
Energie van december: herbronnen en fundament 
 
Alleen vanuit stilte ontstaat de juiste beweging naar buiten -Lao Tze 
 
Met de sprong van de klif ben je het onbekende tegemoet gesprongen. Je bent opnieuw 
gestorven, in die zin dat je je afgescheiden hebt van dat wat niet meer bij je past. Zo’n 
sprong vergt moed en in november kan het water koud aanvoelen, het weten dat je geen 
grip en controle hebt en de illusies die voor je ogen uit een spatten. Nu in december 
word je uitgenodigd om te gaan rusten, achterover in je bootje liggen, te luisteren naar 
de fluisteringen van je voorouders, het geluid van zachte golfjes, de krachtige en 
liefdevolle energie van de walvissen onder je te voelen en in te ademen. Laat je plannen 
los, spreid je armen en laat je dragen. Er is zoveel liefde in en om jou, zoveel warmte en 
zo dichtbij om je mee te verbinden. Glijd langzaam die stilte in en wees trots op jezelf, 
voor wie je bent en je moed om dit avontuur aan te gaan dat leven heet. Dobber in het 
midden van de zee, dobber in jouw baarmoeder en vanzelf maak je contact met de 
onderstroom in en onder jou. Hoe meer je deze stroom toe kunt laten, hoe eenvoudiger 
het leven en ondernemen wordt.  
 
Donkerte 
 
What if the darkness is not the darkness of the tomb, but it is the darkness of the womb? 
 
Wanneer je naar de natuur kijkt, is alles nu in volledige rust. De sapstromen zijn tot 
stilstand gekomen en de groei is gestopt. De nachten worden langer, de zon staat lager; 
het is de donkerste tijd van het jaar. Tijd om diep diep het donker in te duiken. Ons 
wordt zo vaak verteld dat donker eng is, gevaarlijk, griezelig, niet veilig… Maar het 
tegendeel is waar. Het donker is de donkerte van de baarmoeder, het warme nest dat 
zich klaarmaakt voor de conceptie en het nieuwe leven. Het is de donkerte van de aarde, 
waar de zaadjes ontkiemen. De donkerte die voedt. De donkerte van de nacht, wanneer 
alles in rust is en je weer levensenergie op doet door te slapen. En ja, het is ook de 
donkerte van het graf, waar alle ouds wordt omgezet in een nieuwe vorm dat later weer 
tot leven komt. De donkerte van de cocon waar een rups wordt ingesponnen om later 
vlinder te kunnen zijn. De donkerte hoeft niet zwaar te zijn, de donkerte kan licht en 
strelend zijn.  
 
Wanneer je je eigen donkerte niet omarmt, surf je over jezelf heen. Stel dat er in je 
leven alleen maar een dag is en geen nacht, geboorte en geen sterven, zomer en geen 
winter, dan leef je maar half. Het is sowieso niet mogelijk alleen het licht te leven, er 
naar streven alleen al is vermoeiend en zorgt voor een burn-out. Licht heeft donker 
nodig.  
 
 
Wond tot Wonder  
 
Je roeping en je grootste thema’s zijn twee kanten van dezelfde medaille. Al je 
ervaringen, de positieve, je pijn en je trauma’s wijzen je allemaal de weg naar jouw 
unieke plek.  
 
Onze worstelingen en levenslessen koppelen we daar vaak niet aan. Toch 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. Daar zit je wond. Vanuit je wond ontwikkel je je 
overlevingsstrategieën. Dit zijn alle strategieën in jouw leven die je hebt ontwikkeld om 
niet de pijn van afwijzing en afgescheidenheid te voelen.  
 
Jouw wonder leven is volledig samenvallen met je plek. Die plek op aarde die er al voor 
je is en altijd was, waar je samenvalt met je roeping, met de vreugde om dat te doen 



waarvoor je gekomen bent. Je kent dit gevoel vast wel, dat alles stroomt en dat ‘het’ 
klopt. 
 
Voor mij zijn de ‘echte’ leraren die mensen die hun wonder leven vanuit contact met hun 
wond. Alsof er dan nederigheid ontstaat en tegelijkertijd het hoogste meesterschap.  
 
You teach what you have to learn 
 
In onszelf gaan we vaak de donkerte uit de weg omdat daar onze schaduwkanten huizen. 
Enge gevoelens en verlangens waar we geen gehoor aan willen geven. Toch is dit de 
ingang naar vreugde en volheid in jouw leven. Het zijn onderdelen van ons die bij ons 
horen en GOUD bevatten. Alles wat je in je jeugd niet aankon, waarbij je niet zou 
overleven heb je onder de grond gestopt. Om het toen te vergeten tot je veilig genoeg in 
je lichaam was om het in je bewustzijn te brengen. Die schaduwkanten zijn dus niet jouw 
wond. Het dichtstoppen bij je wortels is je wond, je afgescheidenheid van de aarde, dat 
is je wond. Elke keer wanneer die wond geraakt wordt, word je uitgenodigd om je te 
verbinden met je kwaliteiten – je schaduwkanten – onder je wond. Die delen vragen je 
om hen in het licht te brengen, het aan te kijken en uit te nodigen om vol te leven. Zij 
wonen in een donker bos en willen graag naar huis, naar jou, maar zijn van je 
afgescheiden. Ze hebben jou nodig om de weg naar huis, naar jouw hart weer te vinden.   
 
Regelmatig tikken ze je aan; kom je me halen? Ik ben een deel van jou. Ik heb je nodig 
om voluit te leven en jij hebt mij nodig om heel te worden. 
 
Elke cyclus weer zullen afgescheiden delen van zich laten horen. Hoe groter jij je wonder 
leeft, hoe veiliger je in je lichaam bent, hoe meer weggestopte stukken zich durven te 
laten zien in deze bedding. 
 
De weg is om de pijn te voelen en er te zijn, om heel zachtjes en met heel veel liefde 
naar toe te gaan en dan vanaf een afstand van zo’n 10 tot 20 centimeter ernaar te kijken 
en licht erop te schijnen. Een zacht, warm helend licht daar waar het pijn doet.  
 
Overlevingsstrategieën 
 
Je overlevingsstrategieën heb je ontwikkeld om de wond niet te voelen. Het zijn als 
bladeren langs de stengel van je bloem om je wond te verhullen. Sommige strategieën 
zitten vast rond je stengel en belemmeren je in je vrij te bewegen. Tegelijkertijd 
beschermen ze je tegen gevaar van te veel bewegen. Daar werd je op afgestraft. Of jouw 
bladeren zijn vol en groots en wijduitstaand. Je zet je groot in de wereld neer om jouw 
raakbaarheid te beschermen. Je bent misschien een pleaser en je houdt je liever met de 
ander bezig, zodat de ander zich niet met jou bezig hoeft te houden en jij kunt bewijzen 
dat je genoeg waarde hebt om te bestaan, of dat je goed genoeg bent, of slim genoeg… 
 
‘to heal you have to get to the root of the wound and kiss it all the way up’ Rupi Kaur 
 
In de winter ga je zo langzaam als het langzaamste deel in jou. Dat hele kleine meisje of 
jongetje in jou staat aan het stuur, met heel veel liefde begeleid jij hem of haar.  
 
Structuur 
 
Hoe meer je vrijgeeft dat niet bij je past, hoe meer je je illusies kunt wegblazen, hoe 
meer jij verschijnt. Net als bomen zonder bladeren, de takken duidelijk zichtbaar, 
verschijnt jouw structuur. Ontdaan van alle opsmuk en strategieën. Dit kan naakt en kaal 
voelen en deze tijd vraagt je om daarbij te blijven. Door deze kaalheid is er een directe 
verbinding met de bron waarvan uit jij gevoed wordt. Om een breder fundament te 
bouwen, om de zaadjes in jou te koesteren en om volgend jaar diepere wortels te 
kunnen laten groeien.  



 
 
 
 
Fundament 
 
We hebben allemaal al een fundament. Een huis waarin we wonen, een onderneming van 
waaruit we werken, een lichaam waar vanuit we leven. Deze maand gaat over het 
verstevigen, herstellen en bouwen van dat fundament.  
 
Dat fundament kun je zien als een springkussen vol warme lucht waar je vanaf kunt 
springen en ook weer een zachte landing op kunt maken. Hoe meer aandacht en zorg je 
besteed in de winter aan jouw fundament, hoe makkelijker en vanzelfsprekender je het 
vervolg van de cyclus leeft en onderneemt.  
 
Het noorden van het levenswiel is ook de nacht in de dag. Wanneer je slaapt, bouw je 
aan je fundament. Elke nacht wordt er warme lucht in je springkussen geblazen 
waardoor jij de volgende dag vitaal kunt leven. Je hebt vast wel ervaring met gebroken 
nachten en niet slapen. Dan weet je ook wat een slecht fundament doet. Je weet ook dat 
slapen geen enkele wilskracht vraagt, wanneer je eenmaal slaapt, wordt er aan je 
fundament gebouwd. Dus ook nu, in de winter, vraagt het niet hard werken. Wel 
aandacht en liefde.  
 
In het noorden en de winter gaat het over je fundament van je leven en van je 
onderneming. 
 
Je fundament in je onderneming 
je boekhouding 
je financiën 
je to do list 
je werkkamer 
je klanten 
je toeleveranciers 
je mappenstructuur in je computer en in de kast.  
je nieuwsbrieven 
je algemene voorwaarden 
je workflows (werkprocessen) 
je efficiënte en effectieve werkende systemen (apps, plug-ins e.d.) 



 
Het fundament van jouw leven 
je lichaam, verzorging, voeding 
je tijd(sbesteding) 
je individuele ruimte (je ‘gewijde’ ruimte) 
je liefdesrelatie 
je vrienden 
je familie 
je geld 
je huis 
je eigen plek 
je tradities en rituelen 
 
Wees jezelf dankbaar wanneer december een rustige tijd is waarin jij kunt onderzoeken 
hoe jij je fundament wil verstevigen of misschien wel opnieuw opbouwen. Wat is 
belangrijk voor jou?  
 
Zelf liep ik altijd achter de feiten aan, te druk om een visitekaartje te maken, een logo te 
laten ontwerpen of een website te bouwen. Een aantal jaar geleden heb ik daar echt de 
tijd voor genomen. Ik schakelde een coach in die mij hielp met systemen. Hoe ik mijn 
administratie het beste kon inrichten, een duidelijke en effectieve to do list op de 
computer moest maken, mijn bedrijf kon digitaliseren. En echt, ik heb er zoveel aan 
gehad. Niet dat ik alles overnam, maar de bewuste keus om de dingen te doen zoals ik 
het fijn vond om te doen, haalde heel veel onrust weg. 
 
Mijn website staat als een huis. Het is een geautomatiseerd systeem dat ik op mijn eigen 
manier aan kan passen. Elke winter neem ik weer de tijd om alle pagina’s te lezen en te 
herschrijven. Zo hoef ik er het hele jaar niet meer naar te kijken.  
 
Geld als fundament 
Geld is een ‘rare’ in het rijtje fundament. Het is een essentieel onderdeel van je 
fundament en een goede geldstroom hoort bij een vitaal basischakra.  
 

 
 
Tegelijkertijd gaat het helemaal niet over de hoeveelheid geld om een fundament te 
ervaren. Zo kunnen hele rijke mensen een voortdurend gevoel van tekort hebben en 
mensen met weinig geld een ongelooflijk rijkdomsgevoel. Geld is een fundament als je je 
er mee kunt verbinden en niet je veiligheid eraan ophangt. 
 
Het Nederlands woord komt van ‘gelden’. Gelden in de betekenis 'kosten, betalen, 
vergoeden, vergelden'. Oorspronkelijk was het een soort betaalmiddel in natura of 
vergelding aan de gemeenschap. Het werd ook als naam voor een gemeenschappelijk 
offer gebruikt. Geld zorgt ervoor dat delen en ontvangen in balans is. Wanneer je 
voldoende je eigen waarde voelt, kun je daar ook voldoende geld tegenover zetten.  
 



Jarenlang heb ik me niet beziggehouden met het geld dat binnenkomt en er uit gaat. En 
om eerlijk te zijn: dat doe ik nog steeds niet. Ik maak geen budgetten, geen plannen, 
had niet eens op een rijtje wat ik waar aan betaalde. Het was voor mij als ademhalen, ik 
houd me ook niet bezig met hoeveel zuurstof er binnenkomt en afvalstoffen uit. Wanneer 
er voldoende was, stroomde het. Wanneer er niet voldoende was – en echt, ik heb echte 
schaarse tijden gekend – keek ik de andere kant op en hoopte ik dat het wel goed zou 
komen. En dat kwam het ook altijd.  
 
Nu woon ik sinds tijden weer samen en ben ik er wel voor gaan zitten. Ik bleek nog te 
betalen voor een telefoon van mijn ouders die al jaren overleden zijn, betaalde dubbel 
aan verzekeringen en kwam een moeras tegen van ondoorzichtige rekeningen. Geld was 
dus voor mij geen GOUD, in die zin dat ik er niet van genoot, ik verbond me er niet mee. 
Ik ontving het, was superblij ermee en deelde het ook zo weer uit. De G van Genieten 
ontbrak. Toen ik er echt voor ging zitten, vond ik dat erg spannend. Het was net alsof ik 
dan de magie van de geldstroom doorbrak. Nu zet ik elk jaar in december alles op een 
rij, ik neem de tijd om overzicht te krijgen en een goed financieel fundament te hebben. 
De rest van het jaar laat ik het weer lekker zitten en hoef ik me niet bezig mee te 
houden met dit fundament, vanuit daar kan ik intens genieten van geld ontvangen én 
geld uitgeven aan zaken waar ik meer dan blij van wordt.  
 
 
Stilte en herbronnen 
 
Het kompas in de winter is van binnen naar buiten. Zorg dat je niet teveel prikkels 
ontvangt en laat alle prikkels uit je komen. Misschien heb jij het idee bij rust en stilte dat 
je op een kussen moet zitten en niets mag doen. De vrouwelijke manier van rust en stilte 
is echter in beweging zijn en de energie in stilte te laten stromen. Ruim op, rommel wat 
aan, teken, schrijf, laat je handen iets creëren, snoep van een boek in plaats van te 
bingewatchen op Netflix, versier je huis, doe het huishouden en duik je onderneming in.  
 
Het werken aan je fundament houdt ook stiekem je hardwerkende geest koest. Je 
‘monkey mind’ wil zich graag bezighouden met actie. Zo voeren we je monkey mind ; ) 
 
In een ‘normaal’ jaar kan deze feestmaand overweldigend zijn met afspraken, feestjes en 
leuke dingen. Een paradox dus tussen diep naar binnen gaan én de gezelligheid ervaren 
van het samenzijn tijdens de feesten van licht als Sinterklaas, midwinter en Kerstmis. 
Het hoeft geen paradox te zijn wanneer je je richt op het GOUD in je leven. Genieten kun 
je alleen als je je verbonden voelt, dan gaat het stromen. 
 
 
 
 


