
Oktober: vrijgeven en verbinden 
 
Leer van de bomen hoe kleurrijk vrijgeven is.  
 
Welkom in de laatste maand van het jaar, het laatste stukje van het westen. Mocht je 
nog maar net begonnen zijn met het leven in het ritme van de seizoenen en de maan, 
dan klinkt dit misschien je raar in de oren. Toch is dit energetisch ‘echt’ zo. De oude 
natuurvolkeren lieten in deze maand alles los om begin november een nieuwe cyclus te 
starten. Dan duiken we weer de donkerte in van de moeder, van het niet-weten en in 
overgave met de magie van het leven. 
 
Eind oktober is het Halloween of Samhain, daarna Allerzielen en Allerheiligen. De feesten 
om ons te verbinden met de doden; onze voorouders. Om hun bedekkende mantels van 
het karma af te doen en de geschenken van hun talenten te kunnen ontvangen. Om hen 
te eren, voor wie zij waren en wij zij en wij zijn.  
 
Hoe minder mantels je om hebt, hoe makkelijker je reis naar het donker wordt. Daarom 
is het nu de tijd om los te laten, vrij te geven en ruimte te maken. Hoe meer je je 
verbindt met dat wat belangrijk is, hoe meer gedragen je reis naar het donker wordt.  
 
De maand oktober is de maand van de wijn, spinnenwebben, paddenstoelen en 
kabouters. De vruchten zijn geplukt, het vat gevuld. De schoonheid van verval, van 
teloorgang; dat ís de maand oktober. In de natuur verandert er veel van vorm, de geur 
van rotting in het bos, de mist boven de weilanden en alles wat losgelaten wordt, is 
compost voor de volgende cyclus. Als volle vruchten die volgend jaar verder uit mogen 
dijen en groeien óf als datgene wat niet meer dient en vruchtbare aarde mag worden 
voor de zaadjes die weer geplant worden. 
 
Van loslaten naar vrijgeven 
Ooit stond ik met een cirkel mensen onder een grote kastanjeboom. We verbonden ons 
met dat wat we mochten loslaten. Toen ik omhoog keek, zag ik een blad ‘loskomen’ van 
de boom. Ik zag niet wie wat losliet, het was het exacte moment dat het blad 
afgestorven was en naar de aarde dwarrelde. Vanaf dat moment realiseerde ik me dat 
‘goed’ loslaten eigenlijk ‘vrijgeven op het juiste moment’ is. De boom en het blad laten 
elkaar niet los, in een volmaakt moment geeft de boom het blad vrij.  
 
Het blad groeit in de lente en wordt een onderdeel van de boom. Onder invloed van de 
zon, neemt het water en koolstofdioxide op en zet dit om in voedsel en scheidt hierbij 
zuurstof uit, wat wij weer inademen. (Dit alleen al is magie en een groot wonder!). Aan 
het eind van de zomer trekt de boom haar energie uit het blad om zich voor te bereiden 
op de winter. De bladeren veranderen van kleur, vallen af en worden onderdeel van de 
compost voor de volgende cyclus. Het blad is er niet meer en toch ook nog wel, in een 
andere vorm, elk moment dienend aan de cyclus van de boom waar dit blad onderdeel 
van is. Dienend aan zichzelf en aan het grotere geheel.  
 
Je moet dus eerst flink vasthouden voordat je kunt vrijgeven. Stel dat een boom 
bindings- en verlatingsangst had, dan zou hij niet eens beginnen aan een relatie met dat 
blad. Misschien herken je dit wel een beetje: de angst voor pijn van het afscheid voordat 
je überhaupt je ergens mee verbindt. Toch wordt dit van ons gevraagd, om volledig 
aanwezig te zijn, met open hart verbinden, of dit nu met mensen of voorwerpen is. 
Misschien verbind je je voor een seizoen, een jaar, voor zeven jaar, jouw hele leven, of 
meerdere cycli van levens. Vanzelf komt dan de tijd dat je de keus maakt om je energie 
eruit terug te trekken. Dit kan een innerlijke beweging zijn, of een ferm besluit, zoals je 
het zwaard van jouw innerlijke koning hebt gebruikt tijdens de herfstequinox. Misschien 
is er een grote opluchting en was het precies de tijd om vrij te geven.  
 
Als ‘t stormt 



Het kan behoorlijk stormen in de herfst. Regen, wind en soms zelfs hagel zorgen ervoor 
dat dat wat nog vast zit, los wordt geschud. Dans met de wind en laat je schoonblazen.  
 
Mocht je vast willen houden aan zaken die jouw wezen en ziel niet meer dienen, dan 
zorgt het leven ervoor dat je oude dingen gedwongen loslaat. Stormen in een 
mensenleven kunnen zijn dat je ziek wordt, verlaten wordt, ontslagen wordt, dakloos 
wordt, verstoten wordt… Hoe pijnlijk het is om los te móeten laten, je kunt dat wat je zo 
graag bij je wil houden, beter vrijgeven, anders kun je volledig ontworteld raken.  
 
Hoe groter de storm, hoe meer je uitgenodigd wordt in het midden te blijven. Daar waar 
het stil is en je niet meegesleurd wordt. Stormen laten je dus eigenlijk dieper wortelen. 
Hoe groter, dikker en dieper de wortels zijn, hoe meer je in de volgende cyclus kunt 
groeien.   
 
 
Partir c’est mourir een peu 
Afscheid nemen is een beetje sterven. Je laat iets los waar je je mee verbonden had,  
waar je deel vanuit maakte. Afscheid is dus echt afgescheiden zijn in de vorm, hier op 
aarde. Goed afscheid nemen betekent het leven ten volle nemen, ook dat wat je los mag 
laten en wat pijn doet. Goed afscheid nemen is een kunst en zorgt ervoor dat er een 
schone ruimte ontstaat voor het nieuwe. Soms trekken mensen de stekker eruit, richten 
zich op de toekomst en nemen de pijn van het verlies niet. Er komt dan misschien wel 
een litteken op de wond, maar die blijft onbewust doorschrijnen. Hierdoor neem je deze 
pijn de nieuwe ruimte in die onbewust mee gaat werken en je belemmert in het volledig 
aanwezig zijn. Bewust stilstaan bij dat wat afgescheiden wordt, maakt de cyclus 
compleet, waardoor de impuls van het nieuwe vrij mag ontstaan. Pijn heeft dus een 
functie, ze laat je zien wat nog in het licht mag en mag helen.  
 
Bovenstaande geldt niet alleen voor pijnlijke zaken of verliezen, maar ook voor mooie 
relaties die afgerond worden. Een traject met een dierbare klant vraag om een duidelijk 
afscheid. Dit kan met een simpele handdruk en het uitspreken van een ‘vaarwel’. 
Wanneer je een groep verlaat omdat het een tijdelijke groep was, neem tijd en geef 
aandacht aan de afronding hiervan. Neem je ontslag, blik nog eens terug en neem je ex-
collega’s hier in mee. Zo wordt afscheid het leven vieren en verdiep jij je relatie met dit 
avontuur dat leven heet.  
 
 
Melancholie en rouw 
 
Vrijgeven vanuit een positieve keuze, kan melancholie oproepen. Zo liep ik op de laatste 
avond voor de verhuizing met tranen in mijn ogen door het huis in Haarlem. Elke kamer 
omvatte zoveel herinneringen van liefde, van samenzijn met mijn kinderen, mijn 
coachruimte met de energie van honderden prachtige sessies, de muurschildering van 
een goede vriendin. De verhuizing naar Friesland en het samenwonen met mijn lief 
waren echte zielswensen en toch deed mijn hart pijn bij het afscheid van een tijdperk in 
mijn leven.  
 
De weg is om met heel je hart je gepassioneerd te verbinden en met compassie vrij te 
geven. Passie betekent hartstocht én tegelijkertijd pijn; denk aan de ‘Passion of Christ’. 
Compassie betekent mede-lijden. Ik vertaal het liever als mededogen. Volledig leven 
brengt dus ook pijn, al hoeven we niet meer te lijden of aan het kruis te hangen.  
 
Loslaten kan soms hartverscheurend voelen, zeker als het gedwongen is.  
 
Rouwen is dan de liefdevolle weg. Dat betekent niet dat je blijft hangen in dat wat je 
eigenlijk los moet laten, maar wel dat je volledig de pijn moet nemen. Hoe neem je de 
pijn? Door verdriet te erkennen en de tranen te laten stromen. De ‘New Age’ beweging 



ontkent vaak het verdriet. Noemt dit een lage frequentie en vraagt je je energie te 
verhogen. Juist zo steven je af op een depressie. De naam zegt het al: depressie is 
onderdrukking. Onderdrukking van het leven wat door je heen wil stromen, het is echt 
een heilig deel van jou dat gezien en geliefd wil worden. Tranen zijn de wasmachine van 
de ziel. Vlucht er niet van weg, rouw zit vol levenskracht en vitaliseert je leven.  
 
Hoe lang de rouw duurt is niet te zeggen, uit ervaring weet ik dat het in golven komt. 
Rouw is liefde. Hoe meer je dit kunt, hoe meer de liefde in je hart kan stromen. Gun 
jezelf een mooie rouw in het licht van oktober.  
 
Ruimte maken 
 
In het woord opruimen, zit de ruimte al in. Je wordt gevraagd rommel op te ruimen op 
materieel, mentaal, emotioneel, fysiek en energetisch niveau.  
Ken je Marie Condo, de opruimguru uit Japan? Zij helpt mensen met het opruimen van 
hun huis. Het misverstand over haar is dat ze zou pleiten voor minimalisme, dat het doel 
is een kaal opgeruimd huis te hebben. Daar gaat het zeker niet om, ze vraagt je alles te 
houden waar je blij van wordt. Dat kan bij de één een vol huis zijn, bij de ander een leeg 
huis. Haar methode heeft zijn wortels in het Shintoïsme, wat betekent dat alles een ziel 
heeft en onderdeel is van het grote veld. Alles waar je je mee verbindt, wordt een 
bezielde relatie. Voordat ze in gesprek gaat met de bewoners, begroet Marie altijd eerst 
het huis. Ze vraagt je alles door je handen te laten gaan en te voelen of deze relatie je 
een ‘spark of joy’ geeft. Zo niet, dan is het tijd om er afscheid van te nemen.  
Ruimte maken betekent dat je secuur gaat kijken en voelen wat GOUD, zilver, brons, 
lood en schroot is in je leven en onderneming. Volg de Marie Condo methode en voel of 
zaken GOUD voor je zijn. Wat is schroot in je leven en onderneming en moet echt écht 
verwijderd worden, wat is lood en vergiftigt je op de lange termijn. 
Wat heb je niet meer nodig? Ruim je kasten, mappen, zolder, kelder, kamers, schuur op. 
Het ordenen zorgt ook dat de energie gaat stromen. Welke vriendschappen zijn aan het 
einde van hun cyclus, van wie wil je (moet je?) afscheid nemen? Welke klanten, diensten 
en producten laat je gaan, waar geef je geen energie meer aan? Realiseer je dat bij alles 
wat je vrijgeeft dat niet meer dient, je meer ruimte creëert voor meer Tovervloed in je 
leven en onderneming. 
Weet ook dat het westen dagelijks langskomt in de avond en maandelijks gedurende het 
laatste kwartier. Wanneer je elke avond een rondje maakt en opruimt en elk laatste 
kwartier ruimte maakt, dan is deze ronde in het westen een finetuning van dat wat je al 
als ritueel hebt opgebouwd. Tegelijkertijd train je je om aan het begin van een relatie, 
van een aankoop al om te checken op die ‘spark of joy’, op GOUD.  
 
Verbinden 
De paradox van de maand oktober ‘Vrijgeven en verbinden’ voelt zo waarschijnlijk al 
minder als tegengesteld. Na het vrijgeven en afscheid nemen, wordt duidelijk wie en wat 
met jou de volgende cylus in gaat. Dit zijn de mensen en zaken die jouw wezen en ziel 
voedt. De GOUDEN mensen en dingen.  
 
In de natuur staan de paddenstoelen en spinnenwebben hier symbool voor. De 
paddenstoelen (en overigens ook de bomen) zijn onder de grond volledig verbonden en 
afhankelijk van elkaar voor hun voortleven. Voedende en bewuste contacten dienen jouw 
ziel en wezen, zij zijn fan van je en schuwen de waarheid niet als ze je zien sjoemelen 
met je eigen waarheid. Liefde is niet altijd lief, maar is er altijd gericht om jou grootser 
te laten worden in plaats van je kleiner te voelen. Deze mensen ondersteunen je, je kunt 
altijd uitreiken en zij zijn er om met je te vieren en te rouwen.  
 
Het spinnenweb is een cirkel van onderling verbonden draden en heeft energetisch 
verbinding met de Flower of Life. Sta in het hart van jouw bloem en via jouw bloem ben 



je verbonden met anderen die in het hart van hun bloem staan. Ieder op hun eigen 
individuele plek, ieder in het centrum van haar eigen spinnenweb en toch verbonden. 
Verbonden met gelijkgestemden, met het leven, met dat wat voor jou klopt, met GOUD, 
met alle andere dimensies.  
 
In oktober worden de sluiers weer dunner tussen de dimensies. De kabouters, feeën, 
trollen, draken, elfjes en andere natuurwezens zijn duidelijker waarneembaar voor 
diegene die kunnen en willen zien. Neem hen mee in je dagelijkse leven. Deel van je 
oogst, vraag de kabouters mee te helpen jouw hart schoon te vegen en de dwergen 
helpen om op te ruimen. Dans dan mee met de elfjes in de wind, die zich laten dragen 
door de gekleurde bladeren. Geniet, verbind je met alles dat de herfst je brengt.  
 
Op Halloween/Samhain 31 oktober kloppen de voorouders aan je deur om de liefde te 
vieren en de maaltijd met je te delen. De geweldige Disney/Pixar film Coco over ‘Dias de 
las Muertes’ en de liefde tussen de generaties is een echte aanrader om te zien hoe de 
wijsheid blijft als je je durft te verbinden.  
 
Hef een goed glas wijn op deze bijzondere maand en geniet van de kleurrijke herfst.  
 


