
Leven en Ondernemen in de winter 
 
Courage is a love affair with the unknown.  
 
De winter in het jaar 
Het Noorden op het levenswiel 
De Donkere en Nieuwe Maan in de maancyclus 
De nacht 
Element: lucht 
 
Van binnen: overgave aan niet-weten, herbronnen, inspiratie, vertrouwen  

Van buiten : fundament bouwen 
 
Het leven van jouw legende. 
 
'Je verhaal laat je bij de deur,' gebood de leraar in een van mijn eerste spirituele 
workshops bijna 30 jaar geleden. Je bent niet je verhaal, vergeet het, je bent iets veel 
mooiers, lichters, helers. Jij bent liefde.  
 
Heel wat jaren heb ik hier op gewerkt. Om niet mijn verhaal te zijn, om me te 
onthechten. Gevoelens van vroeger niet te voelen, want nee, dát was ik niet (meer). Ik 
was iets groters, hogers, helers. Ik was liefde die geen donker kende.  
 
En nu begeleid ik al jaren mensen in hun Wond tot Wonder. Deze prachtige term heb ik 
overgenomen van Willem Glaudemans uit zijn boek ‘Vergeving’. We duiken diep de 
donkerte in, want oh wat is de donkerte mooi. Ik ben niet voor niets Schorpioen en Gele 
Krijger, niets liever dan diep duiken onder de oppervlakte, waar de waarheid huist.  
 
De vrouwen eigenen hun verhaal toe. Ja, dit ben ik, vertellen ze. Ik ben dit sprookje met 
heksen en wolven en obstakels en liefde en pek en veren. Dit ben ik. Ik ben Koning en 
Koningin van mijn legende. Met helpers als draken, walvissen, schildpadden en dolfijnen. 
Met liefdes en vriendschappen, kolommen van licht. Weerstand, tranen, lachen, 
verbinding, eenzaamheid, dromen en mogelijkheden. Ieders verhaal, zo uniek, zo 
spannend, zo pijnlijk en zo liefdevol. Dit is mijn wond, in verbinding met mijn wond, leef 
ik mijn wonder.  
 
Dit is het verhaal dat jij op aarde vorm mag geven, na al die eeuwen proberen en 
ervaring op doen in andere levens. NU is het de tijd. In liefde.  
 
En ja, de ‘andere’ kant is ook waar. Jij bent niet je verhaal alleen. Jij bent dat 
multidimensionale wezen die hier op aarde een spel speelt. Maar wanneer het een spel 
is, is het wel de bedoeling dat je ‘m helemaal pakt en speelt. Anders is er niets aan toch? 
 
De winter 
 
Alweer is een jaarcyclus rond. Op 21 december is het midwinter. Logisch dat begin 
november dan de winter, het noorden als windrichting start, al kan het nog zacht en 
herfstig zijn.  
 
Je bent gegroeid en hebt gebloeid en hoe jouw jaar ook was, jouw jaarring is rond, klaar 
en af.  
 
In de natuur is de energie tot stilstand gekomen. De sapstromen staan stil en de 
structuur van de bomen en planten wordt zichtbaar. Zeker als het vriest en sneeuwt, lijkt 
alles stil en dood. Lijkt… want onder de grond start het nieuwe leven. Het is als een 
conceptie van een mens. De vrouwelijke eicel (de aarde) met het mannelijke sperma (de 
kosmos). Zo maak je elke keer weer een nieuwe start, doorbouwend op de wijsheid van 



vorige cycli; van dit jaar, dit leven, meerdere levens, jouw voorouderlijk pad. Je kunt het 
zien als jaarringen van een steeds dikker wordende stam. Je leeft de prachtige creatie 
van jouw levensboom.   
 
In de winter reis je de reis van de Heldin. Het vrouwelijke dat voorop loopt en het 
mannelijke als steun erachter. Veel mensen blijven liever in het licht, boeken reisjes naar 
de zon. Het vraagt moed om de donkerte in te gaan.  
 
Herbronnen 
Dit seizoen vraagt je om stil te worden, tot rust te komen. In het niet-weten en de stilte 
ontmoet jij je eigen antwoorden. Herbronnen is terugkeren naar de bron. De bron die er 
altijd is en waar je altijd toegang tot hebt. Het gaat over herstel in het rusten. We komen 
op kracht en worden opnieuw geïnspireerd. Voordat er dingen tot bloei kunnen komen, 
moet er eerst winter zijn, moet de vorst van het Noorden over het land gaan. De juiste 
voorbereidingstijd is nodig om het zaad te laten ontkiemen voordat de eerste wortels 
groeien en het groen door de aarde zich laat zien.  
 
Van Wond tot Wonder 
De winter is een donkere stille periode. Een periode om diep te duiken in je 
onderbewustzijn. Nu is het de beste tijd om te onderzoeken waarom je naar de aarde 
kwam, jouw wezen en zielsvonk die via de baarmoeder van je moeder hier op aarde 
geboren werd. Het ‘plan’ om jouw GOUD te verwezenlijken. Hier kom je je wond tegen, 
je pijn, verdriet. Dit is de reis van de Heldin die diep de onderwereld in gaat om haar 
wonden te helen en hier haar essentie te vinden.  
 
Je GOUD en je grootste thema’s in dit leven zijn twee kanten van dezelfde medaille. Al je 
ervaringen, de positieve, je pijn en je trauma’s wijzen je allemaal de weg naar wat je bij 
te dragen hebt in deze wereld. Onze worstelingen en levenslessen koppelen we vaak niet 
aan ons GOUD. Maar juist omdat je ergens mee worstelt, word je er expert in. Je kent al 
je ‘escapes en hang-ups’ en de andere (donkere) kant ervan. In de stilte komt je wond 
bloot te liggen, vragend om heling. Je mag naar de onderwereld. Om in je wond ook je 
wonder te vinden. 
 
Chakra’s: basischakra en kruinchakra 
 
Bedding, jouw plek en vertrouwen (1e chakra) 
 
Het eerste chakra gaat over jouw plek op aarde. Jouw lichaam, de plek waar je leeft, het 
fundament van jouw onderneming. Deze basis gaat over veiligheid en een diep 
vertrouwen, in jezelf, in het leven en de plek die je inneemt en in mag nemen. Juist 
tijdens het stil worden, kun je hier jouw wantrouwen ontmoeten, jouw gevoelens van 
tekort. We leggen onze zekerheid en veiligheid zo vaak buiten onszelf dat we de 
veiligheid in ons zelf niet kunnen voelen.  
 
Je mag landen in de bedding van Moeder Aarde, zoals een baby gedragen wordt in het 
water van de baarmoeder.  Het zijn dus nog geen diepe wortels die je voelt, het is een 
bedding waarin je kunt rusten, kunt zijn.   

 
Geloof, verbinding en leiding (7e chakra) 
 
Terwijl we in diep vertrouwen onze plek innemen op en met Moeder Aarde, worden we 
geleid door ons geloof in het hogere. Het gaat hier om een geloof in een groter plan 
waarin wij leven, in de cocreatie tussen jezelf het ‘grotere plan’. Via je zevende chakra 
ben je verbonden met de andere dimensies, met het Goddelijke, met je voorouders, de 
krachtdieren en alle andere wezens en energieën om je heen. Deze verbinding zorgt 
ervoor dat je geloof versterkt wordt. Geloof in jouw wezen, de leiding van je ziel, geloof 
in je dat wat je mag ‘leven’ op de aarde. 



 
Ook hier worden in de winter je wonden aangeraakt. Het gevoel van ongeloof, alleen 
voelen en afgescheiden zijn. Het eenzame gevoel om de verbinding te verliezen met 
andere dimensies en met de mensen om je heen.  
 
Winterdepressie is eigenlijk ‘niets anders’ dan het voelen van je wond in je eerste en 
zevende chakra.  
 
In plaats van naar de zon te vliegen en deze wonden vermijden, nodigt het leven je uit 
om je vertrouwen en geloof in jouw pad te versterken en te verdiepen. Elke cyclus mag 
je een laagje dieper, of een stapje hoger. Je bent dus nooit ‘klaar’, iedere cyclus zal er 
weer een laagje van je wond opengaan, om te helen, waardoor je meer fundament krijgt 
om je wonder weer meer te leven. 
 
Fundament 
 
Terwijl er van binnen veel gebeurd, zit je echt niet heel de winter stil. Net als de boeren 
vroeger in de winter herstelwerkzaamheden hadden, de vissers hun netten boetten, ga jij 
ook aan de slag. Je bouwt aan je fundament. De kracht van jouw fundament heeft met 
de vitaliteit van je basischakra te maken. In de aardse werkelijkheid heeft een 
fundament structuur, een vorm nodig. Maak van je huis een warme plek en neem het 
serieus. Breng structuur aan in je onderneming, zorg voor een heldere mappenstructuur, 
bouw aan je website, doe de boekhouding en duik in je financiën. 
 
Doe onderhoud, eet goed en slaap genoeg. Maak die afspraak met de tandarts, healer, 
arts die al zo lang hangt. En maak zaken af.  
 
De rijst is pas gegeten als de kom afgewassen in de kast staat.  
 
Alles waar je liefdevolle aandacht in brengt, zorgt voor GOUD in de winter.  
 

De maanden in de winter 
 
November is de start van dit seizoen. Je springt van de klif af in het vormeloze 
walvissenveld van de oceaan. Alles waar je je nog aan vasthoudt en niet bij je past, 
zullen als illusies gaan voelen. Tijd krijgt een andere dimensie in jou, november voelt als 
tussentijd. Je geeft je over aan het hogere plan en het niet-weten. In het niet-weten 
maak je contact met je verlangens die sluimeren in de diepte. In de buitenwereld bouw 
je aan je fundament.  
 
December is de donkerste maand van het jaar en je wordt gevraagd de stilte in te gaan. 
Hier kun je jouw wond in zachtheid ontmoeten. Juist nu zoeken we elkaar op en vieren 
het licht en de liefde. December vraagt je om de paradoxen hier in samen te laten 
komen.  

Met de Winterwende op 21 december vier je de conceptie van een nieuw begin. Daarna 
ben je in verwachting en zorg je goed voor jezelf. 

De vaak grauwe maand januari staat in het teken van zelfliefde en inspiratie. Aan het 
eind van die maand voel je zacht wat er door jou heen geboren gaat worden.  

Het is zo rijk als jouw winter leeg en rustig mag zijn. Je valt samen met de stilte in jou, 
met de bron in jou om je te voeden en opnieuw te inspireren. Maak ruimte voor dit 
proces.  

 
Ga voor GOUD in de winter 
 
Dit seizoen vraagt je om jouw GOUD dichtbij jezelf te houden.  



 
Genieten 
Waar verbind jij je mee? Met wie wil jij de lichtfeesten in de donkerte vieren? Kun jij 
genieten van de stilte, het binnen zitten, de lange donkere avonden? De winter brengt je 
in contact met jezelf, met je schaduwkanten. Dat voelt misschien niet prettig, maar hoe 
meer jij een licht schijnt op deze donkere kant, jouw wond, hoe groter jij je wonder weer 
kunt leven, jouw GOUD. 
 
Ontvangen 
Kun jij ontvangen wat er nu al is? Wanneer je dat kunt, heb je een stevige sterke plek 
als bedding. Dat gaat over de basis. Heb je vertrouwen in het leven. Waar ben je nu 
dankbaar voor? Heb je een eigen plek? Een huis, een fundament? Mensen om je heen, 
vrienden?  
 
Ontvangen in de winter gaat over het ontvangen van de wijsheid diep in jou. De wijsheid 
van je voorouders en het ontvangen van de wijsheid uit andere dimensies. Zo ontvang je 
ook de diepe bedding van het vrouwelijke door je gedragen te voelen. Via je kruinchakra 
ontvang je de kosmische liefde. Je mag ontvangen dat je volledig waardevol bent als je 
niet hard aan het rennen bent in de buitenwereld.  
 
De winter vraagt van jou een ontvankelijke staat. Dit is de bereidheid om te ontvangen 
vanuit het niet-weten. Je laat de controle los en geeft je over. Net als de nacht waarin je 
je in vertrouwen overgeeft aan de slaap.  
 
Uiten 
Open je mond en vertel geliefden dat je van hen houdt en dat je hen nodig hebt. Uit je 
liefde, je onzekerheden en je schaduwkanten. Uit je schaamte en je schuld. Je zult 
merken dat wanneer je hierover spreekt schaamte en schuld verdampen en littekens van 
oude trauma’s zacht worden. 
 
Delen 
Deel jouw liefde door jouw omgeving liefdevol te maken. Zorg voor een fijne plek en 
thuis in de winter, jouw eigen hol waarin je gevoed wordt en je terug kunt trekken. Deel 
je wijsheid door te vertellen of te schrijven. Deel jouw verhalen met die mensen 
waarmee je je verbonden voelt. Dit gaat niet over het grote podium zoeken, maar meer 
over de schrijver in je die soms eenzaam zijn werk doet.  
 
Lucht 
 
Lucht past voor mij bij het noorden, daar waar de inspiratie vandaan komt. Inspirare… 
betekent adem ‘spirit’ inblazen. Je kent vast wel het schilderij van Michelangelo waar God 
Adam aanraakt en hij tot leven komt. Hoe dieper je ademt, hoe meer zuurstof in je 
cellen, hoe meer je leeft.  
 
De inspiratie van het Goddelijke, het mannelijke, komt uit de kosmos via de lucht. Lucht 
brengt je in contact met je voorouders, je Gidsen, je hogere zelf. Dezelfde lucht brengt je 
via je adem op aarde.  
 
Lucht wordt alleen voel- en zichtbaar als het door de wind in beweging komt. Dan hoor je 
de lucht door het ruisen in de bomen, zie je de lucht die het water en bladeren in 
beweging brengt. Met het inademen van de lucht verbindt je je binnen met je 
buitenwereld.  
 
Via de lucht komt geur bij je. Ruiken is verbonden met het oudste deel van je brein en 
geuren doen iets in je systeem. 
 



Tijdens jouw reis in de winter is er maar weinig echt om aan vast te houden, net als de 
wind … vormeloos en ongrijpbaar.  
 
De berk: boom van het noorden 
 
Geen andere boom dan de berk zou voor mij voor de windrichting van het Noorden 
kunnen staan. Het is de meest winterharde boom en groeit zelfs ten noorden van de 
poolcirkel. In Siberië is de berk een heilige boom en zijn er oerwouden vol berken. In alle 
culturen wordt de berk gelinkt aan vrouwelijke wijsheid. De Germanen geloofden dat de  
Godin Freya in de berk woonde, de Kelten wijdden de berk aan de Godin Bridged, de 
Godin van waarzeggerij, heling en ook van wedergeboorte en vuur. Het wezen van de 
berk is licht. 

Wanneer ik me verbind met de berk, gaan de poorten open naar het oeroude weten van 
Siberië, verbonden met Midden Aarde. Een cultuur die gestoeld is op de vrouwelijke 
cyclus. De wortels reiken tot Midden Aarde en verbindt vanaf daar andere dimensies met 
onze 3d wereld.  

Voor dat er kunstmatig licht bestond, waren berken de lantaarnpalen. Zij reflecteerden 
het maanlicht op het pad van reizigers. De berk is de boom van de heks, of in ieder geval 
van haar bezem. Wanneer je een bezem maakt van berkentakken en deze bezem 
omhoog zet, vallen alle negatieve energieën in de bezem en de berk reinigt dit.  

De berk geeft je toegang tot diepe vrouwelijke wijsheid om jou jouw eigen wijsheid te 
laten leven.  

Geen andere boom zou toch beter passen bij het herbronnen in de winter? 

De T van Tovervloed 
De magie in de winter is die van verstillen, verlangzamen en vertragen. Dan gaat de 
magie stromen. Het element lucht reikt nieuwe ideeën aan en daarvoor moet je stil zijn. 
Let op kleine dingen. Grote ideeën starten vaak in en met iets kleins.  
 
Het mysterie van de winter zijn jouw dromen die informatie brengen, de fluisteringen van 
je voorouders, het samenzijn met geliefden waardoor jouw fundament ook weer 
verstevigd wordt.  


