
Maart (tot equinox): levensenergie, instinct en magie 
 
 
'Ik vraag je de inkt lief te hebben voordat er woorden zijn, 
ik vraag je het zaadje te eren voordat de bloem in volle bloei is 
ik vraag je de bloesem te koesteren voordat de vrucht verschijnt 
ik vraag je je idee te vieren voordat het in vorm is. 
 
Ik vraag je het leven lief te hebben in al haar verschijningsvormen. 
 
de Bron 
 
Het licht van de zon wordt wat krachtiger, de sprietjes groeien al boven de 
grond. Al lijkt het allemaal nog pril, de levensenergie onder de grond is 
ongelooflijk krachtig. Stel je eens voor hoe groot de groeikracht is om 
zaad te ontkiemen, de grote potentie die hier in ligt, de daadkracht in ons 
die nog niet via handen en voeten de wereld in gaan. Het is een sterke 
impuls van binnenuit, gedreven door nieuwsgierigheid, gedreven door 
levensenergie die naar buiten wil. Je talenten en verlangens zijn hier de 
motor van. Zonder verlangens dobber je een beetje op de golven van het 
leven, of als een blaadje dwarrelend in de wind.  
 
Co-creëren en deelnemer zijn 
 
Wanneer je de Amerikaanse ‘succescoaches’ gelooft, ben je volledig de 
creator van je eigen leven. Jij hebt je eigen succes in handen, dus als je 
slaagt ben je op het goede pad, als je niet slaagt, is het volledig aan jezelf 
te danken. Jij bent hoofdverantwoordelijke. De meeste programma’s over 
zelfontwikkeling zijn hier op gebaseerd. 365 dagen succesvol zijn… Ik 
word al moe als ik de zin lees.  
 
Wanneer je de Indiase Guru’s gelooft, ben je volledig geen creator van je 
eigen leven. De weg is onthechten en je overgeven aan het hogere dat 
zeker niet in jezelf zit.  
 
Aardse magie nodigt je uit om én te creëren én je over te geven aan het 
leven. Het is een uitnodiging om deel te nemen, om deelnemer te zijn. 
Deelgenoot zijn komt van genieten; genieten van het deelnemen. Je 
neemt hier weer ergens bezit van, je verbindt je ergens volledig mee. Dit 
betekent dat er dus ook een ander deel is dat deelneemt en deelgenoot is. 
Zie de aarde als dansvloer en het leven als danspartner die je uitnodigen 
tot ‘ja’ te zeggen op de dans die voor je ligt. Een dans die niet in stapjes 
is uitgestippeld, maar een dans die ontstaat door de energie van jou en 
het leven. Zo breng je jezelf in en samen ontstaat er een nieuwe dans. 
Een unieke dans die voor iedereen anders is; je leidt de dans en je volgt 
de dans op de maat van de muziek die speciaal voor jou gecomponeerd is 
en die eigenlijk pas hoorbaar wordt als jij JA zegt op de uitnodiging jouw 
wezen, jouw essentie; het leven.  



 
Carnaval 
 
Dat JA zeggen, start met een sprong in het lichaam, de incarnatie: in het 
vlees komen. Om dat volledig te doen, vieren we dat groots met 
‘carna’val. We verkleden ons om ons los te maken van onze persoon en 
via een andere ‘persona’ met volle teugen te genieten. Uit het keurslijf 
van vaste normen gaan we in de polonaise diverse grenzen over, drie 
dagen lang.	We nemen het ervan hier in dit lichaam, want oh wat is die 
dualiteit ook zo zalig. Daar in het licht kunnen we het niet ervaren… seks, 
drank, drugs, rock and roll en chocola! Met dit alles belichamen we de 
liefde en de vrije wil. Ik denk wel eens dat de zielen daarboven bij het 
zien van carnaval besluiten om naar de aarde te komen. Ja, dat willen we 
wel, volledige vrijheid en volledig onze lust vieren. Dat ‘mogen’ we doen; 
tot Aswoensdag. Katholieken gaan naar de kerk en krijgen met as een 
kruis op hun voorhoofd. Dit as betekent dat er ook een einde komt aan 
het aardse leven. Overigens heeft dit kruis op je voorhoofd ook als doel je 
derde oog dicht te zetten en braaf de regels van de kerk te volgen, maar 
dit terzijde. Carnaval en vastentijd gaan natuurlijk veel verder terug dan 
de Christelijke Kerk. 
 

 
 
Aswoensdag markeert de 40 dagen vastentijd om juist na die grote 
geneugten van het leven te oefenen in onthechting. Zo oefen je je steeds 
meer in een verantwoordelijke danspartner zijn die op eigen benen staat.  
 
In de bijbel gaat Jezus 40 dagen de woestijn in en komt daar de duivel 
tegen. Alle verleidingen komen langs en hij wordt getest op zijn 
standvastigheid en onthechting. Kan hij aanwezig blijven, staat zijn 
'wezen aan'? Kan hij de duivel aankijken en ‘nee’ zeggen tegen alle 
verleidingen? Is hij mans genoeg om zo ruimte te scheppen voor een 
nieuw begin? Stef Bos zingt zo treffend in het lied ‘Duel: lied van Christus 
en de Duivel’, waar Jezus in de woestijn het opneemt tegen de Duivel. Het 
goede tegen het kwade. Tot het laatste couplet waarop Christus zegt: 
 



Ik weet dat alles 
aan jouw kant staat 
De dood, de oorlog en de tijd 
en misschien dat ik geen schijn van kans maak 
en raak ik alles kwijt 
Misschien ben jij een deel van mij 
de keerzij van het licht 
Maar laat je zien 
kom uit het donker 
en toon 
jouw marmerbleek gezicht 
 
De duivel, ‘het kwaad’ is een deel van ons, onze schaduwkanten, onze 
zwaktes, onze delen die we niet graag laten zien aan de buitenwereld. In 
de vastentijd kun je deze vol aan kijken en in het licht zetten. Want de 
duivel is niet het kwade, de duivel geeft ons de gelegenheid heel te 
worden en om donker en licht samen te laten vallen. Het licht in het 
donker te leven en het donker in het licht.  
 
Onthechten komt direct voort uit je verlangens die in februari ontluiken. 
Waar verlang je werkelijk naar? Hoe kun je ruimte maken voor deze 
verlangens? Welke patronen belemmeren het leven van deze verlangens? 
 
De weg is om weer terug te gaan naar, in te pluggen in de autonome 
stroom van jouw wezen, van jouw oorspronkelijke essentie. Zie de 
belemmeringen die je jezelf oplegt om je verlangens niet te leven als de 
duivel. Vechten tegen de duivel heeft geen enkele zin; jouw verleidingen 
aankijken en ‘nee’ zeggen, wel.  
 
Welkom duivel, welkom verslavingen. 
 
Mijn verlangen is te creëren en te verwezenlijken wat er al zo lang in mij 
leeft. In de winter duik ik weer diep om verbinding te ervaren met mijn 
ziel, mijn wezen en mijn voorouders. Nu is de tijd om weer langzaam op 
aarde te komen en ‘het’ hier te doen. Dan loop ik elke cyclus weer tegen 
mijn eigen belemmeringen en verslavingen aan. Wanneer ik terugblik zijn 
het er elke keer minder, maar mijn drang naar mijn wezenlijke essentie 
leven is ook weer groter, dus zijn de ‘hobbels’ net zo groot rond deze tijd. 
Daarom kies ik al jaren om in de vastentijd mijn verslavingen aan te 
kijken. 40 dagen zonder suiker en na het avondeten niet meer snaaien. 
Hiernaast kies ik voor informatievasten. Bloedserieus neem ik het. Per dag 
mag ik een uur online voor werk. Hiernaast mag ik geen enkele informatie 
tot mij nemen; op één boek na. Geen films, geen boeken, geen radio. 
Muziek sta ik mezelf wel toe. Regelmatig vond ik mezelf terug terwijl ik de 
tekst op de wc-reiniger las of dat mijn ogen naar billboards en bewegende 
reclame werden gezogen. De onrust gierde elk jaar de eerste weken door 
mijn lijf; hoe verslaafd was ik aan de informatie die ik tot me nam. 
Uiteindelijk bracht het me rust, stilte en ruimte. Ik schreef veel, tekende, 



mijmerde, wandelde en was veel in de natuur, zocht mensen op en zakte 
diep in mijzelf. 
 
Doe je ook mee?  
 
Wat ga je laten om ruimte te scheppen, om weer autonoom te worden en 
dat leven te leven waar naar jij verlangt? Waar zeg je ‘nee’ tegen om 
volledig JA te kunnen zeggen tegen het leven? 
 
40 dagen zonder klagen 
40 dagen geen suiker/alcohol/koffie/zuivel/vlees 
40 dagen geen Netflix/Social Media/Films 
40 dagen geen ‘overuren’ 
40 dagen zonder roddelen 
40 dagen … 
 
Overigens is het tot Pasen 46 dagen, in de Christelijke traditie mag je op 
zondag ‘zondigen’. Jippie! 
 
Magie in maart 
 
Wanneer de magie in februari het zachte wonderlijke wonder zien, is de 
magie van het leven in maart tot de equinox het voelen van de stroom in 
jou. Het volgen van jouw instinct om je voor te bereiden op het leven in 
de wereld, zoals dieren dit feilloos doen. De schildpad die naar een 
bepaald strand gaat om daar haar eieren te leggen. De poes die vlak voor 
dat de jongen uit het nest klimmen een speciaal mauwtje laat horen om 
hen terug te roepen. De vogels die nesten gaan bouwen. Wij zijn ook 
dieren, wij hebben ook instinct. Natuurlijk is dit ook het instinct om ons 
voort te planten, net als de dieren. Toch heeft de mens ook een andere 
drang in zich, de drang van je wezen, jouw essentie. Dit instinct is uniek 
voor elk mens en komt direct voort uit waarom jij in dit leven naar de 
aarde bent gekomen. Hoe dieper je duikt in jezelf, hoe meer je deze 
energie kunt ontmoeten en een drijvende kracht laat zijn. Het is jouw 
blauwdruk en deze energie brengt de magie op je pad. Vandaar ook dat 
deze maand nog steeds een maand is om dicht bij jezelf te blijven. 
Wanneer je te hard gaat, dan zie je de magie niet en blijf je in oude 
patronen hangen die je juist van je wonder afhouden.  
 
   
 
Sowieso werkt magie altijd. Onze gedachten hebben een bepaalde 
frequentie en deze frequentie trekt precies dat aan waar je aan denkt. 
Omdat ons onderbewust zijn het woord ‘niet’ niet kent, creëren we ook 
wat we niet willen. Denk maar even niet aan een roze olifant… 
 
Veel mensen werken met ‘affirmaties’. Zinnen die je herhaalt en die 
verwoorden wat je heel graag wil. Stel je wil meer geld verdienen en dan 



kun je de affirmatie herhalen ‘Ik heb veel geld’. Het deel in jou die weet 
dat je helemaal niet veel geld hebt, raakt hierdoor in een kramp en zendt 
deze kramp uit. Vaak is dit onbewuste deel een stuk groter dan je 
bewuste deel. Dus dan trek je geen geld aan. Ander voorbeeld: je houdt 
niet van je lichaam en je wil er van gaan houden. De affirmatie kan dan 
zijn ‘ik ben mooi’. Het deel in jou dat zichzelf niet mooi vindt, resoneert 
hier sterk op en gaat in gevecht met de affirmatie. Dit is hard werken en 
levert het tegendeel op.  
 
Hoe dan wel? Dans met het deel dat zich wel rijk voelt, neem het deel aan 
de hand dat zich wel mooi voelt. Wees dankbaar voor het geld dat je nu 
hebt, wees dankbaar voor je mooie ogen, prachtige tenen, zachte buik. Zo 
plug je in op de overvloed die er al is en dat trekt meer rijkdom en 
houden van aan.  
 
 
Ritme en kaders 
 
De zon schijnt, het leven bubbelt in je. Levenskracht wil stromen, wil 
geleefd worden. Misschien kun je niet wachten en ren je de wereld in. 
Hele grote kans dat je struikelt door de te grote stappen. Ik herken dat in 
ieder geval wel. Elk jaar kan ik het toch even niet laten om heel hard te 
gaan. En elk jaar roept het leven dan op een of andere manier ‘ho’. 
Meestal trekt mijn lichaam aan de bel. Je kunt niet sneller dan het gaat. 
Je zet nieuwe plantjes niet in de volle zon, die zet je half in de schaduw en 
verzorg je met water en voeding, niet te veel want dan verzuipen ze en 
als de plantjes groter worden, verplant je ze om hen meer ruimte te 
geven om te groeien. Je roept ook niet naar een kleuter dat hij op moet 
schieten met leren lezen, fietsen, koken …  
 
Tot 21 maart is de vrouwelijke energie, de moederenergie, nog steeds 
leidend en vanuit haar kun je een dienend ritme vinden. Niet een 
opgelegde structuur, maar een natuurlijk ritme dat bij jou past. Natuurlijk 
zijn er ook factoren buiten jou die je ritme mede bepalen. Misschien heb 
je kinderen die met hun schooltijden de structuur bepalen, of heb je 
klanten waarvoor je op bepaalde tijden werkt, mensen waarmee je 
samenwoont waarmee je afspraken maakt over huishouden, koken en 
eten. De kunst is om toch je eigen ritme te vinden in relatie tot de vragen 
van de buitenwereld. Zo heb ik in de ochtend de tijd nodig om heel 
langzaam het leven tot mij te nemen. Toen mijn kinderen nog klein 
waren, zorgde hun vader in de ochtend voor hen. Met hem was het in de 
ochtend een feest en ’s avonds bracht ik hen naar bed en hadden ze extra 
lol omdat ik dan op mijn best was. Sessies geef ik nooit voor tien uur en 
als ik in organisaties aan de slag ga, dan laat ik deelnemers in de ochtend 
eerst in groepjes werken of een reflectie wandeling maken. Wanneer ik 
elke dag klanten zie, raak ik overprikkeld, ik heb tijd nodig om alleen te 
zijn. De tijd om te schrijven, te sudderen, te dagdromen en te lummelen. 
Elke keer, elke cyclus (dag, maand, jaar, leven) moet ik hier weer met 



volle aandacht bij blijven, anders schiet ik uit de bocht en is mijn leven te 
vol. Misschien wel herkenbaar voor je, omdat de buitenwereld en de 
maatschappij er alles aan doet om jou uit jouw midden te halen en je te 
verleiden om het niet ‘hier’ te doen, maar ‘daar’. 
 
Het mooie van echt luisteren naar jouw ritme is dat je ook al je 
belemmerende overtuigingen tegen komt. Je moet toch ook in de avond 
werken, wanneer een klant dat wil, je moet toch een leuk sociaal leven 
hebben, je kind moet toch op drie clubjes, je kunt toch niet ‘nee’ zeggen… 
Toen mijn kinderen uit huis gingen en ik alleen woonde, was er geen 
duidelijke structuur meer. Het was dat er een klant voor mijn deur stond 
om 10.00 uur, anders kwam ik pas in de middag op gang en ’s avonds 
vond ik mij om een uur of twee ’s nachts terug achter de computer. Ik 
verdween in een soort diepe oceaan van vrijheid die me geen goed deed. 
Ik heb mijn eigen ritme gevonden, maar heb de buitenwereld er wel bij 
nodig. Dus maak ik op maandagochtend bewust een afspraak om aan de 
slag te gaan, ga ik in de ochtend naar yoga of wandelen om mijn motor 
aan te zetten. Niet vanuit een strenge structuur, maar vanuit een liefdevol 
ritme. Zo laat ik ook veel ruimte in mijn agenda voor onverwachte leuke 
uitnodigingen en opdrachten als ondernemer. Vroeger plande ik mijn hele 
jaaragenda vol, bang om geen omzet te hebben. Dat gaf wel rust, maar in 
de loop van het jaar kwamen er nog zoveel leuke dingen op mijn pad die 
ik er dan maar ergens tussen propte, tot mijn ‘mand’ echt te vol werd en 
ik wel nee moest zeggen. Hiervan genieten deed ik niet, het was te vol en 
te veel. Sinds ik mijn agenda open durf te laten en weet dat de 
onzekerheid erbij hoort, dient een natuurlijk ritme zich vanzelf aan.  
 
Natuurlijk kun je het niet helemaal naar je hand zetten, toch kun je meer 
naar je ritme luisteren dan je van tevoren denkt. Dan kom je tegelijkertijd 
fijn al je belemmerende overtuigingen tegen die je kunt tackelen en kun 
je direct al wat oefenen in assertiviteit en grenzen stellen. 
 
Verheugen 
 
Wanneer jij je verlangens serieus neemt, dan komt de energie van 
verheugen vrij. Ik vind dat zo’n mooi woord. Verheugen op iets dat er nog 
niet is en het toch volledig in het nu voelen. Heug komt van ‘lust’ (tegen 
heug en meug…). Ja, zeggen en je verheugen is lust ervaren, liefdeslust 
voor het leven, genieten van het vooruitzicht. En genieten is je verbinden 
met dat wat bezield is, weet je nog? 
 
Koester je verlangens, geniet van die drang in jou, blijf nog even op je 
nest zitten en blaas met liefde de pluisjes de wereld in. Houd je niet bezig 
waar ze landen, maar geniet van het schouwspel, in het NU. 
 
 
 



 
 


