze bellen aan 

waar een lichtje voor het raam 

brandt, zingen speciale Sint 

Maarten liedjes en in ruil 

hiervoor ontvangen ze 

snoepgoed of fruit.  

 

  Gekkengetal 

11 novemberheeft nog een andere betekenis; elf staat bekend als het 

gekkengetal. Vroeger hadden veel getallen een symbolische betekenis, het 

getal elf wordt een gekkengetal genoemd omdat het alleen te delen is door 

zichzelf. Elfstaat tussen tien, het volmaakte getal en twaalf, het heilige getal. 

Tien van de 10 geboden en twaalf van de 12 apostelen. Elf is daartussen een 
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gek getal, een buitenbeentje. 

Op de 11e van de 11e begint in het Zuiden des land het carnavalsfeest, het 

feest van lekker gek doen.  

 

De dood is nodig voor nieuw leven 

November is een donkere en vaak somber aanvoelende maand, de dagen 

worden korter en de nachten langer. Het is buiten guur en grauw, de laatste 

dorre blaadjes waaien door de wind van de bomen en hiermee wordt het 

echt kaal in de natuur. 

Deze maand gaat over ‘de kleine dood’. In de natuur is alles stil en in zichzelf 

terug getrokken. Deze winterslaap lijkt op de dood, maar is slechts schijn, 

want in de buik van de aarde slaapt het zaad, wat de hoop is van het nieuwe 

leven dat in de lente weer op zal komen.  

De vroegere landbouwculturen wisten dat er zonder de dood geen nieuw 

leven was. De aarde werd gezien als de buik - de baarmoeder -  die nieuw 

leven voortbrengt en ook het leven weer terug neemt. 

 

In je persoonlijk leven ligt in deze periode de uitnodiging om afscheid te 

nemen van dat wat het leven niet meer doorlaat. Dat kan gaan over je werk, 

een relatie of over een bepaalde situatie. Maar ook over een lang 

gekoesterde illusie van iets dat je wilt realiseren, maar steeds niet van de 

grond komt.  

Loslaten is het laten gebeuren en jezelf overgeven aan de tijd en aan 

het leven. Zoals niks in de natuur zich hecht: de boom laat zijn 

blaadjes los en hernieuwt zich. Loslaten is een vorm van ‘niet -

hechten’.   

Ruim materiële en immateriële overbodigheden op, dit schept ruimte 

in je hoofd en in je huis! 

 

 

 

Welke overbodigheden heb jij nog in je leven? 

Ben je bereid om ze nu echt los te laten? 
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  Oefening ‘de bezem erdoor’ 

 

Waar mag jij spreekwoordelijk de bezem doorheen halen om ruimte te 

maken in je huis en in je hoofd? 

Loop eens door je huis en kijk wat je allemaal aan overvloed hebt in je huis, 

voel of je hier (nog) van kunt genieten. 

Loop dan nog eens een rondje en kijk nu wat je aan ballast in huis hebt: 

Waar heb je teveel van?, Wat neemt teveel ruimte in beslag?, Waar doe je al 

een hele tijd niets meer mee?, Wat geeft je geen blij en tevreden gevoel 

meer? 

Besef dat hetgeen je teveel is, wel regelmatig je aandacht vraagt: 

Bijvoorbeeld: ‘ik zou die dozen op zolder eigenlijk eens een keer uit moeten 

zoeken’, ‘mijn boekenkast puilt uit en moet ik hoognodig eens opruimen’ of 

‘mijn kledingkast hangt veel te vol, eigenlijk moet ik mijn kleding eens 

uitzoeken’. 

Maak een lijst van wat weg kan; ga de lijst na en kijk wat je kunt verkopen, 

weggeven of weggooien. 

Maak een planning hoe je dit gaat aanpakken en kom die planning ook na. 

Zo maak je ruimte voor het nieuwe dat in jou wil ontstaan! 

 

  De winterblues 

Er zijn nogal wat mensen die november ervaren als een zwaarmoedige 

maand. Sommigen daarvan zien zelfs enorm op tegen de donkere 

wintermaanden, zeker als ze al eens eerder in deze tijd van het jaar last 
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hebben gehad van  neerslachtige gevoelens.  

Ze ervaren in de donkere tijd van het jaar klachten als vermoeidheid, 

futloosheid, somberte, slechtere concentratie, prikkelbaarheid en minder 

zin hebben in sociale contacten. Dit wordt ook wel de winterblues genoemd, 

of een winterdip. 

 

De oorzaak is veelal een verstoorde biologische klok. In de winter zijn de 

dagen korter, waardoor er minder licht is en bovendien is de lichtsterkte 

behoorlijk afgenomen in vergelijking met de zomer. Licht zorgt voor het 

hormoon endorfine, wat bijdraagt aan je blij en opgewekt voelen. Als je van 

nature niet zo’n opgewekt karakter hebt, kan het tekort aan dit hormoon 

ook bijdragen aan je sombere gevoel.  Daar komt nog bij dat  je lichaam, nu 

het vroeger donker is,  eerder het slaaphormoon melatonine gaat 

aanmaken, met als gevolg dat je sneller slaperig bent dan in de 

zomermaanden. 

Als je weet dat je gevoelig bent voor de winterblues is het essentieel om 

aandacht te geven aan: 

Voldoende slaap: in ieder geval 8 uur per nacht. In de winter heb je vaak 

meer slaap nodig dan in de zomer, geef hier aan toe, maar overdrijft het 

niet. Te lang slapen en in bed blijven liggen,  draagt er juist toe bij dat je 

somber en traag wordt en niet zo makkelijk je dag kunt opstarten. 

Voldoende licht: stel jezelf zoveel als mogelijk bloot aan daglicht (wat veel 

effectiever is dan kunstlicht). Bij voorkeur door meteen in de ochtend naar 

buiten te gaan  om daglicht tot je te nemen. Dit activeert je lichaam en geeft 

seintjes af dat er weer een nieuwe dag begonnen is. Dit stimuleert de 

aanmaak van cortisol,- het waak hormoon. 
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Gezonde voeding: bepaalde voeding, zoals suiker, cafeïne houdende 

dranken en koolhydraatrijk voedsel geven je een korte opkikker, maar 

maken je uiteindelijk alleen maar vermoeider. En als je er teveel van neemt, 

is er kans dat je gewicht gedurende de winter toeneemt, wat ook niet zo 

bevorderlijk is om je lekker fit in je lijf te voelen.  

Groente, fruit, noten en granen bevatten mineralen en vitaminen die 

belangrijk zijn om een depressie tegen te gaan. Voeding met vitamine D is 

nu extra aan te raden, alsook het slikken van een vitamine D supplement 

(zie hiervoor het  hoofdstuk ‘R in de maand’ bij de maand september) 

Lichaamsbeweging: bewegen is een goede en gezonde manier om futloos 

en lusteloosheid tegen te gaan. Door actief bezig te zijn, maakt je lichaam de 

hormonen cortisol en endorfine aan die je wakker en energiek maken. Als je 

meteen in de ochtend voor licht en beweging zorgt, heb je een goede 

combinatie te pakken voor een productieve dag. In de buitenlucht bewegen, 

voegt hier nog een extra dimensie aan toe. 

  Noveen 

November is de maand waarin vroeger ‘de noveen’ werd gehouden: 

negen dagen achtereen intensief en meditatief verdiepen in gebed. 
 

Een noveen deed men met een 

bepaalde intentie.  

In deze maand werd in vroegere 

tijden de noveen gehouden als 

voorbereiding op de winter en de 

stilteperiode en om geestelijke 

reserve op te doen. 

 

Een noveen kun je op veel verschillende manieren vorm geven. De meest 

simpele en klassieke vorm is om iedere dag een kaars te branden en een 

gebed uit te spreken (voor vrede, genezing of met een speciale intentie). 

Hiervoor bestaan zelfs speciale noveenkaarsen, welke het licht van Christus 

symboliseert. Op de eerste dag van je noveen steek je de kaars aan en deze 

brandt dan negen dagen en nachten met jouw speciale intentie.  
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In de huidige tijd, ook als je niet gelovig bent, kan het doen van een noveen 

je veel brengen. Zie en gebruik het als een spirituele oefening waarbij je je 

negen dagen achtereen verbindt  met een bepaald thema waarmee je de 

diepte in wilt of met een bepaalde intentie, zoals bijvoorbeeld ‘ik creëer een 

plek van stilte voor mezelf’. 

Je kunt er ook voor kiezen om je negen dagen achtereen te verbinden met 

een bepaalde godin, krachtdier of iets anders dat jou aanspreekt en je graag 

in stilte wilt onderzoeken. 

  Noveen oefening 

Creëer een fijne plek in huis waar jij in alle rust iedere dag aandacht kunt 

besteden aan jouw noveen. Maak op deze plek een altaar.  

 

Een altaar is een manier om je te verbinden aan spirituele beoefening: een 

uiterlijke representatie van je innerlijke afstemming.  Een ‘heilige’ plek in je 

eigen huis waar spulletjes op staan die voor jou symbolische waarde hebben. 

Een plek die voor en van jou is, waar je jezelf kunt eren en in stilte kunt ZIJN. 

Plaats op jouw altaar een kaars als symbool voor jouw eigen licht en leg 

daaromheen 4 symbolen die de 4 elementen vertegenwoordigen.  

(Suggesties voor symbolen van de 4 elementen: aarde – een (edel)steen, 

lucht – een veer, water – een schelp met water erin, vuur – een wierook of 

palosantostokje.) 

 

Plaats het symbool voor aarde op het westen, lucht op het noorden, vuur op 

het oosten en water op het zuiden.(NB: er zijn verschillende theorieën over 

welk element bij welke windrichting past, ik heb me gehouden aan de 

indiaanse indeling, omdat die mij het meest aanspreekt). 

Zorg dat je pen en papier (dagboek) bij de hand hebt, een comfortabele 

stoel of meditatiekussen om op te zitten en een lekker dekentje dat je om je 

heen kunt slaan.  

 Ga iedere dag, bij voorkeur op dezelfde tijd (aan het begin van je dag 

of juist aan het eind), bij je altaar zitten voor 10 tot 20 minuten.  

 Wees met je aandacht helemaal aanwezig bij jezelf.  

Als anker kun je je ademhaling gebruiken door deze rustig te volgen.  
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 Laat komen wat er komt aan beelden, gevoelens etc.  

Ga niets analyseren, laat het er gewoon zijn. 

 Gedachten die opkomen, kun je als wolken voorbij laten gaan, je hoeft 

er nu even niets mee. Ga ze niet voeden door er over na te denken! 

 Schrijf iedere dag na je meditatie je ervaringen op. Je kunt ook iedere 

dag na je meditatie een haiku, gedicht of tekening maken. 

 Na negen dagen kun je jouw aantekeningen teruglezen of kijken en er 

waardevolle inzichten uithalen die je kunt meenemen de winter in. 

Om je een houvast te geven, heb ik een noveen beoefening voor je 

uitgeschreven die je als leidraad kunt gebruiken. 

Dag 1: Geef je intentie voor deze noveen vorm. 

 

Steek je kaars aan, sluit je ogen 

en zit een tijdje in stilte bij je 

altaar. Als je een noveenkaars 

hebt gekocht, hoef je deze 

alleen op dag 1 aan te steken, 

de kaars zal dan negen dagen 

en nachten branden. 

Voel waar voor jou deze noveen 

over mag gaan en schrijf je 

intentie op. Doof je kaars, neem 

het licht en je intentie 

gedurende de dag in je hart 

mee. 

 

 

Een intentie is een bewuste positieve gedachte en heeft te maken met jouw 

hartsverlangens. Met een intentie bepaal je richting voor de nabije of verre 

toekomst, in dit geval voor de komende 9 dagen. 

 

 



 

155 
E-book Natuurlijk ZIJN – Esther van den Berg 

Dag 2: Verbind je met jouw intentie. 

Steek je kaars aan, sluit je ogen en verbind je met jouw intentie. 

Wat word je gewaar?, wat voel je hierbij in je lichaam?, welke beelden krijg 

je in je hoofd?, of een liedje wellicht?. Ga al je zintuigen langs om te ervaren. 

Doof je kaars, neem het licht en je intentie gedurende de dag in je hart mee. 

Dag 3: Het element aarde en jouw intentie. 

Steek je kaars aan, sluit je ogen en verbind je met jouw intentie. 

Vandaag is je focus bij het element aarde: Wat betekent dit element voor 

jou?, wat voel je erbij?, hoe verhoudt dit element zich tot jouw intentie? 

Doof je kaars, neem het licht en je intentie gedurende de dag in je hart mee. 

Dag 4: Het element lucht en jouw intentie. 

Steek je kaars aan, sluit je ogen en verbind je met jouw intentie. 

Vandaag is je focus bij het element lucht: Wat betekent dit element voor 

jou?, wat voel je erbij?, hoe verhoudt dit element zich tot jouw intentie? 

Doof je kaars, neem het licht en je intentie gedurende de dag in je hart mee. 

Dag 5: Het element vuur en jouw intentie. 

Steek je kaars aan, sluit je ogen en verbind je met jouw intentie. 

Vandaag is je focus bij het element vuur: Wat betekent dit element voor 

jou?, wat voel je erbij?, hoe verhoudt dit element zich tot jouw intentie? 

Doof je kaars, neem het licht en je intentie gedurende de dag in je hart mee. 

Dag 6: Het element water en jouw intentie. 

Steek je kaars aan, sluit je ogen en verbind je met jouw intentie. 

Vandaag is je focus bij het element water: Wat betekent dit element voor 

jou?, wat voel je erbij?, hoe verhoudt dit element zich tot jouw intentie? 

Doof je kaars, neem het licht en je intentie gedurende de dag in je hart mee. 
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Dag 7: Voel de vier elementen om je heen. 

Steek je kaars aan, sluit je ogen en verbind je met jouw intentie. 

Voel alle vier de elementen om je heen en hoe ze deel uitmaken van je 

leven: 

De lucht van jouw levensadem, het vuur van jouw hartstocht, het water dat 

stroomt en waar je op de flow in kunt meebewegen en aarde wat jouw 

lichaam symboliseert. Voel hoe jouw intentie daar middenin en doorheen 

beweegt. 

Doof je kaars, neem het licht en je intentie gedurende de dag in je hart mee. 

 

Dag 8: Voel jouw midden. 

Steek je kaars aan, sluit je ogen en verbind je met jouw intentie. 

Zit een tijdje in stilte, terwijl je jouw ademhaling volgt. Voel de elementen 

om je heen en voel hoe jij in het midden zit. Om je heen draait de wereld 

continu door, zie het voor je als een wiel. Jij bevindt je in de as van dat wiel, 

waar het stil is, waar jouw intentie fluistert, waar je kunt ZIJN.  

 

Besef je steeds als je aandacht weg gaat naar buiten toe (door een gedachte 

of een geluid), dat je altijd weer terug kunt naar dat midden om te ZIJN, je 

ademhaling te volgen en je intentie te voelen. 

Doof je kaars, neem het licht en je intentie gedurende de dag in je hart mee. 

 

Dag 9: Afronding noveen. 

Steek je kaars aan, sluit je ogen en verbind je met jouw intentie. 

Voel na wat deze negen dagen van spirituele oefening jou gebracht hebben.  

Hoe voelt je intentie nu? Kun je voelen en ervaren dat de intentie in jou 

geïntegreerd is en in je dagelijks leven vorm heeft gekregen? 

Doof je kaars, neem het licht ervan gedurende de dag in je hart mee. 
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Lees je aantekeningen van de afgelopen negen dagen nog eens door en kijk 

welke inzichten jij daar voor jezelf kunt uithalen om mee de winter in te 

nemen. 

Je kunt ervoor kiezen om je altaar te laten staan, zodat het een plek wordt 

waar jij je kunt opladen, bezinnen, mediteren of gewoon even kunt ZIJN. 
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Kruid van de maand : rozemarijn 

 

Ros Marinus, ofwel rozemarijn, groeit oorspronkelijk in het Middellandse 

Zeegebied langs kliffen. De blauwe bloemen lijken op dauwdruppeltjes, 

vandaar haar botanische naam Ros Marines wat ‘dauw van de zee’ betekent. 

In veel (kruiden)tuinen is rozemarijn een geliefd kruid.  

In vroegere tijden werd rozemarijn beschouwd als panacee, HET kruid voor 

allerlei ziektes, vanwege haar brede werking en toegankelijke 

toepasbaarheid. Rozemarijn stimuleert de doorbloeding, versterkt het 

zenuwstelsel, geeft focus, bevordert de spijsvertering en verwarmt het 

lichaam. Vooral heel fijn als je last hebt van winterhanden en voeten, bij 

spierpijn (omdat het je spieren ontspant) of bij klussen waar je concentratie 

voor nodig hebt. 

 

Rozemarijn geeft nieuwe levenskracht en werkt over het algeheel genomen 

opwekkend. Het is een heel geliefd kruid bij herboristen en 

natuurgeneeskundigen. Maar ook in de keuken is rozemarijn favoriet als 

smaakmaker in allerlei hartige en zoete gerechten. Bij vermoeide of 

branderige voeten is een voetenbad met rozemarijn echt een aanrader. Na 

een werkdag, een dagje stadten of wandelen in de natuur geeft een 
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voetenbad met rozemarijn niet alleen verlichting aan je voeten, maar het 

ontspant meteen ook je geest en geeft je een energieboost. Ontspanning en 

verkwikking in één voetenbad! 

 

  Recept voetenbad met rozemarijn 

Voor een heerlijk ontspannend en verkwikkend voetenbad heb je nodig: 

 1 eetlepel epsomzout: geeft je een boost aan magnesium, heeft een 

kalmerende werking en ontspant je spieren 

 1 eetlepel Himalaya zeezout: heeft een zuiverende, ontslakkende en 

ontgiftende werking. 

 1 takje rozemarijn, fijngeknipt of een paar druppeltjes essentiële olie 

van rozemarijn; werkt verkwikkend en stimulerend.  

 Vermeng de rozemarijn met het epsom-en Himalaya zeezout. 

Zo geniet je optimaal van je voetbad: 

 Zet een ontspannend muziekje op en leg een zachte handdoek klaar 

om je voeten na afloop mee af te drogen. 

 Vul een teil met warm water en voeg hier de ingrediënten aan toe. 

 Laat je voeten 15 tot 20 minuten genieten in het voetbad 

 Optioneel: voeg een handje knikkers toe om je voetzolen heerlijk te 

masseren.  

 Droog na afloop je voeten met aandacht af , smeer ze eventueel in met 

een voedende voetcrème.  

 

  Overgang november - december  

De herfst gaat nu over naar winter. Het wordt steeds later licht en 

eerder donker, we duiken nu echt de diepe donkere tijd van het jaar 

in. Als het goed is heb jij je hiervoor klaar gemaakt, een warm holletje 

gecreëerd, opgeruimd en ruimte gemaakt voor het nieuwe dat in jou 

wil ontstaan. Dit nieuwe mag eerst nog rusten en ZIJN, het mag mee 

de winter in. 
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  Het seizoen van bezinning     

De energie van de winter kun je vergelijken met de energie van de nacht en 

van de donkere/nieuwe maan. De winter is een fase van rust en inkeer, 

voor bezinning en aanschouwen wat er diep in jou leeft en op een later 

moment gemanifesteerd wil worden. Nieuwe ideeën en plannen kunnen in 

die rust ontstaan. Net zoals dat met creativiteit het geval is, komen de beste 

ideeën juist in je op als je niet met je vragen of problemen bezig bent. Het 

vraagt je wel om hierop te vertrouwen, zodat uit niets weer iets kan 

ontstaan. 

Als je in de winter naar buiten 

kijkt, zie je dat de bomen kaal 

zijn. Veel vogels zijn vertrokken 

naar warmere streken en de 

vogels die zijn gebleven om hier 

te overwinteren, houden zich stil. 

Andere dieren zitten verstopt in 

hun hol, houden winterrust of 

zelfs een winterslaap.  

De natuur, de scheppingskracht, trekt zich terug en rust uit om zich voor te 

bereiden op een cyclus van nieuw leven. De levenskracht is opgeslagen in 

de wortels van de planten en bomen. 

In deze tijd van het jaar gaat het over vertragen, om je rust te pakken waar 

dat kan. Het wordt vroeg donker wat ervoor zorgt dat je lichaam 

melatonine gaat produceren. Hierdoor word je eerder moe. Het is essentieel 

om hieraan toe te geven en meer uren slaap te pakken. Het is een 

natuurlijke behoefte, want terwijl je slaapt werkt je lichaam aan herstel en 

groei. Net zoals in de natuur waar de aarde schijnbaar slapend is, terwijl in 

het verborgene de processen gewoon verder gaan en zich op nieuw leven 

voorbereiden.  

 

Het zichtbare leven heeft zich teruggetrokken en werkt nu binnenin, 

wachtend op een impuls die de deur opent. Uiterlijk is er rust, innerlijk is er 

groei. Als je lang genoeg in jezelf verblijft, merk je dat er als vanzelf nieuwe 

verlangens naar boven komen. Deze verlangens komen van een dieper 

niveau en gaan over wat je werkelijk wenst in je leven, over de essentie. 
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  Het noorden op het jaarwiel 

De winter is verbonden met het noorden op het jaarwiel. 

Het noorden is de plaats van de winter, de nacht en de droomwereld. Het is 

de plek waar de voorouders leven en zij die gaan komen; de plek waar jij 

naartoe gaat als je sterft. 

 

Het noorden is de plek van volledig loslaten van vorm; de vorm is als het 

ware leeg. In de leegte van de vorm kan het zielenlied klinken dat de diep in 

de aarde liggende zaadjes wakker maakt. 

In het noorden is er een tijd van afscheid nemen en overzicht krijgen. Het 

laat je zien hoe je vanuit stilte tot nieuwe zienswijzen kunt komen. 

Het noorden is verbonden met wijsheid. Als 

je ouder wordt, wordt je lichaam en je 

kracht weliswaar zwakker, maar de 

wijsheid en de liefde juist sterker.  

Je ziel gaat meer door je lijf heen stralen en 

je ziet in dat je deel bent van een groter 

geheel. 

Andere kwaliteiten van het noorden zijn: organiseren, overzien, analyseren, 

structureren, relativeren, maar ook intuïtie, innerlijk weten en bewustzijn.  

 

In het noorden is de wet, ofwel het weten dat alles volgens bepaalde 

wetmatigheden verloopt, zoals je dat ziet bij eb en vloed, de vier seizoenen, 

licht en donker. 
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De twaalfde en laatste maand van het jaar was vroeger, voordat januari en 

februari aan het kalenderjaar werden toegevoegd, de tiende maand.  

‘Decem’ betekent tien en  is de maand van de voltooiing; er is weer een jaar 

afgerond. 

Vanaf ongeveer 5 december tot en met 20 december is het tijd om zaken af 

te ronden. Het gaat in deze periode over loslaten en onthechten van oude 

gewoonten die je niet meer dienen. Dit onthechten is nodig, zodat er vanaf 

20 december ook echt rust kan intreden. Het is dan de tijd van maximaal 

yin,  het ontvangende principe in de tijdgeest van het jaar. 

 

  Niet-weten 

Deze tijd van het jaar is als het land dat geheel open geploegd is; alles kan 

en is mogelijk, nog niet wetende wat het zal worden. Er zitten al kiemen in 

de grond, maar het is nog onduidelijk welke kiemen er volgend voorjaar 

zullen opkomen. Het niet-weten mag je open laten.  

Het vraagt je om te gaan met een autonoom en organisch proces. Het komt 

hoe het komt en geheel op eigen tijd. Dat is lastig voor veel mensen die 

graag willen weten hoe iets zal gaan, wanneer het zal gaan plaatsvinden en 

hoe het er uiteindelijk uit zal gaan zien. Daar is in deze periode geen zicht 

op en dat hoeft ook niet. 

Het ego vindt deze periode lastig; het wordt ook wel de ‘ik-loosheid’ 

genoemd, een periode van alleen maar ZIJN. Terwijl het ego van doen, doen 

en nog eens doen houdt en er dus ook alles aan zal doen om zich te laten 

zien en doen gelden. Bijvoorbeeld door zich in iets vast te bijten en je 
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opzweept tot actie. Het is de kunst om dat te doorzien en je ervan te 

onthechten. 

Onthechten en loslaten mag centraal staan in deze laatste maand van het 

jaar. Zorg voor uiterlijke en innerlijke rust, neem geen initiatieven tot actie 

en het opstarten van nieuwe dingen. Gun jezelf ook vooral rust, zodat de 

zaadjes die diep in jou zitten de tijd krijgen om te ontkiemen. Vertrouw 

erop dat komt wat komen mag. Ondanks dat je helemaal naar binnen keert, 

wordt gevraagd om tegelijkertijd ontvankelijk te blijven. 

 

  Speciale dagen in december 

  Sint-Nicolaas 

Op 5 december vieren we 

sinterklaas. Ons huidige 

sinterklaasfeest is gebaseerd op 

Nicolaas van Myra, hij werd 

geboren in 280 na christus en 

stierf op 6 december 343.   

Nicolaas is bekend geworden 

omdat hij als bisschop veel goeds 

deed voor de armen en kinderen 

die hulp nodig hadden.  

 

Later is hij door de katholieke kerk heilig verklaard en werd hij Sint- 

Nicolaas genoemd. 

Sint-Nicolaas is het derde feest van de reeks heiligenfeesten ter 

voorbereiding op het kerstfeest. Nicolaas vertegenwoordigt de innerlijke 

kwaliteit van zelfreflectie en het kunnen geven.  

 

Vroeger was hij de beschermheilige van kinderen. De ouders van Nicolaas 

waren schatrijk en toen zij overleden erfde hij veel geld, wat hij graag met 

anderen deelde. Zo is er een legende die vertelt hoe Nicolaas een arme 

vader aan een bruidsschat hielp voor zijn drie dochters. De vader had geen 
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geld en moest zijn dochters daarom de straat op sturen, zodat ze zelf hun 

geld konden verdienen door zichzelf te prostitueren. Nicolaas kreeg 

medelijden met de vader en drie nachten achter elkaar gooide hij stukken 

goud door het raam bij de man naar binnen. Op die manier kwamen de 

meisjes toch aan hun bruidsschat, hoefden zichzelf niet te prostitueren en 

konden alle drie trouwen. De gulle gever werd door de vader echter nooit 

gezien. 

Sint Nicolaas werd op zijn sterfdag (6 december) herdacht. In België vieren 

ze daarom nog steeds het sinterklaasfeest op 6 december. In Nederland is 

dat 5 december geworden, vanwege een traditie die in de late 

Middeleeuwen in Nederland is ontstaan: op 5 december zetten kinderen 

hun schoen, waar rijke burgers geld en snoep indeden waarmee de 

kinderen op 6 december hun vrije dag konden vieren. 

Het originele sinterklaasfeest gaat dus over delen en vooral over geven aan 

de armen, waarbij de gulle gevers anoniem bleven. 

Nog verder terug in de tijd blijkt de 

Germaanse oppergod Wodan een 

inspiratiebron voor het 

sinterklaasfeest geweest te zijn: 

- Wodan had een 8 benig paard 

waarmee hij door de hemel 

reed, sinterklaas heeft een 

schimmel waarmee hij over 

de daken rijdt. 

- Wodan werd afgebeeld met een lange witte baard, net als sinterklaas. 

- Bij de Germanen was de dichtkunst gewijd aan Wodan, sinterklaas is 

onlosmakelijk verbonden met het schrijven van gedichten. 

- In vele spirituele tradities wordt gesteld dat letters en taal 

geschenken zijn van God of de goden. Wodan schonk de mensheid de 

runen (stenen met Germaans schrift), sinterklaas geeft 

chocoladeletters.  

- Wodan was de beschermheer van de schoenmakers. Voor sinterklaas 

wordt de schoen gezet.  

- De schoorsteen was vroeger het symbool van de verbinding tussen 

mensen en goden. Men geloofde dat de goden hen via de schoorsteen 
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toespraken. Het zingen van sinterklaasliedjes was bedoeld om 

sinterklaas te behagen, zoals men ooit via de schoorsteen de goden 

probeerde te behagen. 

- De Germanen offerden gevlochten broden en broodkransen aan de 

goden. Dit doet denken aan de speculaaspoppen en taaitaai bij 

het sinterklaasfeest.  

Het sinterklaasfeest bevat dus elementen van vele culturen. Heden is het 

vooral een gezellig familiefeest met lekkers voor in de schoon, een zak met 

cadeautjes, ludieke gedichten en grappige surprises. 

 

Yule– midwinter 

Op 21 december, als de zon op zijn laagste punt staat, wordt Yule gevierd. 
De kortste dag en langste nacht is het feest van de terugkeer van het licht en 
wordt ook wel Joel, midwinter of winterzonnewende genoemd. 
De naam midwinter doet vermoeden dat dit het midden van de winter is, 
terwijl in ons kalenderjaar de winter juist begint op 21 december. Het is 
dan ook meer gevoelsmatig het midden van de winter, dat komt omdat na 
deze dag de dagen langzaam aan weer gaan lengen. 

Winterzonnewende  

De zon staat van 21 december tot kerstnacht op 24 december zo ongeveer 
op hetzelfde punt stil. Dit wordt ook wel winterzonnewende genoemd. Het 
Latijnse woord voor zonnewende is ‘solstitium’ -  en betekent 
zonnestilstand.  

Er zijn twee zonnewendes in een jaar, de winterzonnewende en de 
zomerzonnewende. Rond die dagen lijkt het alsof de zon drie dagen in 
dezelfde stand staat (stilstaat dus) om daarna weer in beweging te komen 
in tegengestelde richting. 

Sinds midzomer trekt de zon meer naar het zuiden en blijft elke dag korter 
aan de hemel staan. Het wordt ’s avonds steeds iets eerder donker. Als de 
zon vervolgens op zijn meest zuidoostelijke punt boven de 
Steenbokskeerkring is, stopt de daling van de zon. De dagen worden niet 
korter en de nachten niet langer dan dat. Daarna komt de ommekeer en 
begint de zon weer naar het noorden te klimmen. De dagen worden 
langzaam aan langer en de nachten korter.  
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De beleving van de winterzonnewende, ofwel midwinter, is essentieel. Het 
laat je bewust stil staan bij het feit dat het licht weer terug keert en een 
nieuwe cyclus van ontkiemen, groeien, bloeien en oogsten brengt. 

  Feest van het terugkerende licht 

Yule is één van de oudste feesten en komt af van het Germaanse Joel wat in 
vroegere tijden 12 dagen duurde, waarbij de kortste dag de belangrijkste 
dag van het feest was.  

 

Vroeger ontstak men vuren om de zon te helpen weer te gaan schijnen. 

Vaak deed men dit op hoge heuvels, zodat het licht over het hele land zou 

schijnen. Men geloofde dat als het land door de vuren werden verlicht dit 

vruchtbaarheid voor het land zou brengen. 

De naam Yule betekent ‘wiel’. Het jaarwiel wordt geëerd als symbool voor 

het kosmische gegeven dat alles bestaat uit in elkaar overvloeiende 

patronen. De eeuwigdurende cirkelgang van de seizoenen. 

De viering van Yule gaat over het keerpunt van de donkere naar de lichte 

tijd van het jaar, de wedergeboorte van het licht, de zon.  

Licht wordt uit duisternis geboren; in het diepste donker begint het licht 

weer te schijnen. De kiem van het kleinste licht vind je in het donkerste 
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moment van het jaar (net zoals je bij het yin-yang symbool altijd een stip 

van het één in het ander vindt). 

Op het donkerste punt van het jaar vieren we het feest van het licht. Niet 

omdat het licht dan op zijn sterkst is, maar juist vanwege de belofte voor 

nieuwe kracht, de terugkeer van het licht. 

De donkerte is niet iets bedreigends of leegs, maar is als een baarmoeder 
van oneindige mogelijkheden. Als je het zo kunt bekijken en doorvoelen,  
geeft het je een heel ander licht op duisternis en dat is waar het bij dit 
midwinterfeest over gaat: Yule is een feest van hoop en belofte. 
 

 

 

 

  Uitnodiging van Yule 

Volgens onze kalender begint op 21 december de winter, wat van nature 

een tijd is van letterlijk en figuurlijk naar binnen keren, terug naar je 

essentie. Het paradoxale is dat Yule midden in de drukke decembermaand 

valt. In een tijd waarin met name de commercie je uitnodigt om juist naar 

buiten te gaan; om te winkelen en je te goed te doen aan allerlei lekkers en 

presentjes. 

 

Het Yule feest nodigt je uit om juist te midden van die drukke tijd ruimte 

voor jezelf te maken. Om jezelf op te laden en te genieten van de stilte, om 

stil te staan bij wat jij nodig hebt en om antwoorden binnen in jezelf te 

vinden.  

Als je te druk bent met van alles en nog wat en je je continu naar buiten laat 

trekken, dan mis je die stille fluisteringen van je ziel. Je hoort ze dan niet en 

dat is zonde, want het zijn zulke zuivere zielenfluisteringen. 

 

Om een stiltemoment voor jezelf te creëren en het licht in jezelf op te 

zoeken, is de spiraal oefening op de volgende bladzijde heel fijn om te doen. 

Het geeft je meteen de gelegenheid om te luisteren naar de stille 

fluisteringen van je ziel. 

 

 Hoe ervaar jij donker en duisternis? 

 Kun jij het licht in jezelf ervaren? 
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  Oefening ‘de spiraal’ 

 Leg een spiraal van wol op de grond (zo groot dat je er in kunt lopen). 

In het midden van de spiraal ontsteek je een kaarsje. 

 Ga aan het eind van je spiraal staan, neem een moment de tijd om je 

bewust af te stemmen op jezelf. Volg je ademhaling, dat is altijd je 

anker die je in het hier en nu houdt. 

 Loop in een rustig tempo de spiraal van buiten naar binnen. Neem 

daarbij in gedachten wat je vanaf midzomer (21 juni) tot nu aan 

ontwikkeling en groei hebt doorgemaakt. Neem ook mee wat je juist 

hebt losgelaten.  

 Als je in het midden bent aangekomen, bij het licht, ga je daar zitten. 

Neem het lichtje in je handen en volg heel rustig je in-en 

uitademhaling. Voel wat dit aankomen bij het licht met jou doet. 

 Ervaar dan heel bewust het kantelpunt. Vanaf nu gaat het licht en de 

energie langzaam aan weer naar buiten bewegen, jij dus ook. Wat 

neem je mee om verder te laten ontwikkelen en groeien in jou? 

 Loop met je kaars in je handen de spiraal nu van binnen weer naar 

buiten. Neem in je gedachten mee wat je de komende periode verder 

in het licht wilt zetten, ofwel jouw liefdevolle en bewuste aandacht 

gaat geven. 

 Doof je kaars en neem het licht ervan mee in je hart. 
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  Yule op het jaarwiel  

Yule (midwinter) staat tegenover Litha (midzomer) 
op het jaarwiel. Het zijn twee kantelpunten in het 
jaar waarbij na midwinter de zon weer op gaat 
klimmen tot aan midzomer.  
 

Bij midzomer zal de zon vervolgens weer dalen tot 
aan het laagste punt bij midwinter. Moeder Aarde is in diepe rust en doet 
energie op om na Imbolc (in februari) weer naar buiten te komen en te gaan 
groeien. 
 

Heilige Nachten 

Tussen 24 december en 6 januari is een periode van verstilling en 
bezinning, ook wel ‘de Heilige Nachten’ genoemd. Een periode om terug te 
kijken, met het oog op de toekomst. 

 
Vroeger waren de Heilige Nachten een begrip. De voorchristelijke volkeren 
kende geen nieuwjaarsdag, zij vierden de overgang van het oude naar het 
nieuwe jaar met een feestperiode van twaalf dagen en nachten. Een periode 
van ‘wereldrust’. Het midwinterfeest was hier onderdeel van.  
Gedurende deze periode lag het hele maatschappelijke leven stil en was er 
wapenstilstand tussen vijanden. Men geloofde dat als men toch ging 
werken, het huishouden ging doen of strijden, dit onheil zou brengen voor 
het komende jaar. 

Tijdens de Heilige Nachten werd gekeken naar de maanden die in het 

verschiet lagen. Het is het jaar in een notendop, waarbij iedere nacht een 

maand van het komende jaar symboliseert. De dertiende nacht gaat over je 
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jaarthema. Dromen die langskomen, hebben een voorspellend karakter. De 

periode van de 13 Heilige Nachten is heel geschikt om je te verbinden met 

je binnenwereld, om innerlijk stil en ontvankelijk te worden. Je kunt hierbij 

de natuur als voorbeeld nemen, waar ook stilte is. 

 

Deze donkerste tijd van het jaar is van nature een meditatieve tijd, je bent in 

deze dagen namelijk meer verbonden met de kosmos dan in de rest van het 

jaar. Het is een magische overgangstijd die invloed heeft op de rest van het 

jaar. Door je hier heel bewust op af te stemmen, kun je gebruik maken van 

deze ‘magie’ in je dagelijks leven. 

Die innerlijke stilte in jezelf is er in feite al, alleen kun je er soms niet zo 

goed bij, doordat je wordt afgeleid door allerlei zaken buiten je. Door je 

deze Heilige Nachten bewust af te stemmen op die innerlijke stilte in jezelf, 

kun je in een staat van innerlijke vrede komen. Dit kenmerkt zich in een 

innerlijke houding van tevredenheid waarin je de buitenwereld niet negeert 

of ontloopt, maar ook niet overwaardeert. Waarin je te midden van onrust 

toch je rust kunt vinden! 

Over de 13 Heilige Nachten heb ik een apart E-book geschreven (de link 

hiervoor kun je bij het nawoord vinden) waarin ik je mee op reis neem door 

deze magische Nachten. Hierin kun je lezen over het ontstaan van deze 

nachten, maar vooral hoe je het tot een bezinnende tijd kunt maken.  

Voor iedere Nacht heb ik een bezinnende tekst geschreven met 

mijmervragen en een fijne oefening die bijdraagt aan goede zelfzorg. Want 

dat mag centraal staan tijdens deze nachten. 

 

  Kerst 

25 en 26 december vieren we Kerstmis, een christelijk feest ter ere van de 

geboorte van Jezus. Deze datum is pas in de vierde eeuw na Christus geprikt 

om een tegenwicht te bieden aan de midwinterfeesten (waarschijnlijk is dit 

helemaal niet de geboortedatum van Jezus…) 

De christelijke kerk vond het heidense midwinterfeest maar niks, maar zag 

ook in dat het vrij lastig zou zijn te breken met zo’n oeroude traditie. Ze 

bedachten toen dat voortaan rond midwinter de geboorte van Jezus, het 

Christuskind, gevierd zou worden. Het feest van de Zoon van God die in een 
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wereld vol duisternis licht kwam brengen. Yule was het feest van het licht 

dus het verband was makkelijk te leggen. Bovendien waren de dagen rond 

midwinter al vrije feestdagen en zo werden veel Germaanse en Keltische 

gebruiken ingepast in het christelijke feest dat wij nog altijd vieren met 

Kerst.  

Aan het christelijke kerstfeest gaat de advent periode vooraf. 

Advent 

Advent is de benaming voor de aanloop periode naar Kerst en is een 

periode van bezinning en van verwachting. Het is de voorbereiding op het 

kerstfeest, waarbij door christenen het wonder van de geboorte van Jezus 

wordt gevierd. Advent komt van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ 

betekent. De adventtijd gaat vier zondagen vóór kerstavond in. 

 

Advent wordt symbolisch zichtbaar aan de hand van een adventskrans met 

vier kaarsen. De krans is rond en verwijst naar het vroegere Yule, wat Wiel 

betekent.  

 

De krans wordt bedekt met 

groenblijvende takken van de 

spar, omdat groen de kleur is van 

hoop. Het symboliseert het 

eeuwige leven. 

 

Op de eerste zondag wordt de 

eerste kaars aangestoken en zo 

iedere zondag een volgende kaars, 

zodat op de zondag vóór 24 

december er vier kaarsen 

branden.  

Deze kaarsen staan symbool voor het komende licht. 

 

De adventskrans staat daarnaast ook symbool voor het terugkomen van de 

jaargetijden, voor een nieuw begin van het jaar. De vier kaarsen op de krans 

geven niet alleen de vier weken van voorbereiding aan, maar ook de vier 

windstreken en de vier seizoenen. 
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Kerstmis 

Kerstmis betekent ‘Christus-mis’ omdat dit feest gewijd is aan de geboorte 

van Jezus, die de Christus genoemd wordt. Het woord Kerst is uit het woord 

Christus ontstaan. 

Volgens het Bijbelverhaal is Jezus geboren in een stal in Bethlehem waar hij 

in doeken gewikkeld in een kribbe lag. Het verhaal vertelt dat de herders, 

die buiten bij hun schapen lagen te slapen, plots een engel in hun midden 

zagen die een enorm licht uitstraalde. De engel vertelde hen dat vandaag de 

Redder van het volk geboren was in een stal dichtbij. De herders haastten 

zich naar de stal en waren de eerste bezoekers. 

Na de herders kwamen er nog drie Wijzen op bezoek.  

De drie Wijzen uit het Oosten (ook wel de drie Koningen genoemd) hadden 

een opvallende ster aan de hemel zien staan. Daaruit maakten zij op dat de 

lang verwachte Koning van de Joden was geboren. Ze togen op weg naar 

Bethlehem om Jezus te vereren. Ze brachten als geschenken wierook, mirre 

en goud mee. 

De kerststal die centraal stond in ieder christelijk huishouden, had zijn 

oorsprong bij Franciscus van Assisi. Deze monnik, bekend om zijn liefde 

voor dieren, hield ook erg van de verhalen over de geboorte van Christus. 

Hij vond dat zijn tijdgenoten te weinig oog hadden voor de menselijke kant 

van de geboorte van Jezus en besloot dit daarom visueel te maken. 
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Hij liet midden in het bos een grote kerststal maken waarin hij een os, een 

ezel en schapen liet plaatsnemen (dit fenomeen kennen wij nu als ‘de 

levende kerststal’). Plaatselijke bewoners vroeg hij Maria en Jozef te 

verbeeldden en hij legde een kindje in de voerbak van de dieren.  

Tijdens kerstnacht droeg hij hier de mis op. Het hele dorp was diep onder 

de indruk van wat ze zagen. Met als gevolg dat ook in huislijke kring met 

Kerst het geboorteverhaal van Jezus werd uitbeeld. Ze sneden de figuren uit 

hout of boetseerde ze uit klei en maakten een stal. 

In de kerststal is het sober en armoede troef. Het geeft aan dat geluk niet in 
materiële rijkdom zit, maar in geestelijke rijkdom. Franciscus hoopte, door 
het maken van een grote kerststal, dat men zo een voorbeeld aan Jezus zou 
nemen. 

Tegenwoordig zie je niet vaak meer een kerststal naast de kerstboom staan, 
waardoor de betekenis van het Bijbelse kerstverhaal een beetje verloren is 
gegaan. Kerst is heden vooral een feest van samenzijn met je dierbaren, 
uitgebreid tafelen en de tijd hebben om verhalen met elkaar uit te wisselen. 
En voor veel gezinnen ook: cadeautjes onder de kerstboom.   
 

  Esoterische betekenis kerst 

 

Oppervlakkig gezien lijkt het kerstverhaal te gaan over een kind dat 2000 

jaar geleden werd geboren en in een kribbe werd gelegd. Maar in wezen 

gaat dit verhaal over het goddelijke lichtkind in jezelf, over jouw diepste 

wezen, je essentie. Kerst gaat over het licht in jezelf geboren laten worden. 
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Buiten is het in deze tijd donker,  guur en koud. Binnen in huis is het warm, 

gezellig en licht. Juist daarom is Kerst van oudsher een tijd van inkeer; naar 

binnen gaan betekent namelijk ook ‘naar binnen gaan in je eigen hart’, om 

in rust en verstilde aandacht stil te staan bij dat wat zich in je hart voordoet. 

Als Jozef en de hoogzwangere Maria onderdak zoeken in de herberg, is er 

voor hen geen plek. Ze worden verwezen naar een stal.  Dit heeft een 

symbolische betekenis: mensen die te druk zijn met eten, drinken en zich 

vermaken (zoals in de herberg) hebben geen ruimte om ‘het kind’ te 

ontvangen.  

De donkere stal (volgens de oude verhalen een grot) symboliseert je hart, 

het goddelijke kind in je hart dat in het diepste donker wordt geboren.  

De kribbe (de voederbak) van de dieren symboliseert de eenvoud en het 

harde werken aan jezelf dat nodig is om de geboorte van dit goddelijke kind 

mogelijk te maken. De dieren die om de kribbe heen liggen symboliseren je 

egokrachten, zoals bijvoorbeeld teleurstelling, angst en onzekerheid, die tot 

rust komen als het goddelijke kind je met zijn vertrouwen, overgave en 

liefde doorstraalt. 

Het licht komt niet van buiten, maar van binnenuit, vanuit het eigen hart. Je 

hart is een bron van diepe vrede, liefde, vertrouwen en overgave. Het gaat 

niet over een verhaal buiten jezelf, maar beschrijft een innerlijke 

werkelijkheid in jezelf. Dat is de geestelijke betekenis van Kerst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heb je de bron van diepe vrede, liefde, vertrouwen 

en overgave al in jezelf opgedolven? 

 Lukt het je om jezelf hieraan over te geven in 

plaats van je steeds door je egokrachten mee te 

laten slepen? 
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  Boom van december: spar 

December is onlosmakelijk verbonden met de spar. Deze boom halen 

we vóór de kerstdagen in huis en tuigen hem op. 

 

Alhoewel vaak gesproken wordt over een dennenboom (o’denneboom, 

o’denneboom wat zijn je takken wonderschoon) is het dus eigenlijk de spar 

die in huis staat te pronken. 

Vroeger stond de ‘kerstboom’ symbool voor vruchtbaarheid en werd ook 

wel de levensboom genoemd, het symbool van levenskracht. Zo zijn er door 

de tijd verschillende betekenissen geweest.  

De spar is een altijd groen blijvende boom en daarmee een symbool van 

leven. 

Vanwege de mogelijk heidense oorsprong is de kerstboom lange tijd taboe 

geweest bij het christelijke geloof. Door de eeuwen heen is deze oorsprong 

teniet gedaan en gaven de christenen hun eigen betekenis aan de 

kerstboom. 

De christelijke oorsprong van de kerstboom vertelt dat 24 december niet 

alleen kerstavond is, maar in de tijd van de middeleeuwen ook de feestdag 

van Adam en Eva waarbij men in de kerk ‘het paradijs spel’ opvoerde. Het 
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belangrijkste onderdeel in dit kerstspel was de boom van kennis van goed 

en kwaad, die werd voorgesteld door een spar met daarin vergulde rode 

appels. Deze stonden symbool voor de eeuwige lente die er ooit was in het 

tijdperk van onschuld. 

  Symboliek versieren van de kerstboom 

De Germanen en Kelten, geloofden in boomgeesten die bijzondere krachten 

hadden en voor een goed leven zorgden. Ze zagen dat de den altijd groen 

bleef, ook in de winter waar 

andere bomen blad verloren en 

kaal werden. Om de boomgeesten 

gunstig te stemmen en te zorgen 

dat ze snel  zouden terugkeren 

om vruchtbaarheid te brengen, 

versierden ze de kale bomen met 

slingers, appels, goud en zilver. 

Om die reden versieren wij allang 

onze kerstboom niet meer, maar 

er schuilt wel symboliek achter hetgeen wij in onze kerstboom ophangen 

ter versiering: 

Kerstballen verwijzen naar de boom met vruchten waarvan Adam en Eva 

aten waarna zij het paradijs moesten verlaten. Rode ballen staan symbool 

voor de appeltjes in de boom, het vruchtbaarheidsaspect. 

De lampjes zijn de richtingaanwijzers, waardoor de weg verlicht wordt. De 

lichtjes staan volgens de christenen ook voor nieuw leven. 

De piek, vaak een ster, is een verwijzing naar de heldere ster die de drie 

Wijzen de weg wees naar de kersstal waarin Jezus was geboren. 

De slingers symboliseren je levenspad, die slingerend (in spiraalvorm) gaat 

en geen recht pad is. 

Dennenappelornamenten staan symbool voor vruchtbaarheid en de cyclus 

van wedergeboorte.  
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  Geneeskrachtige werking van de spar 

De spar is een naaldboom en bevat veel geneeskrachtige stoffen, zoals  

tanine, hars en essentiële oliën. Deze stoffen werden door onze voorouders 

al gebruikt voor verschillende doeleinden.  

 

De levenskracht in spar werkt opwekkend en versterkend. In de lente 

worden de naalden en toppen geoogst voor thee, siroop en tinctuur om 

allerlei klachten aan de luchtwegen te behandelen, terwijl de olie van 

gedroogde naalden en knoppen kan worden ingezet bij winterhanden en 

voeten. Heel heilzaam om in deze wintermaanden te gebruiken (te koop bij 

natuurwinkels en reformhuizen). 

 

  Overgang december – januari 

De laatste maand van het jaar is ten einde, we maken een overgang 

naar een heel nieuw jaar. De winter is echter voorlopig nog niet 

voorbij, er zal nog veel binnen vertoefd worden. Niet alleen in huis, 

maar ook binnen in jezelf.  

 

Alle feestelijkheden zijn achter de rug, de kerstboom is de deur  uit en 

de lente ligt nog ver weg. Daarom is januari voor veel mensen niet 

zo’n populaire maand. Januari is DE maand van de winterslaap, terwijl 

veel mensen, jij wellicht ook, vaak na de kerstperiode er weer vol 

tegenaan willen. Als je de natuur volgt, is dat niet aan te raden. Het is 

nog een periode van rust, waarin al wel een frisse nieuwe start 

voelbaar is.  
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  Nawoord 

Je bent nu aan het eind van dit E-book gekomen. Alhoewel eind, het is 

natuurlijk een cyclus die eindeloos doorgaat, maar dit is de meest geschikte 

plek voor een nawoord. 

Met veel plezier heb ik dit E-book geschreven en vorm gegeven en ik hoop 

natuurlijk dat ik je heb kunnen inspireren om je (meer) te verbinden met de 

natuurlijke cycli en de energie van de seizoenen.  

Er is nog zoveel meer te vertellen, alleen al over de christelijke feesten en 

de feesten van het Keltisch jaarwiel.  

Ik heb je een beeld willen geven van hoe deze feesten zich door het jaar 

heen bewegen en hoe ze jou kunnen meenemen in een persoonlijke 

beleving hiervan. Mijn ervaring is dat ik bij elke viering of jaarfeest toch 

weer een diepere laag inga, in mezelf, in de dankbaarheid tegenover de 

natuur, het zaaien, groeien, oogsten en dergelijke. Het lijkt of ik elke keer 

dieper besef wat voor mij de essentie is. 

De beleving en ervaring heeft natuurlijk te maken met hoe jouw 

persoonlijke leven er op dat moment uitziet. Misschien ben je fit en 

energiek of juist vermoeid en gespannen. Het ene jaar zul je daarom 

gemakkelijker met de zomerse energie kunnen verbinden en het andere 

jaar juist beter met de periode van inkeer in de winter.  

Alles is goed, alle processen zijn anders, mooi en waardevol. 

Het schrijven is me zo goed bevallen dat ik zeker nog meer ga schrijven! 

Vorig jaar heb ik al een E-book geschreven over de 13 Heilige Nachten. Deze 

Nachten vinden plaats in de kerstperiode van 24 december tot en met 6 

januari en vormen een periode van verstilling en bezinning. Een moment 

om weer even helemaal terug te gaan naar de essentie van het leven, jouw 

leven. In dit E-book neem ik je aan de hand van bezinnende teksten, 

mijmervragen en oefeningen mee op reis door de 13 Heilige Nachten. 

 

Via onderstaande link kun je dit E-book bestellen: 

https://www.praktijkhartstocht.nl/downloads/de-13-heilige-nachten/ 

 

https://www.praktijkhartstocht.nl/downloads/de-13-heilige-nachten/
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Vanuit praktijk HartsTocht bied ik verschillende activiteiten en producten 

aan die kunnen bijdragen aan ‘leven in het ritme van de natuur’, zoals: 

-Natuurlijk ZIJN coaching in de natuur 

- Vrouwen BewustZIJN avonden 

- Jaartraining ‘leven in het ritme van de seizoenen’ 

- Nature Love, puur natuur huidverzorgingsproducten 

- Blogs van mijn hand over natuurlijk ZIJN 

 

Nieuwsgierig geworden? Je kunt me bereiken via mijn website: 

www.praktijkhartstocht.nl 

 

Als je een vraag hebt of een ervaring wilt delen naar aanleiding van dit E-

book, voel je welkom om mij te mailen, mijn e-mailadres is: 

esther@praktijkhartstocht.nl 

 

Harte groet, Esther van den Berg 

Praktijk HartsTocht 
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