
Ondernemen en leven in de herfst 
 
Alleen met je hart kun je goed zien, het essentiële is onzichtbaar voor de ogen. 
 
Al dwarrelen de bladeren nog niet naar beneden en kunnen de 
temperaturen nog steeds erg hoog zijn, toch start begin augustus de 
herfst. De zomer is over haar hoogtepunt heen, het groen wordt doffer en 
eerste spinnen laten zich weer zien. De groei is gestopt, de natuur stopt 
nu al haar energie in rijpen. Vruchten hebben rijptijd nodig om groot en 
eetbaar te worden. Voor ons geldt hetzelfde, we rijpen onze ervaringen en 
al onze creaties om het groots te kunnen oogsten.  
 
Levenswiel 
 
Herfst is het westen op het levenswiel. Het is het laatste kwartier van de 
maancyclus. De avond van de dag. De volgroeide volwassenheid in een 
mensenleven. Op deze windrichting gaat het over het laten rijpen van 
alles dat je hebt geleefd en ondernomen dit jaar, om hier wijsheid over te 
verkrijgen. Wijsheid om terug te blikken, te reflecteren en in 
dankbaarheid te aanvaarden wat deze cyclus jou geschonken heeft. 
Wijsheid waardoor ons bewustzijn vergroot wordt en wij vanaf een hoger 
perspectief naar ons leven en onderneming kunnen kijken.  
Het hoogtepunt van de herfst is op 22 of 23 september tijdens de herfst 
equinox. Daarna kantelen we weer van de Reis van de Held in de 
buitenwereld naar de Reis van de Heldin in de binnenwereld.  

Oogsten 

De herfst gaat over oogsten. Niet voor niets komt het woord ‘herfst’ van 
het Engelse woord ‘harvest’, de oogst. De Kelten vierden dit met drie 
feesten en de hele herfst werd hard gewerkt om te oogsten. Het eerste 
feest is Lughnasadh (later Lamas genoemd) begin augustus. 
Waarschijnlijk op de eerste Volle Maan in deze maand. Lugh was de God 
van de zon en met de oogst moest hij sterven, net zoals het graan op het 
land moet sterven om de graankorrels te kunnen oogsten. Het zaad wordt 
weer gebruikt voor de volgende cyclus. Alles is compost voor de volgende 
cyclus. Het gaat over vergankelijkheid én over onsterfelijkheid: het zaadje 
in de vrucht zorgt voor de nieuwe oogst. De vrucht sterft. Net als jij ooit 
sterft, maar jouw kern gevoed en gegroeid is door dit leven. Jouw kern 
blijft, je wezen, je ziel…  

Mabon, het tweede oogstfeest, werd gevierd tijdens de herfstequinox en 
eind oktober met Samhain was het slachtfeest.  

Surf mee op de energie van de herfst en vier je eigen oogstfeest. Het 
graan staat vol op het land, de druiven worden zoet. Alles wat je gezaaid, 
gewenst en gecreëerd hebt in de lente, aandacht gegeven, verwezenlijkt 



en in het licht gezet in de zomer, is nu hier om in dankbaarheid ontvangen 
te worden. Met je armen wijd open ontvang je alles wat er deze cyclus tot 
je is gekomen. Hoe wijder je armen, hoe meer je hart open gaat, hoe 
meer je je 'tovervloedsspier' traint. 
 
De maanden in de herfst 
 
Augustus is de oogstmaand waarin je je zegeningen telt, dankbaar bent 
voor alles wat er in je schoot geworpen is. Tijd om naar de markt te gaan 
en je oogst te delen met anderen. Augustus is ook de maand die je vraagt 
om al wat orde te scheppen voor de winter.  
 
In september gaat de oogst over de balans opmaken. Oogsten gaat 
namelijk niet alleen over vreugde en blije dankbaarheid. Echt volledig 
oogsten gaat over het zoet én het bitter. Wijsheid komt wanneer je de 
lessen kunt oogsten uit de tegenslagen en teleurstellingen. 
Met de herfstequinox maak je de balans op. Wat draagt bij aan je groei en 
geluk en wat wil of moet je loslaten voordat je de volgende cyclus in gaat.  
De kleurrijke maand oktober staat in het teken van vrijgeven wat je los 
mag laten. De natuur leeft dit voor in kleurrijke bladeren, herfststormen 
en slagregens.  
Het is zo voedend als jouw reflectie zachtmoedig is. Je staat stil bij het nu, 
bij de realiteit en vanuit hier kun je met nieuwsgierigheid nieuwe zaden en 
bollen planten en genieten van weer een volle Gouden jaarring op jouw 
stam.  
 
Ga voor GOUD in de herfst 
 
Begin augustus voelt het nog als zomer en in ons schijnt de zon ook nog. 
Met die zon verwelkomen we de herfst die langzaam de zomer overneemt.  
 
Genieten 
 
We zijn zo niet gewend onze successen te vieren, in deze maatschappij 
wordt vooral gekeken naar later; naar nog meer en nog beter. De herfst 
vraagt je echt stil te staan en volmondig te genieten. Genieten is je 
verbinden, is een relatie aangaan met dat waar je van geniet. Zo kun je 
ook genieten van de melancholie en het verdriet dat daarmee gepaard 
gaat.  
 
Geniet van je oogst. Geniet van alle stappen die je gemaakt hebt deze 
cyclus. Geniet van wat je nu hebt en wat er verleden jaar nog niet was. 
Geniet van je groei. Geniet van de warme zonnestralen op je huid en vier 
je oogstfeest.  
 



Geniet dat je krachtig en vrij bent om keuzes te maken wanneer je de 
balans opmaakt. Geniet dat je teleurstellingen aan kunt en dat je ballast 
los kunt laten.  
 
Ontvangen 

Ontvangen staat centraal. Ontvangen is natuurlijk een werkwoord, maar 
eigenlijk doe je niets als je ontvangt. Je vangt niet en toch ont-vang je. 
Vergelijk het met een douche nemen. Je staat onder het water en je 
ontvangt de stralen, terwijl je niets doet, geniet je ervan. Ontvangen gaat 
over een staat van zijn: ontvankelijkheid en dankbaarheid wat het leven 
je brengt. Dankbaar zijn voor grote successen, mooie momenten en het 
wonderlijke van het alledaagse, is soms al best lastig, kun je nagaan hoe 
moeilijk het is om dankbaar te zijn voor die zure appels? Dat de tranen in 
je ogen sprongen toen je er in beet? Het gaat om dankbaar zijn voor dat 
wat deze appel je heeft gebracht. Misschien heb je nieuwe vaardigheiden 
geleerd om door te bijten. Of om de appel weg te gooien en andere appels 
te kiezen. Om andere keuzes te maken, of om met teleurstellingen om te 
gaan, nieuwe wegen te vinden, de kracht van het rouwen mogen ervaren?  

Ontvang alles met verwondering. 

Uiten  
 
Vraag hulp bij het oogsten. Proost met vrienden op je oogst, uit je 
bewondering voor anderen, je blijheid om het samenzijn.  
 
Laat anderen delen in je oogst. Vertel over nieuwe vruchten die in het 
najaar vol en zoet zijn.  
 
Zing halleluja van dankbaarheid bij jouw oogst, laat jouw stem klinken. 
Ga jubelend het westen in. Laat je horen en ‘praise the lord’. 
 
Praat over je teleurstellingen, druk die niet weg, voel hem helemaal, 
spreek het uit.  
 
Uit je verdriet bij wat je los mag of moet laten en wat pijn doet. Laat je 
tranen stromen. Huil met geluid.  
 
Uit ook je dankbaarheid naar mensen die deze cyclus met je mee hebben 
gelopen en jou gevoed hebben. Jouw licht hebben gezien en erkend, of je 
getriggerd hebben in daar waar je nog meer licht mag schijnen. Schrijf 
een kaartje, bel hen op, laat je dankbaarheid stromen. 
 
Delen 
 
Delen in de herfst is delen in je oogst. Delen is vermenigvuldigen, laat 
anderen genieten van jouw oogst in deze cyclus. Jouw rijkdom deel je met 



jouw omgeving, ‘gewoon’ door je werk te doen, jouw leven te leven, jouw 
wijsheid in te brengen. Jouw wonder die deze cyclus nog meer het licht 
heeft mogen zien.  
 
Element water 
 
Het element water hoort voor mij bij de herfst. In het woord ‘overvloed’ 
zit al water, een van de redenen dat ik dit element bij het westen vindt 
horen. Het water is symbool van voorspoed. Het engelse woord ‘well’ als 
in wellcome, feeling well, betekent ‘bron’. En well komt van ‘wella’, dat 
‘stroom’ betekent. 
 
Om alles te laten stromen, je vreugde, je zegeningen en ook het verdriet. 
De regenbuien in de herfst weken alles los wat niet meer levend is, om 
zaken makkelijker te kunnen verteren. Water hoort te stromen, stilstaand 
water vervuilt. Water heeft geheugen en ook dat wat je vrijgeeft, gaat 
met je mee. Niets gaat dus helemaal verloren, álles blijft bestaan.  
 
Water is als liefde, het slijt de hardste oppervlakten door tot het stroomt. 
 
Water staat voor je emoties, dat ook zij mogen stromen. Laat je vreugde 
zien, huil je tranen, eer je boosheid en adem naar je angst.  
 
 
Chakra: hartchakra 
 
Vierde chakra: hart: liefde 
 
Deze cyclus heeft je vertrouwen en veiligheid in je basischakra versterkt, 
je tweede chakra meer geopend door je verlangens te volgen, te spelen 
en te creëren. Je derde chakra is als een kommetje, stevig en ‘holding 
space’ waardoor je bent gaan staan voor jouw waarheid en dat wat je wil 
verwezenlijken. Je kruinchakra staat meer open waardoor je de kosmische 
liefdevolle intelligentie weer meer kunt ontvangen en met je zesde chakra 
de magie en synchroniciteit op je pad ziet en volgt. Het vijfde chakra 
duwde je naar jouw waarheid en in het laatste kwadrant van het wiel 
komt alles samen in het vierde chakra, je hartchakra.  
 
Het hartchakra is groen en zit op dezelfde hoogte als het fysieke hart, 
maar in het midden van de borstkas.  
 
Jouw armen en handen zijn verbonden met je hartchakra, dus al je 
ervaringen komen in de vorm via je hart. De energie stroomt wanneer je 
volledig kunt ontvangen en volledig kunt delen wat er in je zit. De rijke 
oogst van deze cyclus.  
 
Leven met je hart open zorgt ervoor dat je je kunt verbinden met het 
wezenlijke in je. Hoe opener je hart, hoe meer vreugde er stroomt. Elke 



keer dat je hart meer opent en er meer liefde kan stromen, kom je een 
stukje van je eigen wantrouwen tegen en redenen waarom je hart daar 
nog niet open is. Ik ervaar steeds meer dat mijn hart zo groot is als de 
kosmos. Elke cyclus weer word ik uitgenodigd om mijn hart nog meer te 
openen, waarbij ik steeds meer verbonden ben met de liefde, een steeds 
groter ‘springkussen’ van vreugde dat zorgt voor een zachte landing en 
dat een bedding van vertrouwen geeft. Je hart is de poort naar vreugde 
en verdriet. Voel je alleen de vreugde en niet het verdriet, dan zweef je 
ergens boven. Voel je alleen het verdriet en niet de vreugde, dan zak je in 
het moeras. Vreugde en verdriet, hand in hand, dat brengt je op aarde en 
zorgt voor groei en voeding.  
 
Elke ronde door het westen van het levenswiel verdiept jouw wijsheid. Je 
hebt een reis achter de rug van creëren en verwezenlijken. Toen de zon 
op het hoogste punt stond, stond je volledig in het licht. Nu breng je al 
deze ervaringen terug en ben je bereid te offeren, om jouw oogst 
dienstbaar te laten zijn aan jouw bijdrage aan de wereld. Om met open 
hart en open armen jouw GOUD te delen.  
 
Ondernemen in de fases 
 
Startende ondernemers ervaren vreugde als ze alles oogsten. Wanneer je 
op korte termijn een ‘booming business’ hebt gekregen, neem dan rust 
om echt dat te oogsten wat er al verwezenlijkt is. Maar meestal gaat het 
niet zo snel wanneer je start. Het lijkt misschien wel zo dat alle startende 
ondernemers groots zijn en succesvol maar geloof dat alsjeblieft niet. 
Langzaam bouwen is vaak de weg. Oogst je stappen, het bouwen van je 
fundament, je eerste klanten, de cadeautjes op je pad, de stap naar de 
Kamer van Koophandel, al je nieuwe inzichten, hoe je met frustraties 
omgaat, je doorzettingsvermogen...  
 
Maak halverwege september de balans op. Wat wil je (nog meer) in de 
volgende cyclus? En wat wil je niet meer? 
 
Ervaren ondernemers stappen vaak over deze windrichting heen. Stilstaan 
bij de oogst? Daar is vaak geen tijd voor, want er zijn nieuwe doelen te 
halen, grotere plannen neer te zetten, het komende jaar moet al weer 
voorbereid worden.  
 
Bouw jouw oogstfeest in. Wanneer je medewerkers hebt, laat hen een 
rondje dankbaarheid doen. Vier met hen een oogstfeest. Maak de balans 
op. Wat wil je (nog meer) in de volgende cyclus? En wat wil je niet meer?  
 
Het leven is vol paradoxen, dus ook weer dit herfstseizoen. Nu tussen 
jouw oogst volledig innemen en weer vrijgeven. Uiteindelijk is dat geen 
paradox, want dat doe je ook als je ademhaalt. Je kunt pas met volle 
teugen het leven inademen wanneer je het eerst uitgeademd hebt. En 
andersom…  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


