
April doet wat ie wil, jij toch ook? 
 
Regelmatig uit de bocht vliegen, brengt je op je eigen pad 
 
Het is alsof ik elke maand weer schrijf dat de energie zo paradoxaal voelt, 
maar in april is dat echt! De seksuele energie tintelt en bruist in de 
natuur; mannetjes imponeren de vrouwtjes en de vrouwtjes laten zich in 
alle pracht zien en horen om geïmponeerd te worden. Uitbundige 
bloeiende bomen, baltsende vogels, narcissen en groene blaadjes nodigen 
je uit naar buiten te gaan. April is het avontuur gaan léven. De seksuele 
kracht die je voortstuwt, van willen hebben, van lust en kriebels in je 
buik. Laat deze energie door je heen gaan, laat jouw cellen dit opslurpen 
en je aanzetten tot deze reis. Tegelijkertijd groeit het naar volwassenheid 
toe, naar de zomer en is er visie, planning en overzicht nodig. Zo komen 
ideeën en projecten langzaam in de vorm. Nog niet helemaal, want het is 
nog lente, eerst gaat de bloesem nog volop bloeien en pas wanneer de 
bloesem is uitgebloeid, komen de vruchten. En, april doet wat ie wil, dus 
sta je daar net lekker te bloeien, krijg je een sneeuwbui op je hoofd. Het 
is dan zeker niet de bedoeling om weer terug in je hol te kruipen, want 
ook die regen wind en sneeuw zijn dienend aan jouw pad.  
 
Wanneer je echt je eigen spoor volgt en je verlangens uit je onderbuik 
komen, dan kun je niet anders. ‘Het moet’, hoor ik vaak en dan heb je 
eigenlijk geen keus meer en gehoorzaam je aan iets groters dan jezelf. De 
energie van het sterrenbeeld Ram zorgt nog eens voor versnelling en 
gezond drammen, de planeet Mars helpt met echt je eigen ruimte te 
nemen en waar dat nodig is, krachtig je grenzen aan te geven en ruimte 
te máken.  
 
Welkom bij de Reis van de Held. Juist mannelijke kwaliteiten als visie, 
aanwezigheid, doorzetten, humor, spel en bewondering worden getraind 
en naar buiten gebracht als de zon leidend is. Kwaliteiten en vaardigheden 
die je gaat leren als je in beweging komt en op pad gaat.  

Van verlangen naar vorm 

Stel je eens voor dat je over een jaar terugblikt.  
 
Waar heb jij spijt van dat wat je nog niet verwezenlijkt hebt?  
 
Het antwoord is jouw verlangens en ideeën in de vorm. Zoals de 
baarmoeder in de onderbuik zwanger is van de verlangens, is het brein de 
baarvader (dank Karolien Lammens voor dit geweldige woord) van al onze 
ideeën. Jouw hersenen ontvangen het zaadje van jouw hoogste goed. Uit 
deze conceptie komen ideeën en verlangens waar je je geïnspireerd door 
voelt en aan de slag mee wil gaan. Net als de verlangens een 
zwangerschapstijd nodig hebben, hebben onze ideeën dat ook. Wanneer 
het tijd is baar je met je hersenen een nieuwe werkelijkheid. Hoe dat er 



uiteindelijk uit gaat zien is niet volledig in jouw handen; net als bij de 
baby in de baarmoeder, want hoe die uiteindelijk uitgroeit, daar hebben 
ouders maar weinig over te vertellen.  
 
Verbeeldingsvermogen is een grote kracht want dit schept jouw 
werkelijkheid. Ook als je er niet bewust van bent. We kijken vaak door 
een onbewuste bril van angsten en belemmeringen die gevoed worden 
door onze opvoeding en alles wat we tot ons nemen. Oude imprints en 
nieuwe reclames die vertellen over dat je niet goed genoeg bent, niet slim 
genoeg, niet mooi genoeg. Onze creatiekracht is zo groot dat we dit dus 
ook echt creëren voor onszelf.  
 
Op het moment dat jouw verbeeldingskracht uitgelijnd is met je diepste 
weten, met het essentiële oorspronkelijke in jezelf, dan kun je wonderen 
verwachten in plaats van ‘we zien wel waar het schip strandt en dat gaat 
mij nooit lukken.’ 
 
Mannelijke en vrouwelijke energie in de chakra’s.  
 
Wanneer het vrouwelijke afgesloten is van de voedende energie van de 
aarde, volgt ze de verlangens van haar hoofd en hoogstens haar hart. Ze 
gaat zweven en wil de ene dag dit en de andere dag dat. Zodra zij contact 
maakt met de verlangens in haar onderbuik, komt zij in contact met de 
wezenlijke gouden verlangens in haar. Zij baart dit GOUD in de lente waar 
het mannelijke weer aanwezig is om dit met haar waar te maken. Zo dient 
het mannelijke het vrouwelijke en kan gaan staan.  
 
Eerste chakra (noorden) 
 
In het noorden is het vrouwelijke leidend en dus is het eerste chakra 
negatief, de energie van de aarde ontvangend. Nu kantelt dit naar 
positief, gevend en naar buiten gericht. De energie penetreert de aarde en 
zorgt voor een stevig anker.  
 
Tweede chakra (oosten) 
 
Ook hier wisselt de energie om. Van positief naar buiten, naar ontvangend 
naar binnen. De mannelijke energie houdt hierbij de gevoelens ‘in beheer’. 
Al deze verlangens rusten op het anker. Je kunt het echt vergelijken met 
de mannelijke seksuele energie tijdens de seks. Het is de man die zijn 
seksuele energie in beheer heeft en in het ritme van de vrouwelijke 
energie vrijt, dus niet binnen een minuut klaar komt. Hij blijft aanwezig en 
verankerd tijdens het vrijen.  
 
Kruinchakra (noorden) 
 



Terwijl de energie in het noorden ontvangend was, is dit nu ook 
uitzendend. De mannelijke energie penetreert de kosmos en zo krijg je de 
mannelijke uitlijning van totale aanwezigheid.  
 
Voorhoofdschakra (oosten) 
 
De vuurtoren van het voorhoofdschakra: de vrouwelijke energie was als 
het licht van de vuurtoren en bescheen het hele pad. De mannelijke 
energie is het licht ín de vuurtoren. Zo houdt hij de ideeën in beheer en 
schiet niet bij elke impuls in de actie.  
 
De koningin in jou heeft haar koning nodig en vice versa om jouw essentie 
te verwezenlijken. De seksuele kracht van de natuur zet het mannelijke 
volledig aan. De vreugde, de lol, het leven diep inademend is hij klaar om 
deze cyclus volledig ‘te nemen’.  
 
Rollen van het mannelijke 
 
Na de equinox bestaat de mannelijke energie uit de wijze koning die de 
visie formuleert; hij houdt de grote lijn in de gaten en zorgt dat er keuzes 
gemaakt worden die de visie dienen. In mei gaat de ridder op queeste om 
deze visie waar te maken. In april is daar het spelende stoere jongetje dat 
struikelt over zijn eigen voeten om alles te gaan ontdekken. De heilige nar 
mengt wijsheid met humor, kijkt niet eens naar lijntjes om buiten te 
kleuren, maar maakt zijn eigen kleurrijke schilderij. Als laatste is hij ook 
nog eens de puber die zijn idolen bewondert, zijn boosheid ontdekt om 
zijn grenzen aan te geven.  
 
Al deze mannelijke delen houden zich niet bezig met het vrouwelijke. Zij 
moeten echt grond in zichzelf hebben en in vrijheid op pad gaan om in de 
zomer dit weer te verbinden met het vrouwelijke. Hoe meer het 
mannelijke ‘zijn ding’ kan doen, hoe meer het vrouwelijke ook haar dans 
mag en moet vinden.  
 
Het vrouwelijke is volwassen en geeft hier bedding aan als een 
liefhebbende moeder, staat naast hem als partner en laat hem hier in vrij 
als geliefde. 
 
Al deze energieën zijn heel veel om te behappen, te begrijpen en aan te 
sturen. Gelukkig hoeft dat in april ook nog niet. Het is de probeer en pilot 
maand bij uitstek. Je mag anders kijken, anders denken, anders geloven, 
anders doen en spelen met dat wat zich aandient. Zo doorbreek je je 
eigen beperkte patronen, ontdek je nieuwe landen en creëer je  nieuwe 
paden van overvloed in je hersenen maak je tovervloedsneuronen. 
 
Bedenk dat deze pubermaand zijn bedding heeft in al vele cycli in het 
verleden. Je bent geen puber meer, je bent volwassen. De volwassene 
begeleidt dat puberdeel in jou.  



 
Visie 
 
De visie is het kompas waar langs de verlangens en ideeën in de vorm 
komen. Zo ben je zwanger van je verlangens en je ideeën en ga je in dit 
seizoen geboorte hier aan geven. De visie hierop is niet hoe dit in de vorm 
komt, of ook zelfs niet hoe het er uit gaat zien, maar welke energie het 
heeft wanneer het in de vorm komt. De koning heeft de visie letterlijk 
voor ogen. Ik weet dat de meeste (alle?) boeken en filmpjes over visie je 
vertellen dat je het heel duidelijk voor je moet zien, dat je tot in detail 
moet vertellen hoe het in de vorm er uit ziet. Dit werkt zeker, maar 
realiseer je je dat ons brein alleen maar zaken zich kan voorstellen dat het 
kent. Wanneer je nog niet in de vorm duikt, kunnen er hele andere zaken 
ontstaan die je never ever ooit bedacht zou hebben.  
 
Heel belangrijk te realiseren is dat jouw idee ook bezield is. Je laat de 
helft van het potentieel liggen als je je hier niet mee verbindt. 
Samenwerken met dit bezielde idee vraagt belichaming, voelen, kijken, 
vertragen, vragen stellen en bewegen.  
 
Toen ik zwanger was van mijn kinderen was mijn wens en visie dat zij 
zelfbewuste veerkrachtige mensen zouden worden die hun eigen keuzes 
maken en lol hebben in het leven. Deze visie heeft mij hun hele jeugd 
geleid om keuzes te maken in hun opvoeding en begeleiding die hier in 
lijn mee waren. Juist hiervoor moest ik naar mijn kinderen kijken, 
luisteren, hun ideeën respecteren en mijn ego en mijn beeld van ‘goed’ 
moederschap regelmatig opzij zetten. Ze zijn nu volwassen en ik kan met 
trots terugkijken dat ik trouw ben gebleven aan mijn visie.  
 
Toen ik ziek was en volgens de artsen nooit meer beter zou worden, dacht 
ik: dat zullen we nog wel eens zien. Ik formuleerde een visie waarbij ik 
mezelf gezond en vitaal zag. Ook hier gaf ik geen vorm aan, wel zag ik me 
weer mijn armen gebruiken, weer dansen en paardrijden en stromen van 
de energie. Deze visie hield ik tien jaar voor ogen en hier baseerde ik mijn 
keuzes op.   
 
Welke visie heb jij voor ogen? 
  
Sacred Fool 
 
1 april kikker in je bil 
 
Op pad gaan met een kikker in je bil is lastig lopen. Hoe bijzonder dat de 
dag van grappen en grollen de springplank is voor jouw aardse 
verwezenlijking. 1 april met al zijn grollen en grappen gaat terug naar de 
tijd van de nar. De ‘Sacred Fool’ is de eerste kaart in de Tarot en staat 
voor een volledig nieuw begin waarbij je het oude vastliggende los laat. 
Hij vertrouwt het leven volkomen, is volledig in het nu, reageert spontaan 



en lacht hartelijk om misprijzende blikken. Zijn bron is de diepe diepe 
wijsheid in jou die je niet leert op school, maar die al eeuwen met jou mee 
gaat. Dit deel is onbevangen, vrij van alle patronen waar jij misschien nog 
gevangen in zit. Gek noemt men je wanneer je niet samenvalt met de 
norm van de omgeving. ‘Van het padje af, raar, gek geworden, 
kierewiet..’ . Raar is ‘silly’ in het Engels en dat woord heeft zijn oorsprong 
in ‘seilig’, dat gelukkig, gezegend en overvloed betekent! Wanneer je dan 
ook beseft dat heilig van helen komt, is dit een hele grote kracht om jou 
dat te brengen wat je ten diepste wenst. Hoe gaaf dat deze kracht 
samenvalt met pret, plezier, schaterlachen en je tong uitsteken! 
 
If you obey all the rules, you miss all the fun Katherine hepburn 
 
In vroegere tijden was de nar de enige die grappen mocht maken zonder 
verdere consequenties. De koning betaalde hem om de draak te steken 
met alle decorum en de waarheid te vertellen.  
 
De nar steekt zijn hand uit en vraagt je het leven door je heen te laten 
leven zodat wonderen op je pad komen en jij je echte zelf mag worden, 
steeds meer. Vol vreugde en in vrijheid. Het kan ook zijn dat je jezelf als 
gek en krankzinnig bestempeld. Houd toch vertrouwen, want grote kans 
dat je ‘zinnig’ bent in een krankzinnige wereld. Blijf op je pad en neem 
jezelf niet te serieus. Het is nog geen zomer. 
 
De puber 
 
Waar de nar in jou nog niet helemaal vrij is, komt de puber in je naar 
boven. Daar waar er tegendruk is in je omgeving en jij hier een ‘nee’ op 
voelt. De pubertijd is de tijd dat je van afhankelijkheid doorgroeit naar 
volwassenheid. Je was nog niet volwassen genoeg om volledig je 
autonomie te leven en in deze fase werd je tegenafhankelijk. Om jouw 
waarheid te vinden en te leven was de fase van je afzetten nodig. Het 
vrije kind in jou weet exact wat klopt en wat niet klopt, ook toen je jong 
was. Maar voor velen was er weinig mogelijkheid hier uiting aan te geven. 
Ook in de pubertijd werden de meesten van ons nog geduwd in het format 
van oude gedragsregels en fatsoensnormen.  
 
Wanneer je niet je eigen waarheid kon spreken of leven, waren er drie 
manieren om hier mee om te gaan. Je stond op en ging het gevecht aan; 
je dook onder en ging dingen stiekem doen of je stopte je waarheid nog 
dieper weg en vergat deze, tot je op een dag weer verbonden werd met 
deze waarheid en als volwassene moest gaan puberen. Gelukkig, want zo 
vind je je unieke stem terug, leer je je behoeftes kennen en je grenzen te 
voelen. Om op te staan en ‘nee’ te zeggen. Jouw ’nee’ brengt je naar je 
boosheid. Dat je het zo niet wil. Dat je het ánders wil.  
 
Boosheid is hier nodig. Boos is de emotie die nodig is om ruimte in te 
nemen en je grenzen aan te geven. Een volwassen boosheid is een kalm 



vuurtje dat hard genoeg brandt om jezelf en je grenzen te voelen en klein 
genoeg om niet woest te worden en relaties te schaden. Een puberale 
boosheid kan vlammend opslaan en snel weer doven. Zaak is om de 
boosheid te gaan voelen die je al heel lang hebt weggestopt omdat het 
vroeger te gevaarlijk was.  
 
Boosheid om ‘nee’ te zeggen om de ‘ja’ naar jezelf te gaan voelen. 
Boosheid om je grenzen aan te geven, waardoor je zelf meer ruimte krijgt 
Boosheid om je passie op te warmen, je vuur te leven en je eigen pad te 
lopen. 
 
De ‘pubernee’ brengt je ook daar naar je jeugd waar jouw wijsheid zo 
vaak nog niet werd ontvangen. Naar die hele wijze puber die tegen muren 
opliep omdat niemand luisterde. De puber die moest overleven en leerde 
te duiken omdat zij niet serieus genomen werd. De puber die moest 
buigen omdat er anders geen leven was. De puber die te horen kreeg dat 
ze niet goed genoeg was omdat ze niet paste. De puber die het wel alleen 
deed en het nu nog alleen doet. Of de puber die sjoemelde, de kont tegen 
de krib gooide, passief agressief werd. Eer de puber in jezelf en wanneer 
je dit doet, voelt die puber van vroeger zich gezien en geliefd. Weer een 
deel wat je kunt helen en de wijsheid mee mag nemen.  
 
Als rebel ben je (nog) niet vrij, omdat je je afzet tegen iets wat je niet wil. 
Toch hebben we allemaal de fase nodig van tegenafhankelijk gedrag om 
door te groeien naar onafhankelijkheid naar uiteindelijk autonomie.   
 
Projectie 
Nu je volwassen bent, je verlangens volgt en je ideeën wil verwezenlijken, 
kom je weer tegendruk tegen van de omgeving. Waar het raakt in 
patronen waar je nog niet vrij bent, poppen er puberdelen op. Verwelkom 
ze in al hun wijsheid Dan kun je vanuit je volwassenheid deze ‘nee’ 
onderzoeken. Voel je er onrust, afzetten, een bevriezing bij? Word je boos 
op degene die jou triggert? Dan heet dit projectie. Jouw oude boosheid 
projecteer je dan op deze situatie in het heden. Zaak is dan om naar 
binnen te keren en te gaan voelen welke situatie hier in wordt herhaald en 
voor wie diegene staat waarop jij projecteert. Is het je moeder, je vader, 
de kerk, een leraar of lerares? Deze ‘nee’ brengt je naar jouw diepere 
waarheid en wanneer je de stap kunt maken om voor die waarheid te 
gaan staan en er echt eigenaar van kunt zijn, dan kun je je ‘nee’ 
volwassen in de relatie brengen.  
 
Vergeet niet dat dit niet meteen hoeft te lukken, het is een maand van 
uitproberen en op je plaat gaan ; ) 
 
Idolen en bewondering 
 
Veel pubers hadden posters aan de muur van hun idolen. Zangers, 
voetballers, acteurs of andere bekende mensen. Misschien zwijmelde jij 



ook bij muziek of films. Pubers konden hun bewondering volledig leven, 
daar kunnen wij nog wat van leren. Je hoeft niet te kwijlen bij mensen die 
je bewondert, maar om je zelf toe te staan anderen te bewonderen, 
vermeerder je de vreugde in jezelf.  
 
Ik bewonder zo veel mensen. Dit zijn mensen waar ik het wonder in zie. 
Sommige mensen daar spat de wonderlijkheid van af. Mensen die ‘het’ al 
volop leven en met de wereld delen. Daar ben ik altijd een beetje verliefd 
op, op die mensen. Alsof ik met volle teugen hun wonder in me opneem, 
zodat ik ook een beetje verlicht wordt van binnen. Verwondering en 
bewondering zijn helende gevoelens volgens mij. Ook en zelfs als ik daar 
een flinke jaloezie bij voel. Jaloezie is een mooi gevoel als je het in beheer 
houdt en het niet naar misgunnen gaat. Wanneer ik jaloers ben, dan weet 
ik dat er ergens een zelfde kwaliteit in mij zit die nog niet het licht heeft 
gezien. Zo is het wonder in de ander zien, ook het wonder in mezelf zien.  
 
Wie bewonder jij in jouw leven? Vaak poppen dan de namen op van 
Nelson Mandela, Ophrah of andere grote bekende figuren. Het is helpend 
om dan eens echt te kijken welke kwaliteiten in hen je bewondert, het 
geeft je de brug naar je eigen GOUD. 
 
Nu alleen nog de moed om alles te gaan leven, maar daar zijn we voor op 
pad, toch? Zo komen we weer terug bij de vraag: stel je eens voor dat je 
over een jaar terugblikt.  
 
Waar heb jij spijt van dat wat je nog niet verwezenlijkt hebt? 
 
Planning, overzicht en structuur 
 
Daar is ie weer … Om niet volledig te verdwijnen met die nar en jouw 
stoere jongetje is het nodig om met discipline een zekere planning te 
hebben. Of je hebt de planning juist nodig om genoeg vrijheid te creëren 
om buiten die begaande paden te gaan. Zie dit niet als een hard doel, 
maar beschouw het als een wens: een dienende planning voor jouw 
vrijheid en creatiekracht. Nog geen vijf jaar geleden had ik nog geen jaar 
-, maand- en weekplanning. Nu zou ik niet meer zonder kunnen. Er is 
geen week dat ik me aan de planning hou, daar voel ik me dan ook niet 
schuldig om. Het geeft me wel rust en als ik iets niet doe, weet ik dat dat 
doorschuift en mag/moet ik ergens een keus maken. Elke keer word ik zo 
teruggeworpen op de vraag wat voor mij belangrijk is. Waar ik vroeger 
verdween in het werk, geeft het me nu ruimte om te creëren en mijn visie 
te verwezenlijken.   
 
April is de vrije levensstroom volgen en zorgt ervoor dat bij elke stap je 
eigen pad zichtbaar wordt, bij elk stapje buiten die geasfalteerde bocht. 
Misschien moet je met een kapmes eerst overwoekerende planten 
verwijderen, of rolt er een rode loper voor je uit wanneer jij gaat lopen. 



Grote kans dat als je eenmaal stappen zet, je schrikt van je eigen kracht. 
Vergeet ook niet dat die P van Plezier en Pret is. Blijf spelen en genieten. 
 
Wanneer het balletje rolt, dan rolt ie vanzelf verder.  
 
Enjoy! 

 

 
 
 
 
 


