
 
Energie van februari 
 
Vind de moed 
om met verwondering 
te laten ont-spruiten 
van dat wat mag ont-staan 
Daar hoef je dus niet voor te spruiten 
en ook niet voor te staan 
alleen een beetje 
vangen en roeren 

ont… 
 
Dit vat samen waar het in februari over gaat. Over met je open mond naar het 
terugkerende leven kijken na de winterrust. Ik kan het letterlijk ruiken, kleine sliertjes 
nieuw leven in mijn neus, Vogels die uit het niets weer gaan zingen. Sneeuwklokjes 
tussen stoeptegels en in de boomgaard. Bollen die uitkomen, lichtgroene sprieten in mijn 
tuin en een zweem van groene knopjes aan sommige bomen. 
 
Het is de kraamtijd voor grote dromen, jouw magische creatie. In verwondering van de 
magie van het leven. 
 
Het kan nog hartstikke koud zijn, of eigenlijk komt meestal de echte koude pas nu. De 
meeste Elfstedentochten werden (worden?) in februari geschaatst. De vorst is nodig om 
de grond open te werken, waardoor het water weg kan lopen en er ruimte komt voor 
voeding voor de wortels, voor de plant, voor jou.  
 
Ondanks de kou en het ijs, voel je dat spoortje leven in je. Iets in jou kust jou wakker, 
geeft energie aan dat nieuwe leven in je, spoort je zachtjes aan om een nest te bouwen 
voor het nieuwe.   
 
In de winter heb je opnieuw contact gemaakt met je bron en weer oude lijnen 
schoongemaakt door diepe heling. Jouw verbinding met de bron is hierdoor weer 
zuiverder en toegankelijker geworden. Jouw voorouders staan als steun achter je en 
vormen je vleugels om je deze cyclus zo hoog te laten vliegen als jij durft. Het 
langzaamste deel in jou is geheeld en gezien, reist met jou mee in je hart en is nog wat 
bibberig in het licht.  
 
De start van de energetische lente start begin februari. De Kelten vierden dat vroeger 
met het feest ‘Imbolc’ dat ‘in de buik’ betekent. Vanaf de Middeleeuwen heette dit feest 
Maria Lichtmis. Het feest is als een volzwangere vrouw, vol verwachting van het leven 
dat zich langzaam aandient. Zoals de zon op je gezicht kan spelen terwijl je nog slaapt, 
langzaam je wakker kussend en jij je ogen open doet. De luiken open doet. Februari gaat 
over ontluiken, heel zachtjes en koesterend licht schijnen op die verlangens in je 
onderbuik. Wakker worden zoals een kat doet, uitrekken, alle spieren even langs gaan, 
langzaam jezelf wassen en zo de dag in gaan. Zo kun je de ochtend vieren, elke dag.  
 
Vanuit hier kun je een nieuw nest maken voor het nieuwe leven in deze cyclus.  
 
De voorjaarsschoonmaak zorgt ervoor dat de spinnenwebben en oud stof van vorig jaar 
verwijderd worden en het nest schoon en klaar is om dat nieuwe leven te ontvangen.  
 
Alles start met een verlangen 
 
En laat het heden het verleden vol herinneringen omhelzen, en de toekomst vol 
verlangen  (Kahlil Gibran) 



 
Albert Einstein zei dat je op twee manieren kunt leven: dat niets een wonder is of dat 
álles een wonder is. Tovervloed is kiezen voor het laatste. Het magische aardse leven 
vraagt je om jouw verlangens in je onderbuik – 2e chakra – volledig in het licht te zetten; 
ze ruimte te geven en ze bloedserieus te nemen. Dit heb je al als basis gedaan in 
november toen jij je bolletjes van verlangen plantten. Het is nu de tijd om deze 
verlangens te laten ontkiemen. Je zult ook merken dat naast die geplante bolletjes nog 
veel meer verlangens oppoppen. Groene sprietjes die jouw aandacht trekken.  
 
Waarschijnlijk heb je heel vaak de boodschap gekregen dat jouw verlangens er niet toe 
doen. Je hebt geleerd er niet naar te luisteren, er net naast te leven… of om je verlangen 
te parkeren omdat ‘het’ toch niet kan. Als het goed is, blijft je verlangen fluisteren en 
duwen. In de vorm van ideeën die maar aan blijven kloppen, in gevoelens die je zo graag 
wil ervaren en in de steeds sterkere kriebel in je onderbuik. Of je verlangens en ideeën 
nu hetzelfde zijn als vorig jaar, of dat ze erop voortbouwen of volledig nieuw zijn. Of 
misschien kloppen deze verlangens al je hele leven aan je deur om gehoord te worden… 
Het maakt niet uit welke verlangens het zijn. Verlangen wil de ruimte, roept je, wil je 
meenemen naar jouw bestemming, wil jou laten samenvallen met jouw plek. 
 
De zaadjes van jouw verlangen hebben nog geen vorm van dat wat opbloeit. Er is geen 
concreet fundament, geen ‘hoe’, geen kleur, geen vorm nog op aarde. Wel bevatten de 
zaadjes alle informatie en het DNA van wat er mogelijk is voor deze cyclus. Elk zaad, 
elke kiem heeft haar eigen patroon om op te bloeien, soms in kleine stapjes, soms 
verbazingwekkend snel. Het is niet aan ons om het tempo te bepalen. Houd je niet bezig 
met manifesteren of met ‘dingen in de wereld zetten’ of ‘jouw hoogste potentieel te 
moeten leven’, het enige dat je hoeft te doen, is het te laten gisten, te laten borrelen in 
je. Je koestert jouw zaadjes, jouw verlangens, zoals een moeder haar baby koestert. 
Rust, reinheid, regelmaat en liefde, heel veel liefde en aandacht.  
 
Net zoals het zaadje dat als plantje boven de grond komt, zich richt naar de zon om te 
groeien, hoef jij jouw verlangen alleen maar te volgen. Creëren start met ruimte geven 
aan jouw verlangen. Er een licht op te schijnen waardoor je verlangen gevoed wordt en 
geboren mag worden. Niks niet hard werken, zichtbaar worden en ploeteren; maar trouw 
zijn aan jouw verlangen en dit pad stapje voor stapje te volgen. Verlangens zijn 
overigens meestal geen grote baanbrekende ideeën. Bijna elk groot baanbrekend idee 
start met een klein bubbeltje van verlangen; vandaar dat het zo nodig is om hier bij stil 
te staan.  
 
Magie 
 
Met je handen koesterend op je onderbuik om die bubbels goed te voelen, ga je met een 
wijde blik op pad. Stel je maar voor dat er een vuurtoren in jouw pijnappelklier het licht 
uitzendt door jouw zesde chakra, jouw derde oog. Je gaat niet met een laserstraal 
focussen, maar met een grootse schijnwerper, jouw omgeving verlichten. De vuurtoren 
zorgt ervoor dat ook het pad achter je verlicht wordt. Luisterend naar je intuïtie weet je 
wanneer je je hoofd moet omdraaien om iets te kunnen zien. Zo ga je de magie in je 
leven ontmoeten, want magie vind je namelijk niet, magie moet je (leren) zien. De 
mogelijkheden liggen vlak voor je, of misschien net daar achter die bocht. Het leven 
knipoogt naar je wanneer je denkt dat jij niet op je pad zit, knoopt kleine lintjes aan 
boomtakjes bij kruisingen, laat iemand in de tram iets tegen zijn buurvrouw zeggen dat 
net het antwoord is op jouw vraag. Maar dan moet je wel stil blijven en dicht bij jezelf. 
Dan kun je de magie zien, horen, proeven, ruiken en voelen.  
 
Doen door niet te doen. ‘Wu Wei’ wordt dit in het Taoïsme genoemd. Dit houdt in dat je 
weet wanneer wel te handelen en wanneer niet. De letterlijke betekenis van Wu Wei is: 
‘handelen door niet te handelen’. Je kunt dit lezen als ‘niet handelen tegen de aard der 
dingen in’. Dit is iets anders dan NIETS doen. Voel je uitgenodigd om te kijken, het leven 



om je heen te zien, de liefde om je heen te zien. Het feit dat we dit leven hebben, hier, 
nu op aarde, is al genoeg om voor te leven.  
 
Zo is het geen toeval dat het 14 februari Valentijnsdag is. De dag van de liefde, nu 
uitgegroeid tot een commercieel circus, maar deze dag heeft wel haar wortels in die 
liefde van de prille lentemaand. Heel zachtjes wordt ons leven en passie wakker 
gekust. Of je nu samen bent met een liefde, een geheime liefde kent, het is een 
uitnodiging tot de liefde te vieren. Liefde voor jezelf, voor je dierbaren, voor je 
passie, je werk, dieren, het land, liefde voor het feit dat je leeft en dus jouw eigen 
bron van creatieve energie mag koesteren en vieren. Liefde voor het leven! 
 
Het zou heel goed kunnen dat jij vroeger, als baby en kind, niet die koestering 
ontvangen hebt die je toen eigenlijk nodig had. Misschien weet je niet precies hoe dat 
moet, jezelf en je verlangens koesteren. Dit kan een nieuwe ontdekkingstocht zijn en 
tijdens deze reis heel je ook dit oude stuk. Hoe meer je liefde schenkt aan je verlangens 
en aan jezelf, hoe meer jouw innerlijke jonge kind ook kan ontspannen en opnieuw de 
nieuwsgierigheid mag leven. Twee vliegen in één omarming…  
 
Mooi woord nieuwsgierig. Dat je al het nieuwe naar je toehaalt en ontdekt.  
 
Bescherming 
De sneeuwklokjes buigen hun kopjes nog naar de aarde, zijn teer en toch zo ongelooflijk 
sterk. De madeliefjes die je hier en daar ziet, hebben een roze randje, dit is hun 
bescherming tegen de kou en de sneeuw. In het begin van de lente is alles nog 
kwetsbaar en teer en heeft je bescherming nodig. Zoals de vrouwelijke liefde zorgt voor 
koestering, zorgt de mannelijke liefde voor bescherming en discipline. Je beschermt 
jezelf door integer met je eigen verlangens om te gaan. Om ze dicht bij je te houden en 
ze te beschermen tegen kritische opmerkingen, tegen feedback waar je zelf nog niet aan 
toe bent. Je gaat je verlangens niet wereldkundig maken en zeker niet op Social Media 
delen. Deel het alleen met mensen die dichtbij jou staan en jouw hoogste goed dienen. 
Het is de kraamtijd van je nieuwe cyclus, dus zorg voor jouw vorm van beschuit met 
muisjes en nodig die mensen waar je blij van wordt uit op je kraamfeest. Deel met elkaar 
waar je bent en waar je naar verlangt en voel na elke ontmoeting of en waar je blij van 
wordt, waar de magie is, waar er geschenken liggen, wat je hebt ontvangen. Laat de 
‘boze buitenwereld’ maar zijn gang gaan. Jij zit op je roze wolk met je verlangens in je 
armen. Komt iemand aan die roze wolk, dan schop je ‘m eraf. Jouw wolk, jouw 
kraambed, jouw prille nieuwe cyclus.  
 
De natuur heeft geen haast en toch gebeurt alles op tijd 
 
Je mag jezelf ook in bescherming nemen wanneer er teveel enthousiasme is. De eerste 
jaren dat ik het ritme van de natuur volgde, voelde ik me om deze tijd als een renpaard in 
zo'n hokje. Klaar voor de start, trappelend en niet te houden. Dit is ook de fase dat er heel 
veel leuke dingen op je pad komen. Je wordt uitgenodigd door andere renpaarden die zich 
niet in kunnen houden. Mijn ervaring is dat als je nu hard gaat 'rennen', je fundament niet 
stevig genoeg is, dat deze cyclus geen wortels krijgt en dat je constant een beetje op je 
tenen loopt. Hijgerig, achter de feiten aanlopend en met een schaarste gevoel in je over te 
weinig tijd, dat het NU moet, dat je het nooit voor elkaar krijgt en dat je zeker te weten de 
boot mist als je nu niet in de actie gaat.  
 
Wanneer je nu in de actie gaat, dan mis je de synchroniciteit, dan val je niet samen met 
die ‘Divine Timing’ van de natuur. Wacht nog een beetje langer en vind jezelf terug in de 
rol van beschermer; van het zaadje, van de belofte.  
 
Terwijl je in de winter volledig mee kon gaan met de energie van de donkerte, de diepte 
van de baarmoeder, de vluchtigheid van de wind, de vrije bewegingsruimte van al die 
andere dimensies, kom je nu op aarde. In deze 3d wereld gelden andere regels; duurt het 



jaren voordat een boom en mens volwassen is, kost het bouwen van een huis tijd, 
aandacht en moeite. Een baby moet eten krijgen, koestering en verschoning. Dit vraagt 
aandacht en aanwezigheid. Dit kan een stuk minder magisch voelen dan de baby in de 
buik die er nog niet is. Discipline is hierbij nodig. De mannelijke discipline die het 
vrouwelijke dient.  
 
Discipline, orde, ritme en structuur! 
 
Kriebels kreeg ik van deze drie woorden. Direct gaf het de associatie aan Engelse 
kostscholen waarin iedereen in hetzelfde uniform met harde hand tucht werd bijgebracht. 
Een schreeuwende majoor in het Amerikaanse leger. Dichtgezette klaslokalen waar elke 
inspiratie en creativiteit vermoord werd. Discipline, bleh! Orde en structuur in mijn jeugd 
was een gevangenis waarin ik zo snel mogelijk wilde ontvluchten. Vrijheid is altijd mijn 
devies geweest. Toen er vakantiekaarten in werden gevoerd voor mijn medewerkers ben 
ik er dwars voor gaan liggen. De medewerkers werken aan een resultaat. Al hebben ze 
het hele jaar door vakantie, als het resultaat maar wordt behaald, in alle vrijheid om dat 
vorm te geven.  
 
Mijn beroep als trainer en coach zorgde voor structuur. In mijn agenda zag ik waar ik op 
welke dag mocht trainen en zorgde dat ik daar ruim op tijd was. Klanten belden aan bij 
mijn praktijk voor een coachgesprek en gaf ik ook acte de présence. Dank God voor mijn 
kinderen, dat bracht me echt een ritme en structuur, al paste dat nooit helemaal echt. 
Toen zij uit huis gingen verdween ik dan ook weer helemaal in het niets doen. Dat was 
het wel met mijn structuur, de rest was een chaotische vrijheid. In mijn huishouden (er 
was altijd vieze was) en in mijn onderneming (er waren altijd mailtjes en facturen). 
Uiteindelijk voelde dat helemaal niet vrij.  
 
Discipline werd een woord waar ik een relatie mee aan ging toen ik achter de betekenis 
kwam. In discipline zit het woord ‘discipel’. Volgeling… trouw zijn aan jezelf. De 
discipelen die Jezus volgden, volgden hem omdat hij voor hen GOUD verkondigde. Jezus 
vertelde hen echter dat zij hun eigen discipel moesten worden en het GOUD in hun eigen 
hart mochten vinden. Je wordt dus volgeling van jezelf, van jouw wezen en dat volgen 
doe je vanuit liefde.  
 
Dat betekende dus dat ik keuzes mocht maken die goed voor mezelf zijn. Mijn auto-
immuunziekte hielp me daar pijnlijk bij. Zorgen voor voedend voedsel, mensen, uiten 
van mijn emoties en rust en regelmaat (brrrrr). Discipline is dus niet een schreeuwende 
majoor, maar een klein stemmetje in je die zo graag wil dat jij het goed hebt. Ik heb dit 
kleine stemmetje een steeds grotere stem gegeven. Zo pleeg ik geen roofbouw meer op 
mijn lichaam, zeg ik ‘nee’ tegen vragen die niet goed voelen, laat ik mijn emoties 
stromen waardoor ze zich niet meer vastzetten in mijn lichaam en ik vitaler ben, ik zorg 
voor 8 uur slaap per dag en eet overwegend gezond. In mijn onderneming beantwoord ik 
mijn mailtjes een dag na binnenkomst. Ook als de verleiding groot is om het wel direct te 
doen. Berichtjes op mijn telefoon beantwoord ik aan het eind van de dag. Mijn 
boekhouding doe ik op vrijdagochtend. Op dinsdag doe ik mijn sessies, woensdag ben ik 
vrij, vrijdag gebruik ik voor inspiratie, creatie en schrijfdag (na mijn boekhouding). Elke 
ochtend beweeg ik, ik wandel en dans. Wanneer er iets anders tussenkomt, maak ik een 
bewuste keuze of ik dat wel of niet toelaat.  
 
Overigens heb ik hier zeker zes jaar over gedaan om het als een routine te voelen. Het 
leven trekt ook regelmatig mijn fundament weer onder mij vandaan en verzand ik in 
chaos. Precies wat nodig is in de winter. Zo helpt het leven in het ritme van de natuur 
mij in februari weer om de draad weer op te pakken. Zo is langzaam de gezonde 
structuur naar een fijn innerlijk ritme geworden.  
 
Discipline in februari 
 



In februari gaat de discipline over ruimte geven aan jouw verlangens. Zo kun je structuur 
aanbrengen in je agenda om ruimte te creëren om te fantaseren, fijne dingen te doen, 
orde aan te brengen in al die ideeën die oppoppen. Structuren waarbij die opkomende 
verlangens kunnen leunen en langzaam sterker groeien.  
 
Het gaat dus niet om wilskracht, maar om trouw te zijn aan jezelf. Het gaat om 
gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid… gehoor geven aan. Aan wie? Aan de buitenwereld, 
aan school, aan je baas, of aan dat diepste verlangen, aan jezelf.  
 
Enneh… houd het klein en dichtbij. Het gaat niet om iets te bereiken, het gaat om een 
ritme te vinden dat dienend aan jou is. Het is prille lente, dus het gaat om uitproberen. 
De baby op verzoek voeden en niet volgens een strakke planning.  
 
40 dagen vastentijd 
 
Het begin van de vastentijd wisselt per jaar. Het ligt tussen half februari en begin maart. 
Het woord februari komt van de Romeinse God Februur en betekent purificatie, zuivering. 
Zoals Jezus veertig dagen de woestijn in ging om zichzelf te ontmoeten en de duivel 
tegenkwam. Natuurlijk is ook deze traditie al veel ouder dan het Christendom. In 
Vedische geschriften werd al gesproken over veertig dagen vasten.  
 
Kun jij jezelf ‘harden’ en de verleidingen weerstaan die jou straks gaan afhouden van het 
bereiken van je doel in de zomer. Welke gewoonte is een grote belemmering om het 
leven te leven dat jij zo graag wil leven? Vanuit liefde laat je iets staan, de mannelijke 
energie zorgt er voor dat je er aan houdt. En zo train je ook al de spier van de held die 
op reis gaat en dingen neerzet in de zomer. Zijn plek inneemt.  
 
Dus de structuur en orde bouwen in je leven gaat met hele liefdevolle en milde stapjes 
vanuit de ‘moeder’ –energie en vasten gaat over echt de sprong nemen om iets niet te 
doen.  
 
Vasten gaat meestal over voedsel laten staan, of geen alcohol drinken of geen suiker te 
eten. Maar kan ook over andere gewoontes gaan. Zo heb ik jarenlang Social Media uit 
mijn leven gebannen voor 40 dagen. Ik mocht een half uur per dag online voor mijn 
werk en voor de rest niets. De eerste dagen vloog ik tegen de muur en aan het eind was 
ik zo leeg en ‘puur’ dat een half uur Social Media al voor overprikkeling zorgde.  
 
Voel welk ritme en welke ordening je goed doet in je leven, ga daar steeds meer naar 
luisteren. Bekijk met compassie oude gewoontes die niet meer dienen, ze mogen 
vrijgegeven worden in mildheid. Richt je aandacht op dat wat goed gaat, niet waar het 
niet lukt. Geniet van het proces! 
 
Rek je nog eens lekker uit, doe geen beloften en ga nog geen lange commitments aan. 
Blijf nog lekker binnen en zet je verwonderbril op.  
 
Onderzoek de paradox dat discipline vrijheid brengt. 
 
Enneh… blijf uit de vorm. Echt! Het leven kan zoveel meer en magischer verwezenlijken 
jij ooit zou kunnen bedenken.  
 
Wonderlijk… 


