
De maand januari: inspiratie en zelfzorg 
 
Voel je het ook? Dat de stroom van het leven nog zo ongelooflijk traag 
gaat? Dat het nog echt winter is, dat Moeder Aarde ons nog steeds 
terugroept naar stilte, naar zijn? Dat alle plannen die je in jouw hoofd 
maakt, grinnikend door haar terzijde wordt geschoven. Wacht maar liefje, 
het is de tijd nog niet. Maar het duurt al zo’n tijd, dat niet-weten, die 
stilte, de rust. Geeft niet liefje, vertraag, vertrouw, verduur…  
 
Al zie je het nog niet, het licht komt meer en meer terug.  
 
Deze energie gaat zo tegen de energie van de maatschappij in of tegen de 
spiriwiri slogans: alles is te manifesteren, als je maar wil… Het is alsof 
iedereen grootse plannen aan het maken is, nieuwe projecten worden 
opgezet, trainingen starten en beloven je dat je nu echt je beste jaar kunt 
manifesteren (zoals elk jaar de belofte is). Challenges om je goede 
voornemens tot werkelijkheid te brengen en in organisaties komen de 
werkgroepen bijeen om van Q1 tot Q4 een planning te maken.  
 
Dat voelt misschien wel efficiënt, maar is volledig niet effectief. Het is nog 
steeds winter, de energie is traag en naar binnen gericht. Het lijkt dan wel 
stil, maar onder de aarde gebeurt er echter heel veel: nieuwe zaadjes, 
creaties, transformaties en inspiratie. Hoe meer je bij die rust kunt 
blijven, hoe meer het nieuwe in jou kan groeien. Het heeft sudder en ‘gist’ 
tijd nodig. Je hebt je bolletjes van verlangen onder de grond gestopt, die 
moet je met rust laten. Mijn zus had als kleuter een moestuintje met 
radijsjes, ik herinner me dat ze de sprietjes eruit trok om te kijken of ze al 
klaar waren. Mijn moeder legde uit dat alles wat groeit met rust gelaten 
moet worden, net als een brood in de oven dat in elkaar zakt als je de 
deur te vroeg opentrekt. Je onderbewuste doet haar werk wel, vertrouw 
daar op en geloof in die krachtige creatie in jou. 
 
Na de conceptie van midwinter, groeit het in je. Jij hoeft niets te doen, het 
is een autonoom proces waar jij eigenlijk geen rol bij speelt. Het ‘enige’ 
dat jij hoeft te doen, is inspiratie ontvangen en goed voor jezelf zorgen. 
Koester de ideeën in je, neem ze allemaal serieus, schrijf al je inspiratie 
op, houd je nog niet bezig met de vorm of het antwoord op de vraag 
‘hoe?’ Praat er nog niet over, houd het voor jezelf, ze zijn nog lang niet 
levensvatbaar.  
 
Misschien merk je zelf dat je meer slaap nodig hebt dan in andere 
seizoenen, meer behoefte hebt aan rust. Geef hier aan toe. Effectief is het 
om je nu heeeeel langzaam uit te rekken, de kerstvakantie rustig van je 
af te schudden en langzaam op te drogen voor het nieuwe jaar.   
 
 



Heb geen haast om alles uit te vogelen, volg nog steeds de stroom van de 
natuur. Het komt naar jou toe! De natuur heeft geen haast en toch 
gebeurt alles op tijd.  
 

 
 
 
Inscharrelen 
 
Januari is niet de tijd om van de hoge duikplank te springen. Deze tijd 
vraagt je dus om in te scharrelen. Met dit woord eer ik mijn moeder die 
dit woord gebruikte en hier meester in was. In vakantiehuisjes scharrelde 
ze in door de koffers uit te pakken, kastjes te herschikken en haar eigen 
nestgeur aan te brengen. De plek wordt zo ook geëerd en opent zich om 
jou liefdevol uit te nodigen om zacht te landen. Want zacht landen heeft 
tijd nodig. Eer jezelf en het nieuwe jaar door in te scharrelen en goed voor 
jezelf te zorgen.  
 
Op 6 januari wordt Drie Koningen gevierd. Zij brengen mirre, wierook en 
goud voor het net geboren Christuskind. Twaalf dagen zijn zij onderweg 
geweest en symbolisch staat dat voor de inwijdingsweg na de conceptie. 
De twaalf heilige nachten corresponderen hiermee.  
 
Mirre is voor het fysieke en energetische lichaam. Het werd vroeger als 
medicijn gebruikt en om te zalven. Wierook maakt de geest schoon en 
Goud is voor de ziel in het lichaam.  
 
Terwijl je alles tot je beschikking hebt om jezelf te koesteren, doe je in de 
buitenwereld ‘gewoon’ je werk, maar zeker niet full speed. Stel je 



‘beschikbaar ontvankelijk’ op. Dan kun je de inspiratie ontvangen via je 
kruinchakra in je pijnappelklier en voorhoofdschakra. Je bent aanwezig en 
jouw houding is ontvankelijk. Klaar om te ontvangen… Vertrouw op het 
proces, op het wachten, de vertragingen, jouw ongeduld. Alles heeft een 
bedoeling.   
 
Om hier bij te blijven wordt jouw mannelijke energie aangesproken. Pure 
heilige mooie mannelijke aanwezigheid; holding space voor dat wat 
geboren mag worden. Het leven komt dan naar jou toe in plaats van dat 
wij het leven inrennen en voorbij gaan aan dat wat essentieel is.  
 
 
Paradox van januari 
 
Dit kan aanvoelen als een paradox. In de stilte blijven en toch die 
inspiratie voelen. Waarschijnlijk voel je die bubbels van inspiratie en 
creatie in je; van nieuwe ideeën, van invallen en zin om de kerstboom 
eruit te gooien en aan de slag te gaan. Dat is de paradox van deze 
maand. Heeeel langzaam uitrekken en dat plekje op aarde in dit lichaam 
het beste plekje maken in de vertraging en tegelijkertijd de kriebelende 
inspiratie die je influistert welke grootse mogelijkheden dit jaar jou gaat 
brengen.  
 
 
Zelfzorg en zelfliefde 
 
We kunnen nog zoveel mooie plannen hebben, bolletjes van verlangen die 
opkomen, visualisaties van een pracht leven en grootse visies hebben van 
jouw wonder leven. Zonder dit lichaam zou het er nooit komen. Zonder je 
lichaam zou je hier niet zijn, jouw lichaam leeft, wandelt, danst, brengt je 
overal naar toe, heeft een hoofd met verstand en analyse. Jouw lichaam is 
de fysieke manifestatie van jouw wezen dit leven. Hoe sterker en 
gezonder jouw lichaam, hoe meer je van jezelf houdt, hoe makkelijker, 
vrolijker, speelser en krachtiger jouw verwezenlijking wordt deze cyclus.  
 
In de meeste religies wordt ons bevolen je lichaam als zondig en 
‘bijproduct’ te zien. In de Nieuwe Tijd is belichaming juist de weg om 
samen te vallen met jouw plek hier op aarde. Samen met jouw wezen en 
ziel, genietend van en in dit lichaam.  
 
Natuurlijk is zelfzorg en zelfliefde altijd belangrijk, maar januari is de 
maand om hier alle aandacht aan te geven. Jouw lichaam is jouw 
fundament voor alles dat je wil creëren. Je hoeft ‘alleen maar’ voor jezelf 
te zorgen, slapen wanneer het nodig is, lief zijn voor jezelf, zorgen voor 
voedende geestelijke en fysieke voeding. Dit betekent niet – juist niet- dat 
je streng moet zijn voor jezelf en je zaken moet onthouden. Niets is dan 
verboden. Eet die appeltaart en neem bewust elke hap en geniet ervan. 
Wanneer je je zo verbindt met je voeding, eet je ook niet meer dan je 



lichaam nodig heeft. Hoe meer je geniet, hoe dankbaarder je bent, hoe 
meer je aanraakt in liefde, hoe meer gelukshormonen als oxytocine, 
serotonine en dopamine je aanmaakt.  
 
Weet je nog wat genieten betekent? Dat waar je je mee verbindt, wat 
‘nuttig’ is. Je zintuigen kunnen je hier goed bij helpen. Volledig aanwezig 
zijn en van elke slok koffie genieten, luisteren naar de wind, voelen hoe 
de winterzon je verwarmt, kijken naar kleine puntjes die boven de aarde 
komen- stilstaan bij het eerste sneeuwklokje… Het vraagt je aanwezig te 
zijn, waardoor je ‘wezen aan’ gezet wordt. 
 

 
 
Hieronder wat suggesties voor een zelfliefde bingo. Vul gerust de lijst aan.  
 
Haal bewust adem – beweeg- kijk fijne films – lees een mooi boek – 
smeer je lichaam in met een heerlijke olie – geef en ontvang een massage 
– heb liefdevolle seks (alleen of samen)- kook met aandacht- ruim een 
half uur per dag op- omhels jezelf- omhels de mensen waar je van houdt 
– dans elke dag- dagdroom- bel een vriend (ja, bellen… niet berichten) - 
maak een wandeling- aai je huisdier of die van de buren – zorg voor 
voldoende slaap – word wakker zonder de wekker- lach om jezelf- eet in 
stilte en zonder afleiding; kauw bewust – verzorg je planten – sta stil en 
neem waar; wat hoor je, zie je, ruik je, voel je?- ga naar de sauna- 
mediteer- ruim 1 deel van je woning helemaal op: begin met een laatje- 
werk een uur per dag aan bijvoorbeeld je administratie – sta stil bij ‘nare’ 
gevoelens, geef daar uiting aan - spreek af met vrienden - focus uit en zie 
vanaf een hoogte jouw leven- doe een paar oefeningen van Yin Yoga, 
Yoga Nidra, of Chi Kung – neem een bad of douche met rozenolie- ga op 
reis in je geest door te visualiseren - geef jezelf elke dag minimaal 3 
complimenten – benoem elke avond waar je dankbaar voor bent – teken – 
zing – luister muziek – wees stil en doe niks, staar voor je uit - Verschoon 
je lakens - luister naar muziek van toen je jong was - koop een bos 
bloemen voor jezelf - maak een heerlijk en voedend ontbijt/lunch/diner 



voor jezelf - Dek de tafel zoals in een restaurant - smeer je helemaal in 
met een voedende olie - kleur een kleurplaat - bak een taart - maak een 
moodboard van alles waar je van houdt - kijk je favoriete film nog een 
keer - leer wat nieuws - glimlach naar alle mensen die je tegenkomt - 
vraag aan mensen die hun hond uitlaten: mag ik ‘m aaien? Ook als je niet 
van honden houdt - doe wat liefs voor een ander - maak heerlijke 
chocolademelk/thee/soep voor jezelf en proef elk hapje - zie de 
zonsopgang -zie de zonsondergang 
 
Zodra dit lijstje je stress oplevert omdat je denkt dat dit allemaal moet, 
ga je terug naar nummer 1: haal bewust adem. Misschien is dit wel de 
grootste zelfzorg die je jezelf kunt geven. Daar zijn waar je ademhaling is. 
In het nu is de spanning of de ontspanning, de liefde, of het tekort, de 
haast of de rust. Wees lief… ten eerste voor jezelf. Hoe liever je voor 
jezelf kunt zijn, hoe liever je ook naar anderen kunt zijn. 
 
Druk overigens nare gevoelens niet weg. Wanneer je je alleen maar richt 
op het goede en positieve, leef je maar half. Geef je ‘nare’ emoties de 
ruimte. Laat je tranen stormen, leef je boosheid uit door heel hard te 
schreeuwen of op een kussen te slaan, neem je angst in je armen en 
koester het. Al deze gevoelens zijn waar. Start waar je bent.  
 
Trek naar de drek 
 
Een valkuil kan wel zijn om te verdwijnen in al die gevoelens. De 
vrouwelijke energie is nog steeds leidend, de donkerte, de vormeloosheid. 
Het doorgeschoten vrouwelijke kan zich hier in verliezen. De donkerte en 
het processen gaan dan voelen als drijfzand. Je kunt vast komen te zitten 
in het moeras en het is lastig om hier uit te komen; depressiviteit trekt 
aan je, stemmen van slachtofferschap kunnen de overhand nemen en de 
trek naar de drek kan groot zijn. Je hoeft je zelf niet met een zweep te 
slaan als je dit herkent. Wel is het goed je te realiseren dat je in het 
moeras zit. Geef jezelf de tijd om eens lekker te voelen dat je er in zit. 
Want op het moment dat je dit realiseert, is er al een stuk ‘waarnemer’ in 
je. Vanuit hier kun je je zelf toespreken en je uitnodigen om iets liefs voor 
jezelf te doen.  
 
Begin met een kopje thee, kijk eens rond en breng een half uurtje liefde in 
je huis. Geef de planten water, zet een muziekje op, beweeg een beetje 
mee. Ga een rondje wandelen, zonder dat je direct de 10.000 stappen 
haalt. Reik uit naar een vriend of vriendin; iemand die je het moeras uit 
kunt helpen, in plaats van met je meelijdt en je nog een stukje verder er 
in duwt. ‘Ik heb een zwaar leven’ van Brigitte Kaandorp luisteren, kan ook 
nog wel eens helpen ; ) 
 
 
Inspiratie 
 



 
 
Wie kent bovenstaand schilderij niet; het moment dat God Adam leven 
inblaas en Adem zijn eerste ademteug neemt. Inspirare betekent 
ademhalen; levensadem. Hiervan is inspiratie afgeleid. Je ademt iets in, 
het wordt je ingefluisterd, ideeen die je in-vallen, in-zichten. Je kunt dit 
niet afdwingen, wel uitnodigen door omstandigheden te creeren waarbij je 
kunt ontvangen.  
 
Stilte is de eerste stap. Luisteren naar dat wat jou toevalt. Een wijde blik 
hebben en zien wat er oplicht voor jou op je pad. Ons wezen wijst ons de 
weg want zij weet exact wat je nodig hebt. Laat je meenemen door 
visualisaties, mooie teksten, fijne beelden. Geef er vorm aan door te 
frobelen, te schrijven, zonder een vaste vorm te willen. Wees alert op 
alles dat je ziet, je vertraagt hierdoor vanzelf.  
 
Zoek elkaar op, omring je met mensen die je ziel voeden en jouw wezen 
zien achter en in jouw persoonlijkheid. Open je, deel, reik uit, zo inspireer 
je ook weer anderen.  
 
En zo komt het eerste chakra weer in verbinding met het zevende chakra. 
Door echt je plek in te nemen, door zelfzorg en liefde, creer je een veld 
waarin je inspiratie kunt ontvangen. Inspiratie wordt dan zelfzorg, dat wat 
jij inademt is voeding voor jouw geest en ziel. Het vlammetje gaat aan om 
later in het jaar op te vlammen tot enthousiasme en passie.  
 
Ga er nog niet mee aan de haal, want deze maand komen er ook 
verleidingen langs waar je in mee wil gaan, of in wil stappen. Ga er nog 
niet in mee, laat het gaan, stel het een maand uit. Je bent nog zwanger, 
het nieuwe kan nog niet geboren worden. In februari kun je voelen of dit 
echt bij je past.  
 
Wanneer je nu hobbels op je weg tegenkomt, is het goed ze aan te kijken. 
Glijdt ze strak, los dingen op voordat ze met je mee groeien en straks te 
groot zijn om aan te pakken.  
 
Aan het eind van de maand krijg je antwoord op de vraag wat er door jou 
heen geboren wil worden.  
 
In februari start de lente, geniet nog even van de stilte van de winter, het 
herbronnen is al weer bijna voorbij…  


