
Leven en ondernemen in de zomer 
 
Jij bent de danser en de dans 
Jij bent de dromer en de droom 
Jij bent de zanger en het lied 
 
Jij bent de film, de hoofrolspeler en de regisseur 
 

Het zomerseizoen start begin mei, met 21 juni als het hoogtepunt: midzomer, daarna 
'rollen we uit' naar de herfst dat begin augustus start.  

In het zuiden van het levenswiel staat de zon op zijn hoogst en alles floreert. ‘Floreren’ is 
wel de beste samenvatting van hoe alles en iedereen het leven viert in de zomer. Dit 
seizoen gaat over volwassenheid, over rijping, vol in bloei staan en over relaties 
aangaan. Het element vuur wakkert je levenslust aan, nodigt je uit om je waarheid te 
spreken en te leven en zo je bestemming te volgen. De zomer vraagt je jezelf in het licht 
te zetten, niet vanuit wilskracht, maar vanuit liefde, spelen en uitnodiging.  

Het is tijd om kleur te bekennen.  

De zomer gaat over Genieten. De magie ontvouwt zich en jij handelt hiernaar. Dat is niet 
hard werken, dat is ‘heilig handelen’, díe acties doen die met je ziel en wezen verbonden 
zijn, met je handen in het aardse vormgeven. In ‘manifesteren’ zit het woord ‘le main’. 
Hand… handelen… Mooi he?  

Zo incarneert je wezen meer en meer, kun jij aanwezig zijn en je oorspronkelijke 
essentie leven.  

Terwijl je in de lente ‘non-focus’ volgde, is de zomer de tijd van focus. Zo ging je in de 
lente op pad om te verzamelen wat op je avontuur met jou resoneerde. Nu wordt het de 
focus van een jager. In plaats van vissen met een net, ga je vissen met een hengel. Je 
staat meer aan het stuur en wordt regisseur van jouw leven en onderneming. Ik zal het 
nog vele malen herhalen omdat het er zo ingehamerd is in onze maatschappij: vergeet 
het oude denken dat je dan echt hard moet werken en dat je veel moet doen. Het gaat 
om aanwezig zijn bij dat wat zich ontvouwt. Zoals een jager strategisch zijn plek uitkiest 
en in stilte blijft tot dat de prooi daar is. Dan schiet hij één keer.  
 
Het is niet zo dat je eerst creëert en dan een knip maakt om te gaan manifesteren en 
verwezenlijken. Creatie is verwezenlijking. Het ontvouwt zich, alles is er al. Creëren is de 
zwangerschap, manifestatie is het baren en de kinderkamer in orde maken.  
 
Speel met je GOUD in de zomer 
 
Dit seizoen nodigt je uit om vanzelfsprekend je GOUD te vieren. 
 
Weet je nog? Genieten komt van ‘nut’ en heeft nut voor jouw ziel en wezen. Het vraagt 
je je om je bewust te verbinden met dat waarvan je geniet. Kun je genieten van het 
licht? Kun je je zo verbinden met het licht dat jouw licht in jezelf vanzelf aangaat? Kun je 
genieten van jouw talenten en van dat wat jij leeft op aarde?  
 
Ontvangen in de zomer gaat over het ontvangen van jouw waarheid en jouw 
enthousiasme. Enthousiasme: en Theos. In God zijn. Dan stroomt de levensenergie door 
jou heen; zo ben je in een staat van ontvankelijkheid.  
 
Uiten staat in de zomer voor trots zijn. Je armen omhooggooien alsof je zelf een doelpunt 
maakt. Kijk mij eens! Je Uiten is ook in verbinding gaan, om samen te zijn, 
vriendschappen te vieren. Uiten staat ook voor de waarheid spreken, om niet te 
sjoemelen met woorden en met grenzen.  
 
Delen… je deelt waarvoor je hier op aarde bent in welke rol of situatie je ook zit.  



Je houdt jezelf niet achter en ‘gaat door het vuur’ voor jouw GOUD. Je laat jezelf zien in 
volle glorie én in alle raakbaarheid.  
 
Dan ontmoet je jouw ‘tribe’, jouw zielfamilie, waarmee je bewuste verbindingen maakt 
en je wordt ontvangen in wie je werkelijk bent.  
 
 
Vuur 
 
Voor mij kan geen ander element passen bij de zomer als ‘vuur’. Het kleine vlammetje in 
mei dat je aanspoort om in beweging te komen, om vurig je leven te leven. Of vuur dat 
even vet opvlamt en je van je afbijt. Juist bij vuur is het goed regisseur te zijn. Hoe hoog 
mag jouw vuur oplaaien? Ben je bang voor je eigen vuur of mag het een beetje meer 
branden om jou in beweging te zetten? Moet het een groot vuur zijn om dingen te 
transformeren, of mag het wat zachter, waardoor jij je warmt aan je eigen vuur. Zorg 
voor voldoende voeding en hout voor jouw vuur en laat jouw vuur niet doven door de 
mensen om je heen.  
 
 
Chakra’s 
 
In de winter heb je je veilige plek gevonden in je basischakra en geïnspireerd door je 
kruinchakra kon je in de lente jouw verlangen voelen in je tweede chakra en in de magie 
stappen door het openen van je zesde chakra. Nu in de zomer ‘zakken’ we eerst af naar 
je vijfde chakra: je keelchakra, om vanuit hier verbinding te leggen met je derde chakra: 
je zonnevlecht of solar plexus.  
 
Vijfde chakra, keel: waarheid 
 
Je keelchakra is verbonden met je stem en met je gehoor en vraagt je je waarheid te 
leven. Wanneer iets je roept, dan heeft het met je oorsprong en bestemming te maken. 
Het fluistert, het kietelt en gaat steeds luider in je oor roepen, totdat je er aan 
gehoorzaamt. Want hoe bijzonder toch hoe je stem met jouw ziel verbonden is; taal is zo 
mooi en treffend… OORsprong, beSTEMming, ROEPing… Je hoeft ‘alleen maar’ te 
geHOORzamen. In het woord ‘beroep’, zit nog altijd het woord ‘roeping’. 
 
Spreek en leef jij je waarheid? Kun je de ‘mantel der liefde’ afwerpen omdat ie zo 
verstikkend is in dat wat jij wilt leven? Hoeveel sjoemel je met jezelf in dat waar je naar 
verlangt?  
 
Het keelchakra is het kleinste chakra in ons systeem. De waarheid heeft maar weinig 
woorden nodig, vandaar dat het mannelijke leidend is, de positieve pool. De negatieve – 
ontvangende- pool is vrouwelijk. Kun je de waarheid ontvangen? Kun je door de woorden 
door luisteren naar wat ‘echt’ is? Kun je in situaties waarin je je bevindt, horen wat 
waarheid voor jou is? 
 
Wanneer je teveel praat, kun je de waarheid niet meer horen en jouw waarheid niet naar 
buiten brengen.  
 
Zo is het keelchakra verbonden met manifestatie. Abracadabra betekent: ik creëer terwijl 
ik spreek. Woorden zijn magie en instant creatie.  
 
Wanneer je je waarheid herkent en erkent, kun je gehoorzamen aan het pad van je ziel 
en handelen hieraan. Dit gaat over het derde chakra. 
 
Derde chakra: aanwezig zijn, commitment, naar buiten treden 



Het derde chakra is geel, net als de zon. Je bent hier op aarde om jouw eigen licht te 
stralen, jouw pad te volgen. Om jouw wezen op aarde te brengen en te leven. Dat gaat 
niet over zichtbaarheid, dat gaat over ‘zijn’ en waarneembaar zijn. Niet vanuit oude 
wilskracht en actie, maar vanuit het pure essentiële mannelijke aanwezigheid en heilig 
handelen. Heilig handelen is ‘erbij blijven’ en antwoorden op dat wat er gevraagd van je 
wordt. Het woord antwoord zit in de verantwoordelijkheid die jij neemt voor jouw pad.  
 
De T van Tovervloed 
De magie in de zomer is die van ‘vanzelfsprekendheid’  
 
Je spreekt vanuit je zelf en dan is het eigenlijk heel eenvoudig. Niet altijd makkelijk, 
omdat het oude angsten en overtuigingen kan raken om dat te doen waar jij naar 
verlangt, maar wel simpel.  
 
Je volgt het pad van je verlangens en focust je op de stappen die nodig zijn die te gaan 
leven, je snoeit dat wat niet bijdraagt aan wat voor jou wezenlijk is. Je zegt een duidelijk 
‘nee’ tegen alles wat hier van afleidt, waardoor jouw JA nog duidelijker wordt en een 
laserstraal op je pad zet. In de lente heb je het spoor van de broodkruimels ontdekt, je 
volgt dit met de ogen van een havik, onderscheidend wat wel en niet bij je past. Dit geeft 
je vreugde en vraagt je het leven volledig te vieren en uit volle borst jouw lied te zingen.  
 
Ondernemen in de fases 
 
Startende ondernemers maken in de zomer de stap naar ‘het nu echt te gaan doen’. 
Vaak ontvouwt zich dit op magische wijze en hoeven ze het spoor alleen maar te volgen 
en te antwoorden op de vraag. We zijn zo gewend om in de vorm te denken, in hoe we 
ons aanbod moeten neerzetten, maar daar hoeven we ons eigenlijk niet mee bezig te 
houden, meestal gaat het vanzelf. Of de vraag komt volledig van een andere kant, een 
aanbod die je niet had kunnen verzinnen. Echt, alles is er al.  
 
Wel wordt er van je gevraagd de ‘dansvloer’ te betreden, de deur open te doen als de 
postbode aanbelt, die geïnteresseerde klant terug te bellen. De valkuil is om te blijven 
hangen in manifestatie-angst, liever terug willen naar binnen, dan in het volle licht te 
staan met al je potentieel. Bang om ‘het’ nu echt te doen. Dit zijn oude overtuigingen, 
soms levens achter elkaar die jou weerhoudt om te gaan stralen. De zomer nodigt uit om 
niet te wachten tot de mist van de angst optrekt, maar met de angst toch voor je 
dromen te gaan. Je geeft het stoerste deel in jezelf de leiding, met bibberende knieën 
van die hoge duikplank af en dan de adrenalinekick ervaren en het nóg een keer te willen 
doen. Zo bouw je vertrouwen op door te handelen.  
 
Ervaren ondernemers zie ik vaak verdwijnen in al het werk dat er is. De onderneming is 
dan niet meer dienstbaar aan de ondernemer, maar de ondernemer leeft alleen nog maar 
voor de onderneming en vergeet in dit overvloedige seizoen waarom hij of zij eigenlijk 
hiermee begonnen is. Een oude misvatting is dat ‘de groei gemanaged moet worden’. Er 
wordt dan uitgereikt naar oude managementmodellen waarvan de basis nog ligt in de 
Industriële revolutie. Zij geloven nog dat de enige weg groei is en dat deze groei 
‘gemanaged’ moet worden. Overigens is dat niet vreemd, we hebben ook niet anders 
geleerd dan deze economische ‘wijsheid’. Maar kijk eens naar de natuur, er is echt geen 
enkele boom die het hele jaar bloeit. Een appelboom bloeit in de lente en de bloesems 
sterven af om plaats te maken voor appels. Elk jaar weer een nieuwe oogst. De boom 
blijft niet tot het oneindige groeien, de stam wordt steviger en dijt uit. Het gaat om 
rijpen, malser en sappiger worden. Het wordt voller en duidelijker. De ondernemer in de 
zomer van haar onderneming zal soms moeten snoeien om haar pad weer duidelijk te 
krijgen.  
 
De zomer zorgt ook voor schuring met de buitenwereld. Welke vaardigheden moet jij nog 
leren bij het in de vorm brengen? Geduld, compassie, spelen, volharding, doorzetten?  



 
Volharding 

Om spieren te krijgen moet je ze gebruiken. Dit vraag de zomer van je. Oefening en 
doorzetten en volharden totdat je je doelen hebt behaald en weer meer vaardigheden 
onder de knie hebt. Veel mensen zie ik afhaken op ‘dat het niet leuk is’, of dat het te 
hard werken is. het gaat er om dat je naar buiten brengt wat in je zit. Dat houdt ook in 
dat je die discipline hebt om dat te doen wat nodig is. In het algemeen kun je zeggen dat 
je 10.000 uur oefening nodig hebt om meester in iets te worden.  

Het leven is vol (schijnbare) paradoxen, dus ook weer dit zomerseizoen. Nu tussen ‘het 
leven vieren’ en je focussen’, waarin je in mei je committeert aan jouw waarheid en kleur 
bekent, in juni jouw licht straalt, je doelen behaalt, volhardt én de zaden voor het najaar 
alweer plant. Zo kun je in juli jouw creatie – realisatie – manifestatie voluit vieren.  
 
Yes! Het is zomer.  
 
 
 
 


