
Tovervloed in de lente 
 
blijf je verwonderen 
laat je overdonderen 
en zie in het gewone het bijzondere 
open je oren en je luistert 
open je hart en je hoort 
open je ogen 
en je kijkt 
maar niets is wat het lijkt 
dus laat je overdonderen 
en blijf je verwonderen… 
 
Huub van der Lubbe 
 
De lente start begin februari, heeft haar hoogtepunt in maart en eindigt eind april om 
plaats te maken voor de zomer.  
 
Het is het  
- oosten op het levenswiel  
- kind fase in het leven  
- lenteseizoen in het jaar  
- het eerste kwartier van de maan  
- de ochtend in de dag 
- de inademing…  
 
Wanneer de maan in haar eerste kwartier is, kun je zo'n streepje trekken dat er een P 
ontstaat. De P van Premier. En van... 
 
Proberen 
Pilot 
Pret 
Plezier 
Prutsen 
Puberen 
en op je Plaat gaan ; ) 
 
In het noorden, in de winter is het nacht, is het de droomtijd. Al leefde je op aarde, toch 
heeft een deel jouw lichaam verlaten en dobberde in het walvisveld. Je hebt weer meer 
kunnen ervaren dat er echt een plek voor jou op aarde is. Oude wonden die hier mee te 
maken hebben werden soms ruw open geschuurd en je hebt delen geheeld. Vanuit de 
kosmos heb je de leiding gevoeld en de inspiratie ingeademd door je kruinchakra. Alle 
ideeën die jou toevielen waren de dromen van je ziel.  
 
Gelukkig hoeven die niet allemaal ‘geheeld’ te zijn om de lente in te gaan, want elke 
cyclus groei je hierin, jouw tempo is exact het tempo dat nodig is om jou te laten 
bloeien. Elke cyclus val je weer meer samen met die autonome onderstroom in jou en 
komt er meer ruimte voor jouw wezenlijke essentie. Vanuit de winter staan jouw 
voorouders als steun achter je, fluisteren je toe dat jij het GOUD van de familie mag 
leven, in vrijheid. Zij juichen je toe en zijn groot fan. 
 
Nu kom je langzaam terug, de luiken gaan open en de eerste zonnestralen verwarmen 
je. Jij ontluikt in deze tijd.  
 
De lente gaat als eerste over diep diep in te ademen. Zoals een pasgeboren baby zijn 
eerste ademteug neemt, maar nu als volwassene met volle teugen het nieuwe leven 
proeven en innemen. Je ademt de zuurstof tot diep in je longen waardoor het leven in 



alle cellen wakker gemaakt wordt, wakker om te leven en weer naar buiten te gaan, de 
zon te ontmoeten.  
 
De natuur in de lente start eind januari, begin februari met sneeuwklokjes, met hele 
kleine groene blaadjes, met krokussen, narcissen en tulpen tot overweldigende bloesems 
in april. Tegen die tijd is het alsof er een explosie van levensvreugde is, van fluitende 
vogels en vrijende eenden, van krolse katten en bladeren die ontvouwen in zoveel tinten 
groen. De energie van de lente is als een sensuele ontmoeting tussen het mannelijke en 
vrouwelijke naar volledige orgasmes die uren lijken aan te houden. Daar hoeft de natuur 
helemaal NIETS voor te doen, het ontvouwt zich, het is een autonome stroom. Creëren 
gaat vanzelf na de ‘conceptie’ en de zwangerschap in de winter. Daar wij ook natuur zijn, 
hoeven wij ook ‘alleen maar’ de stroom te volgen en ‘het’ te laten ont-vouwen en te laten 
ont-luiken.  
 
 
Chakra’s 
Zoals je eerste en zevende chakra in de winter leidend zijn, zijn in de lente het tweede 
en zesde chakra jouw kompas.  
 
Tweede chakra: verlangens en levensenergie 
Hoe meer je kunt vertrouwen op het leven, op de plek en plaats waar jij nu bent (eerste 
chakra) hoe meer je durft te spelen en je gevoel te volgen. Het tweede chakra is hier 
jouw kompas in. Jouw onderbuik is de plek van het nieuwe leven en het is tijd om dat 
leven in de lente volledig te verwelkomen. In je tweede chakra huist de bron van jouw 
seksuele energie, pure tintelende levensenergie, vol van verlangens. Bij veel mensen 
(allemaal?) zitten daar remmingen en schaamte op, maar wanneer je deze energie laat 
stromen, dan gaat je creativiteit stromen, dan kun je creëren. Hier huist het vrije 
spelende kind vol mogelijkheden, hier huist ook de sensuele vrouw en de jonge man vol 
potentie. Zinderend, flirtend en groots.  
 
Zesde chakra: magie en mogelijkheden 
 
Wie niet gelooft in magie, zal het nooit ontmoeten. Roald Dahl  
 
In de winter is via je zevende chakra, je kruin, de inspiratie binnen gestroomd, de 
levensadem van je wezen heeft je ideeën en invallen gestuurd. Het zesde chakra -
voorhoofdschakra - zorgt voor een goed zicht op de magie in jouw leven. Dit chakra is 
verbonden met de pijnappelklier, een klier midden in je hersenen. Het schijnt dat we 
daar nog 366 meer zintuigen hebben. Pin me niet vast op een aantal, maar ik ervaar wel 
de magie van zoveel meer zintuigen. Overigens hoe meer fluor je gebruikt, hoe meer je 
pijnappelklier verkalkt, dus wil je magie in je leven, poets dan zonder fluor (maar dit 
terzijde). Met je derde oog zie je dus verder dan met je gewone zintuigen, het zorgt er 
voor dat je de broodkruimels op je pad ziet waar je anders aan voorbij gaat. Je gaat 
ervaren dat een speels leven vol wonderen voor jou is weggelegd. Dat alles wat zich 
aandient, dienend is aan jou.  
 
Op onderstaand plaatje zie je rechts een doorsnede van de pijnappelklier. Links zie je het 
‘oog van Horus’ (of Oog van Ra) uit het graf van Toetanchamon.  Het is het alziend oog.  
 
Het oog van Horus stond symbool voor de ‘anders ziende’, iemand die op pad is om zijn 
of haar eigen waarden te vinden en te leven. Op weg naar meesterschap. 
 



 
 
 
Vrouwelijke energie 
De vrouwelijke energie van overgave is in dit seizoen nog steeds leidend. Zie haar als de 
een moedereend die zorgt voor haar kuikens. Ze geeft bedding, houdt hen warm en 
koestert hen onder haar vleugels, maar vertrouwt er volledig op dat haar jongen haar 
volgen wanneer ze op pad gaat. Het is de energie van de verzamelaarster die met een 
grote mand aan haar arm, haar verlangens volgt en plukt wat ze nodig heeft. 
Tegelijkertijd scant zij met haar derde oog de omgeving, volgt ze haar intuïtie waar ze 
naartoe geroepen wordt. Verlangen, nieuwsgierigheid, levenslust, plezier en 
verwondering leiden haar. Leven is in de lente als (vrij) dansen. Je laat je lichaam 
bepalen waar en hoe het beweegt. In de lente geef je je over aan het leven en grinnik je 
om alle normen en eisen die roepen hoe 'het moet'.  
 
Het is een energie van non-focus, want wanneer je je ergens op focust, dan mis je die 
broodkruimels op je pad die zo klein en soms bijna onzichtbaar voor je zijn gestrooid.  
 
Spelen  
Onder de hoede van de grote moeder is daar een spelend jongetje en een spelend meisje 
die volledig in het NU nieuwsgierig zijn en op pad gaan. Eerst met kleine stapjes, dan 
opgetogen buitelend en struikelend over zijn en haar eigen benen.  
 
Bijzonder dat dit ook het seizoen is van discipline. Veel mensen hebben een hekel aan dit 
woord, maar als je de ware betekenis kent, is het makkelijker te volgen. Discipline gaat 
over 'Discipel' zijn, volgeling van jezelf. Geen bootcamp van buitenaf, maar liefde van 
binnenuit. Dus goed voor jezelf zorgen, je fundament onderhouden en je op alle fronten 
voeden in plaats van te vullen of zelfs te vergiftigen. De cyclus van de maan kan hier zo 
ondersteunend in zijn. Bouwend en creërend van Nieuwe Maan tot Volle Maan en 
afrondend, reinigend tot Donkere maan. 
 
Mannelijke energie 
Het is het ondersteunende volwassen mannelijke in jou die zorgt voor orde en discipline. 
Hij is aanwezig en zorgt dat wat er verlangd wordt ook daadwerkelijk op tafel komt. Niet 
om je spelen in de weg te staan, maar om te zorgen voor duidelijke kaders en zelfzorg 
waardoor je juist vrijer en blijer kunt spelen. Een kind heeft kaders en structuur nodig 
om zich veilig te voelen om vandaaruit de wereld te ontdekken. Het is de orde van de 
natuur, de orde die zich ontvouwt wanneer je trouw bent aan jouw pad. Net als bij de 
nerven van een blad, is de structuur en orde er al. De mannelijke energie in jou zorgt 
ervoor hier trouw aan te zijn.  
 
Laat je meenemen in de energie van creatie van de maanden. In februari schijn je licht 
op je verlangen en verbind je je met discipline, met voedende en ondersteunende 
gewoonten. Vanuit hier komt in maart de magie groots op je pad en nodigt je uit tot 
spelen, uitproberen en ontdekken. Wanneer je je ‘ja’ volgt, kom je vanzelf je ‘nee’ tegen 
in april. De maand om flink te puberen en te ontdekken waaraan jij gehoorzaam wil zijn.  
 
Het element Aarde 



De aarde koestert en voedt de ontkiemende zaden. Het omhult de bollen, ook als het 
vriest. Het is de aarde die de nieuwgeboren baby welkom heet. De aarde die beschut en 
jouw ideeën voedt, in een rustig tempo, met oneindig geduld. Want ja, dit seizoen vraagt 
nog steeds geduld van je. Geduld en vertraging, want in het aardse gaat het niet zo snel. 
Het duurt jaren voordat een boom volwassen is en een grote oogst geeft. Het gras groeit 
niet harder door eraan te trekken, je kunt niet eens zien dat het groeit en toch groeit 
het. 
 
Toch hoeft ‘het’ ook niet langzaam te gaan. Wanneer je in je eigen ontwikkeling, of dat 
van je onderneming bijvoorbeeld in het zuiden bent op het levenswiel, kan het in de 
lente supersnel gaan. Zoals een bamboe die jaren nodig heeft voor een sterk 
wortelstelsel en dan binnen een paar maanden 12 meter de lucht in kan schieten. Duw je 
echter en trek je echter aan jouw ontwikkeling, zonder genoeg wortels, dan blaast de 
wind jouw manifestatie zo omver, of brandt de volle zon jouw maaksel weg omdat je 
geen diepe wortels genoeg hebt om je vast te houden of water op te nemen.  
 
Het element aarde zorgt voor koestering en zorg én voor de bouwstenen om structuur 
aan jouw verwezenlijking te geven.  
 

 
 
 
Speel met je GOUD in de lente 
 
Hoe dan? is geen vraag voor de lente. Dan timmer je de creatie zelf dicht met je 
beperkte zichtveld. De vraag ‘wat dan? creëert beweging, nieuwsgierigheid. Wat mag 
door mij heen geboren worden? Wat zijn mijn onderbuik verlangens? Wat mag ik dit jaar 
gaan leven? Meesterschap is weten wat je verlangt, niet weten hoe je krijgt wat je 
verlangt. Dit vraagt jou te buigen voor het ritme van de natuur. Te buigen voor iets 
groters dan jij (die je natuurlijk uiteindelijk ook zelf bent…) 
 
Genieten 
Dit seizoen vraagt je te Genieten van dat wat nog niet volgroeid is. Je te verbinden met 
dat wat er nog niet is. Zoals ouders verheugd reageren op het eerste lachje van hun 
kind, of je eigen blijdschap bij het zien van het eerste groen. Je hart dat een sprongetje 
maakt bij het plaatsen van je blog dat je zo spannend vond om te schrijven. Die tekening 
te maken, dat programma te schrijven, die nieuwe mensen te ontmoeten… Het seizoen 
van de belofte, waarin je dat wat in de toekomst ligt nu al ‘looft’. Verder op in de lente 
mag je eigenaarschap nemen op jouw spelen, jouw flow en in april word je gevraagd te 
genieten van jouw giga grote NEE tegen alles en iedereen wat jou tegenhoudt jouw 
essentie te leven. 
 



Ontvangen 
Eric Wittenberns, kunstenaar, noemt deze staat ‘ontvankelijk beschikbaar’, mooi vind ik 
dat. In een open staat zijn, klaar om te ontvangen en nog niet weten wat je dan gaat 
ontvangen. Otto Scharmer, ontwikkelaar van het model Theory U, spreekt over 
‘Presencing’. Dit is een samenvoeging van presence (aanwezigheid) en sensing 
(waarnemen zonder direct contact). Zonder dat hij het beschrijft (of volgens mij 
realiseert), komen hier de mannelijke en vrouwelijke energie samen in één woord. In 
deze staat heb je toegang tot alle wijsheid die je hebt ontvangen in de winter. Hier 
bevindt zich ‘de hoogst haalbare toekomstige mogelijkheid’, zoals Scharmer dat noemt. 
Om in deze staat te verblijven, mag je voorbij de angst voor het onbekende komen. Ja, 
je mag ontvangen en dat wat je wil ontvangen, is er al.  En echt, je zult verbaasd staan 
wat er op je pad komt. In het nu is alles al aanwezig. Leuker en grootser dan je zelf had 
durven dromen.  
 
Uiten  
‘Oooooh, kijk nou!’, ‘oef, dit is spannend’ en ‘wil je met me spelen?’ zijn uitingen van de 
lente. Met open mond het wonder in en om je heen benoemen. Uitreiken naar mensen 
waar je blij van wordt, vragen durven stellen omdat je het antwoord wil weten. De 
kwaliteit nieuwsgierigheid staat hierbij voorop.   
 
Delen 
Wat je in deze fase met de wereld deelt is de stroom vanuit jouw innerlijke vrije kind. 
Jouw spelen, jouw creativiteit, jouw fantasie, jouw verlangens. Hier is geen vaste vorm 
voor te bedenken, het is jouw vorm die ontstaat. Schrijf, schilder, klei. Deel alles 
waarvan jouw levensenergie gaat stromen. Belangrijk is dat je niet focust, probeer uit, 
ga het eens heel anders doen, neem risico’s.  
 
Kleine dromen vragen kleine stapjes. Grote dromen vragen ook kleine stapjes.  
 
Spelen  
 
Wanneer je je verlangens koestert, dan worden ze groter en willen de wereld in om op 
een speelse manier te leren en te groeien in deze nieuwe cyclus. Spelen dus! Kijk eens 
naar veulens in de wei, ongelooflijk nieuwsgierig ontdekken ze hun omgeving, met hun 
lange benen struikelen ze van enthousiasme. Ze willen spelen, elkaar ontmoeten, plagen 
en uitdagen. Spelen is hier ook ‘oefenen voor later’, niet om dan heel serieus te worden, 
maar alle vaardigheden worden getraind voor het volwassen leven. Volg dat spoor in je 
leven en onderneming. Doe niet zo serieus, ga eens buiten de lijntjes kleuren. Of vergeet 
die lijntjes en maak je eigen levensschilderij. Juist omdat het nog allemaal niet vast 
staat, kun je al je creativiteit en fantasie gebruiken. Pas in de zomer en herfst kun je zien 
wat echt beklijft is, volwassen is geworden.  
 
Waarschijnlijk is je verlangen om groot te bloeien, om jouw potentieel te leven en jouw 
Goud te delen met de wereld; jezelf te verwezenlijken. Misschien ben je ook wel bang 
voor dat grote potentieel en vraag je je af of je dat wel kunt. In beide gevallen heb je 
wortels nodig, een stevige plek om van daaruit jouw Goud te leven. De energie van de 
lente, het aardse, laat jouw verlangens wortelen om al dat GOUD te kunnen dragen en 
niet leeg te lopen. 
 
Het begin van de creatie is luisteren naar het fluisteren van je wezen, via het derde oog 
laat je ziel en wezen alle mogelijkheden zien op jouw pad. Via je onderbuik volg je je 
verlangens, speel je en doe je waar je blij van wordt. Je hoofd drukt namelijk dingen weg 
en ziet vaak alleen maar de dingen die hij kent, het is nu tijd om breder te kijken.  
 
Dus… F*ck de Focus, droom, wens, speel, verlang en verheug… en houd het nog even 
dicht bij jou. Tot je je ‘nee’ ontmoet en heel duidelijk je grenzen. Ook dat is worteling.  
 



Het is LENTE!!!!! 
 
 


