
Energie van mei 
Een van de redenen waarom ik dit boek schreef was dat ik in het boek van Jaap Voight 
de lol en genieten miste. Zelfs de natuur was hard aan het werken, zich voor te bereiden 
op schaarste tijden, zich te verschansen op dat wat komen gaat, eigenlijk altijd een 
beetje in oorlog.  
 
En ja, er wordt intens geleefd in de natuur. In april komen hier op de boerderij de 
zwaluwen weer terug uit het verre Afrika. Het ontroert me elk jaar meer. Twee eerste 
vogels die de deel invliegen en neerstrijken op hun nest in Nederland. Met mijn 
menselijke hart zie ik hen zuchten en uithijgen. ‘Hèhè, we zijn er weer. Poehee, wat een 
tocht, ah gelukkig ons zomerhuis is er nog..’. Zwaluwen vliegen namelijk door en door en 
komen nauwelijks aan land, zelfs slapen doen ze in de lucht. Dan hier, in Nederland, is 
het al weer snel hun nest klaarmaken voor de jongen. Om daarna op en aan te vliegen 
om uitgehongerde krijsende kinderen van eten te voorzien, dan is dat hard werken. Maar 
geen oorlog. Die jonge vogeltjes worden hoe groter alleen maar hongeriger en 
uiteindelijk krijgen ze vliegles of worden ze gewoonweg het nest uitgesodemieterd. Terug 
naar Afrika om daar te overwinteren. Natuurlijk is het vast projectie, maar als ik die 
zwaluwen bochten over de vijver zie maken, heb ik echt het idee dat ze grote lol hebben.  
 
Als er ongeruste ouders van koolmezen hard lawaai maken om op de loervliegende 
eksters weg te jagen, dan is dat echt even flink stress en hard werken. Toch is het geen 
oorlog of een keiharde sprint om dat doel te halen. Het is eten en gegeten worden. Dat is 
anders dan oorlog. Wanneer er veel muizen zijn, zijn er meer uilen. De natuur houdt 
zichzelf in stand. Doodgaan is geen oorlog.  
 
Nu is dit zeker geen pleidooi om dan deze maand maar dood te gaan, maar wel een 
pleidooi om je niet vast te bijten in met het hoofd gestelde doelen. Mei is de maand om 
een platform te creëren waarop jouw verlangens, grond krijgen. De ontluikende 
verlangens van het oosten die met het spelende jongetje, de puber en de Sacred Fool de 
wereld in zijn gebracht, krijgen nu grond. Grond om vanuit hier te groeien en te 
verwezenlijken. Misschien is dit een zomer en het zuiden van in de zon liggen, planten te 
verzorgen, koekjes te bakken. Misschien is dit een zomer om vasthoudend te bouwen 
aan dat waar je zo naar verlangt. Of het nu om paardebloemlimonade maken gaat of een 
nieuwe onderneming bouwen, het moet je blij maken én een beetje bang. Teveel bang, 
bevriest je en duwt je in je hoofd. Teveel blij is niet gegrond. Dus net die goede 
combinatie voelen dat je leeft en de opwinding in je om ‘het’ nu echt te gaan doen. Dan 
zou het zo maar eens kunnen zijn dat dit platform een lanceerplatform wordt. In ieder 
geval is het grond om te genieten, je riddervaardigheden te trainen, met je angst het 
tóch te doen en het voor te bereiden voor je eigen troon van de Zonnewende.  
 

Begin mei is de start van de energetische zomer. De Kelten vierden dat vroeger groots 
met het feest Beltane, met Volle Maan begin mei. (in die tijd was de Gregoriaanse 
kalender er nog niet, dus alles werd met de maan in combinatie met de zon gevierd). 
Nog steeds wordt er gedanst rond de meiboom met rode en witte linten. Rood staat voor 
het vrouwelijke en wit voor het mannelijke. De boom staat voor jouw kern, jouw 
verticale lijn tussen hemel en aarde. De linten weven zich om je heen, mannelijk en 
vrouwelijk, onafhankelijk én samen. Allebei even belangrijk. Nieuw leven scheppend.  

De legende vertelt dat de jonge God volwassen is geworden en de Godin (volwassen 
geworden in de winter en lente) maakt hem haar minnaar. Samen leren zij over 
seksualiteit, eenheid, commitment. Samen leren zij dat zij niet gelijk zijn, wel volledig 
gelijkwaardig en elkaar nodig hebben om samen te groeien en het leven vol te leven.  

Als de lente over verliefdheid gaat, gaat de zomer over volwassen liefde. Jouw 
mannelijke en vrouwelijke energie ontmoeten elkaar in mei en het mannelijke loopt nu 
voorop. De reis van de held; je committeren aan jouw waarheid en dit vorm geven in de 
wereld.  



 
Voor iedereen ‘moet’ dit een spannend proces zijn, omdat het elke cyclus weer een stap 
uit je comfortzone is. Regelmatig zie ik mensen weer naar binnen gaan om hun wonder 
nog eens te onderzoeken, of nog eens naar hun verlangens te kijken, of hun 
belemmeringen tegen het licht te houden. Zo blijven zij in de donkerte en vermijden de 
stap in het licht. Het vrouwelijke biedt de bedding om al die delen in jou met liefde te 
helen en te transformeren, maar wanneer je daar blijft hangen, dan verdwijn je in een 
moeras en is de stap naar het licht een te grote stap. Tijd dus echt om de Reis van de 
Held te gaan leven in het volle licht.  
 
Daarom is het een goed besluit om niet te ‘miepen’. Miepen dat je het niet kunt, miepen 
dat je niet goed genoeg bent, miepen dat het lastig is. Met al het lastige en moeilijke en 
al je overtuigingen ga je het tóch doen. Jouw pad van waarheid lopen. Zo geef je dat 
kleine deel in jou, ook een plek. Je laat haar zien dat het wel spannend lijkt, maar dat 
het niet gevaarlijk is. Zo helen delen van jou op een andere manier. In deze windrichting 
heelt het door op avontuur te gaan.  
 
Commitment 
 
Naast het spelende jongetje, de puber, de Sacred Fool en de koning verschijnt nu de 
ridder op zijn queeste. Hij wordt door de koning tot ridder geslagen, krijgt een magisch 
zwaard mee en zweert trouw aan de koning. Aan zichzelf dus, aan zijn roeping, zijn 
missie, zijn verwezenlijking op aarde. Hij gaat alleen op pad en laat het bekende achter. 
Hij gaat op queeste; een zoektocht met een schijnbare onmogelijke opdracht. Tijdens de 
queeste overwint de ridder obstakels en uitdagingen. Ook in de moeilijkste situaties 
herinnert de ridder zijn commitment en de reden waarom hij op queeste is. Hij geeft 
nooit op.  
 
Jouw queeste deze zomer start met je commitment. In het Nederlands is er niet een 
eenduidige vertaling van commitment. Het woordenboek geeft de volgende 
betekenissen: verplichting, verbintenis, belofte, toezegging; engagement, 
geëngageerdheid, betrokkenheid; sterke betrokkenheid, toewijding. Het Engelse woord 
commitment wordt echter zo veel gebruikt dat iedereen snapt waar het over gaat. Het 
begrip commitment wordt te pas en te onpas gebruikt. Al vanaf jonge leeftijd wordt er 
commitment van ons gevraagd zonder dat er vrijheid was om hiervoor te kunnen kiezen. 
Niet vreemd dat we er van alles aan doen om onder opgelegde commitments uit te 
komen. Zo werden we vrij en konden we zelf kiezen. Maar dit slaat vaak door naar de 
andere kant: niet kiezen, je niet verbinden, geen commitment aan gaan. Elke autoriteit 
afwijzen omdat dat niet vrij zou zijn en hiermee voorbij gaan aan de autoriteit in jezelf.  
 
Zo wordt deze vrijheid vrijblijvendheid zonder verantwoordelijkheid 
 
De volgende stap in onze evolutie is vrijheid in verbinding. De energie van de maand mei 
vraagt jou het mannelijke en het vrouwelijke te verenigen. De vrijheid om een keuze te 
maken en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit is ware commitment.  
 
Commitment is een diepe verbinding aan gaan met dat waar je voor kiest.  
 
Commitment is ‘ja’ zeggen, zonder de consequenties nog te weten.  
 
Commitment is diep diep van binnen voelen dat je je met iets wil verbinden. Jouw 
wezen, jouw leven, jouw onderneming, jouw relatie. Het is een unieke keuze die niemand 
anders voor jou kan maken.  
 
Volledig vrij dus… en verbonden.  
 
Commitment is een mannelijke eigenschap. Het mannelijke dat zich volledig kan 



verbinden met zijn missie… de draak doden, de prinses redden, voor zijn geliefden 
zorgen. Dit heeft niets te maken met ‘afspraak is afspraak’ Afspraken kun je wel of niet 
nakomen. Commitment moet verbroken worden.  
 
Het leven wordt een stuk eenvoudiger door commitment. Keuzes worden eenvoudiger 
omdat je weet waar je je aan verbonden hebt, wat prioriteit heeft. Commitment maakt 
het leven niet makkelijker, juist niet heb ik ervaren. Ook als het niet meezit, mensen je 
tegenwerken, ga jij door, met geduld en volharding. Na het commitment ligt het pad 
voor je, met obstakels, uitdagingen, lessen en beloningen. In aanwezigheid, door erbij te 
blijven helpt het mannelijke in je heilig te handelen, in lijn met jouw commitment.  
 
Waarheid 
 
De energie van de maand mei is verbonden met het tweede chakra: stem geven aan 
jouw waarheid. in den beginne was het woord. Welke woorden komen er uit jouw mond? 
Met deze woorden creëer jij jouw leven en dat wat jij uitnodigt in je leven.  
 
Wanneer iets niet goed voelt, of niet klopt met dat waar jij voor staat dan is dat de reden 
om iets wel of niet te doen. Je hoeft je niet te verontschuldigen, want je bent niet 
schuldig. Je leeft jouw leven, jij bepaalt wat je eet, drinkt, onderneemt, verlangt en leeft. 
Anderen zullen tegendruk geven, je voor gek verklaren, boos op je worden of je 
verwijten dat je zo anders bent dan anders. Zie hen als spiegels om nog meer je eigen 
weg te gaan, om nog meer je ruimte te nemen en je grenzen aan te geven.  
 
Dan word je ‘authentiek’, je echte zelf.  
 
Pro-activiteit 
 
Verwar authentiek overigens niet met alles zeggen wat je denkt. Reageren van uit je 
overlevingsstrategieën is niet authentiek, maar een reactie vanuit een vroegere oorlog, 
een trauma.  
 
De koning helpt je pro-actief te zijn. Hij laat een situatie rustig bij hem binnenkomen en 
neemt de tijd om daarop te voelen. Wat is de boodschap en wat raakt er? Wat wordt er 
van hem verwacht? Is de reactie die hij wil geven echt heilig handelen? Dan pas geeft hij 
een reactie. Voor dat moment de meest passende. Zo groei je van reactief naar pro-
actief. Enneh… het is niet voor niets dat er een AU staat in authentiek. wees lief voor 
jezelf wanneer je nog wat sjoemelt met je waarheid en commitment. Ook dat is 
waarheid; dat je mag uitproberen, vallen, struikelen, opstaan, of gewoon even blijven 
liggen en dan toch weer opstaan.  
 
Orde en ritme 
De orde en het ritme dat je hebt onderzocht in de lente, mag nu ingebed worden. Stel 
prioriteiten en laat niets of niemand je afhouden van het ritme dat zo goed bij jou past, 
geef de ruimte in je agenda niet te snel weg. Blijf voor voeding zorgen en zorg er voor 
dat het delen en ontvangen in balans is. In geld, maar ook in andere waarden en 
energie.  
 
Vuur en vuurkracht 
In deze maand mag het vuur aangestoken worden en een beetje opgepord tot een goede 
vuurkracht om in beweging te komen. Wil je meer vuur in je leven om dat te gaan 
manifesteren dat je wil, kies dan een project uit dat al even stil ligt.  
 
Doe elke dag iets concreets, al is het maar een half uur. Vraag je niet af of het wel zinnig 
is wat je doet, doe het gewoon.  
 



Is je vuur te hoog? Ga jij ten onder aan je enthousiasme, doe dan eens wat minder hout 
op het vuur, maak ruimte om te ademen. Plan tijd in om niets te doen en houd een hand 
voor je mond wanneer je spontaan ‘ja’ wil zeggen tegen alle leuke dingen die op je pad 
komen. Enthousiasme is een heerlijk gevoel, maar dat Goddelijke moet zich wel 
manifesteren hier in het gewone aardse en dat gaat met meer vertraging dan de ‘geest’ 
zou willen.  
 
In mei leg jij je ei van de waarheid. Zorg ervoor dat het jou ei is, met jouw prachtige 
kleuren. Leg je ziel en zaligheid in dat ei en… wees er trots op! 


