
Energie van juli: vieren, verantwoordelijkheid en zaden planten 
 
Vieren 
 
Laat mij het leven vieren 
Laat mij zingen bij elke nieuwe bloem 
Leer mij buigen voor de zon 
die mij in vuur en vlam zet 
Laat mij dansen met al mijn relaties 
Laat mij zijn met alles dat er is 
Laat mij voluit het leven vieren 
daar mijn plek in tijd en ruimte 
volledig klopt met hoe het NU is. 
 
Leef, dans, voel, proef, wees, geniet, straal, voel, proef. 
Zing, vecht, huil, bid … 
 
Waar je ook bent, wat je ook ervaart; juli is de maand om het leven te vieren in al haar 
facetten, met gelijkgestemde zielen om het vreugdevuur zitten en iedereen (ook jezelf!) 
in het zonnetje te zetten. De zomer is de adempauze tussen diep inademen en 
uitademen. Stil staan bij al dat moois. 
 
Vieren is een woord met een bijzondere betekenis: slingers worden opgehangen en 
tegelijkertijd laat je al een beetje los, zoals je een touw laat vieren. Door te vieren, eer je 
het leven. Dus ook op het ‘hoogtepunt’ voel je de vergankelijkheid. De kunst is om het 
leven te vieren. In vreugde en met een snufje weemoed.   

Soms kan de stroom van overvloed zo overvloedig zijn dat ik de bomen door het bos niet 
meer zie en voel. Het is aan de ene kant heerlijk om me volledig mee te laten voeren en 
aan de andere kant geeft het iets benauwends. Zoveel te vertellen, schrijven, delen, 
vieren dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Het voelt dan als een trechter waarin te 
veel zit en het gaatje te nauw is om te laten stromen. Een vijfbaans snelweg die nog niet 
breed genoeg is om alle auto's te verwerken. File dus! 

Eigenaar  

Het is de maand waarin je eigenaar kunt worden van jouw verhaal. Zo neem jij jouw 
hoofdrol volledig in in jouw film en je geeft bijrollen aan diegenen die je graag dichtbij wil 
hebben. Mocht je toch bezig zijn om je film te verwezenlijken, laat het een avonturenfilm 
zijn, of een romantische komedie, een film met diepgang. Laat in ieder geval de Griekse 
tragedie achter je. Het levenspad in de Nieuwe Tijd mag licht en vreugdevol zijn. Niet dat 
het altijd licht en vreugdevol voelt, maar je keuzes richten zich hierop. Voor die keuzes 
heb je echt je verantwoordelijkheid te nemen, want uiteindelijk speel je alle rollen in je 
eigen verhaal.  

Vuur in juli 
Het vuur stookt je lekker op om nog meer te vieren, nog meer ballen in de lucht te 
gooien, nog meer verleidingen te volgen, of loom om te vallen en met een grassprietje in 
je mond op je rug in het gras te liggen. De zon kan heet zijn, lekker heet en water geeft 
dan verkoeling. Wanneer de zon schroeiend heet wordt, reguleert het weer vanzelf. 
Onweer, zomerstormen, regen met bakken uit de lucht. Ga eens dansen in de regen, laat 
je volledig blussen door dit water, het water is vaak gewoon warm deze tijd.  
 
Het vuur in jou mag je uitnodigen tot die hoogte die voor jou dienend is. Soms is het 
echt nodig om het vuur als een vulkaan te laten uitbarsten, als destructie nodig is. Het is 
jouw levenskracht, jouw innerlijk vuur. Laat het niet dempen door anderen en zorg er 
goed voor.  



 
Wanneer je wel passie en vuur voelt maar er niet naar handelt, slaat het vuur naar 
binnen. Het vreet je dan van binnen op. Fysiek zorgt het voor ontstekingen, je kunt er 
dus echt ziek van worden. Mentaal blijf je negatief in rondjes draaien omdat het vuur er 
niet uit komt en op de emotionele laag kan het zich vastzetten in verbittering: zie je wel, 
het is er toch niet voor mij… Het kan zelfs zijn dat je gelooft dat er geen vuur en passie 
in je zit, dat je het zo ver weg hebt gestopt onder belemmerende overtuigingen dat je 
volledig tot stilstand bent gekomen. In beide gevallen is de remedie in beweging komen 
en stappen te zetten. Het is een geijkt voorbeeld, maar als je als kind vanuit angst niet 
wilde leren fietsen was je nooit gevallen, maar had je nu ook niet gefietst (relaties 
aangegaan, gesolliciteerd, huizen gekocht, ondernomen…). Door te bewegen breng je 
lucht in je vuur en blaas je je vuur aan.  
 
Koning van jouw koninkrijk 
Wanneer je je kunt verbinden met die krachtige rustige mannelijke energie in jou, dan 
wordt het vuur gedragen. Zo word je je eigen vuurhoeder en kun je ‘heilig handelen’. 
Vanuit aanwezigheid kiezen voor je handeling. Je beheert als de volwassen koning jouw 
domeinen. Het woord ‘dominant’ komt van het woord ‘domeinen’. De koning moet soms 
dominante besluiten nemen die op korte termijn voor het volk niet fijn voelde, maar wel 
dienend was aan de lange termijn visie. Het volk is dom en kiest voor de bevrediging op 
korte termijn en er leven nog altijd delen in jou die ‘dom’ zijn. Dom betekent hier 
onbewust. Het vraagt je om heel secuur te kijken naar wat jouw verantwoordelijkheid is 
en of je die wel echt neemt. Welke keuzes maak je, maak je die uit slachtofferschap en 
schaarste, of als aanklager, of als redder. Zo kun je in die laatste rol je verantwoordelijk 
voelen voor andermans zaken en het voor de ander doen. Zolang je de 
verantwoordelijkheid overneemt van iemand anders, ontkracht je die ander. Het dient 
dus jou en de ander niet.  
 
Dus waar geef jij antwoord aan? En wat is jouw antwoord. Voor het ware antwoord dien 
je hier aanwezig voor te zijn, ‘in je ballen te zakken’ – ja, ook als je vrouw bent -je 
wezen aan te hebben staan en de kracht en dapperheid om af en toe het zwaard der 
waarheid te hanteren, ook bij tegendruk. Niet om de ander de kop af te hakken, maar 
een duidelijk ‘ja’ of ‘nee’ te geven.  

Zomersnoei 

De natuur reflecteert de overvloedige oogst van de laatste maanden. Ook herkenbaar in 
jouw leven? Zo is een deel van jouw ‘heilig handelen’ gericht op snoeien. Zomersnoeien 
is niet met de grote hark door dat wat groeit gaat, het is eerder met een nagelschaartje 
nauwkeurig en met precisie af te knippen wat mag sterven, om jouw echte oogst een 
grote leven te gunnen. Deze tijd komen er ook veel verleidingen langs, waarbij je mag 
voelen of deze je op het ‘ware’ pad houden. Snoeien doet ook een beetje au, je mag 
leuke dingen loslaten die toch niet echt bijdragen aan dat wat jij wil leven. Misschien niet 
fijn, maar die ridder moet natuurlijk toch nog wel een beetje avontuur beleven.  

Je verwijdert dat waar onnodige energie toe gaat. Wat kan weg? Wat kost negatieve 
energie? Wat vraagt teveel energie die je aan andere zaken wil besteden. Wat mag meer 
lucht? Welke appels zijn zo klein dat ze geplukt mogen worden om de grote groter te 
laten groeien? Hoeveel ballen heb jij in de lucht? Welke mogen gewoonweg weg vallen? 
Hoe meer er is, hoe voller het lijkt, maar ook hoe zwaarder het kan worden.  

Voor de ondernemer gaat dat over aanbod en versnipperingen. Kloppen de klanten nog 
wel die je nu hebt? Wat was je kompas ook al weer?  

Het gaat ook over relaties; bekenden, vrienden, kennissen. Bij kennissen denk ik altijd 
dat ze direct gesnoeid mogen worden…  



Wat mag jij snoeien waardoor jouw GOUD nog voller en rijper wordt? 
 

Onkruid 

Terwijl je minutieus snoeit, mag je het onkruid op je pad eruit rukken. Onkruid is een 
concept, voor iedereen is dat anders. Het is iets dat groeit en ongewenst. Het kunnen 
oude gewoonten en patronen zijn die jouw potentieel verstikken in plaats van te 
bemesten. Of het zijn mensen die je klein houden en je niet dienen. Stap er niet over 
heen, het kan uitgroeien tot iets groots en dan heb je daar later mee te dealen. 

Vieren 

Hoe meer je je eigen koning kunt zijn, met zijn liefdevolle volwassen koningin naast zich, 
hoe meer je het leven kunt vieren. Ten eerste is dat je er bewust van bent dat het een 
doorlopend avontuur is en dat er ook weer een diepe duik in de donkerte aankomt. De 
zon is al heel langzaam op zijn retour en in de herfst geeft deze koning de teugels weer 
aan zijn koningin.  
 
Vieren is bewust zijn over je eigen groei. Kijk eens 7 jaar terug. Wat is er nu wat er toen 
nog niet was? Hoe groter is je bewustzijn? Hoe meer vier je het leven?  
 
Vier dit. Dit heb JIJ verwezenlijkt. Nu even niet dankbaar zijn voor het universum, God of 
Godin, of zelfs niet voor jezelf. Armen in de lucht, billen op het gras, dansend. Vier het 
leven! Flirt en speel met het leven. Je hoeft niet op een podium te staan, een groots boek 
te schrijven of te werken aan je business (en busy zijn…). Het leven vieren is spelend 
leven.  
 
Ga lekker liggen in het gras, lummelen, loom en lekker, beweeg met de warmte mee.  
 
Het is aan jou, volg de stroom in jou.  
 
Gul en GOUD 
 
Iedereen kan de zwakke kanten van anderen zien. Wees iemand die het GOUD in de 
ander nog meer laat schijnen. Vier elkaar! Til elkaar op in bewondering, wees fan van 
diegenen die het lef hebben echt te zijn, ‘het’ te leven, wees bewonderaar van je 
vrienden, vier met hen dat wat zij kunnen vieren. We zijn zo snel gericht op problemen, 
zwaarte, elkaar helpen, dat vieren er vaak bij inschiet.  
 
Vier de dieren in de natuur, geef een knipoog naar een dikke duif, ga het gesprek aan 
met een zeemeeuw en kijk verbaasd wat je dan ontvangt.  
 
Vier de mensen die je niet kent. Wanneer iemand mij raakt door iets wat hij doet of zegt 
of uitstraalt, geef ik het graag terug. ‘Wat heb jij een leuke giechel’, zei ik vanochtend 
tegen de caissière, ze straalde terug. Gister op een terras zag ik twee mensen zo intens 
verbonden door de liefde dat ik blijkbaar zat te staren. Sorry, zei ik. Maar ik was jullie in 
aan het schatten hoe lang jullie bij elkaar waren. Of net ontmoet of al 30 jaar. Wat een 
liefde. Wil je het verhaal horen? Vroeg de man. Ja, tuurlijk. En hij vertelde dat ze al bijna 
drie jaar bij elkaar waren en allebei ‘in scheiding lagen’. De pijn was bij beide voelbaar 
dat ze hun geliefden en kinderen zoveel pijn deden. Ik vertelde mijn verhaal en alle pijn 
die ik mijn geliefden en kinderen aan heb moeten doen en hoe gelukkig ik ben dat ik heb 
doorgezet. De liefde vibreerde even intens tussen ons. Zo’n contact brengt liefde in mijn 
cellen en in de hunne.  
 
Roep naar de buschauffeur dat je nog nooit zo’n mooie sjaal hebt gezien. Mooi haar! 
Wow, wat een gave glimlach heb jij.  



 
De stroom van liefde en blijheid die dat op gang brengt, is een stroom van liefde waar jij 
ook op kan surfen. Nee, en daar doe ik het niet voor… Het is gewoonweg leuk om zo het 
leven te vieren.  
 
Zaden kiezen 
 
In juli kies je ook de zaden voor het najaar. Maar het is toch vakantie? Ja en nee… 
vakantie is ingesteld toen de boeren hun kinderen thuishielden wanneer het hooi van het 
land moest. Werktijd dus. Voor mij was dat de mooiste tijd op de boerderij waar ik als 
kind naast woonde. Het samen werken, rijden op de trekker en daarna lekker eten, 
biertje voor de mannen, liggen in het gras, verhalen om het vuur, spelen, de slappe lach 
en de voldaanheid dat het hooi binnen is. Vakantie is daarna gemeengoed geworden om 
‘op te laden’ en ‘bij te tanken’. Het is heerlijk om af en toe uit je gewone omgeving te 
stappen, maar we zijn toch geen batterij die na de vakantie weer leegloopt tot de 
volgende vakantie? Leven in het ritme van de natuur is het ritme van ‘bouwen’ én 
‘lummelen’, van ergens je schouders onder zetten om daarna te rusten en samen te zijn. 
Dan heb je helemaal geen vakantie nodig.  
 
Dus kijk eens rustig welke zaden oppoppen. Wat wil het licht zien nu de zon erover heen 
geschenen is? Jij staat weer volwassener, authentieker en krachtiger in het leven door de 
volwassenheid van jouw koning en koningin. Je hoeft hier nog geen handen en voeten 
aan te geven, maar voel de uitnodiging van dat licht, van jouw potentieel. Welke nieuwe 
dromen droom je? Neem die kleine of grote zaden denkbeeldig in je hand, stop ze onder 
jouw tong en stop ze in kleine potjes om te ontkiemen. Teken er wat over, laat je licht 
erover schijnen. In deze tijd kun je echt even best schrikken van hele grootse dromen. 
Maar elke droom, start met een klein zaadje.  
 
Heel langzaam gaan we weer naar de yin-fase van het jaar. Je ziet het nog niet, maar de 
grootste groei is voorbij omdat alle energie nu gaat naar het ontwikkelen van de 
vruchten. Het groen is een volwassen groen en zal eind juli haar glans verliezen om uit te 
rollen naar de herfst.  
 
Geniet (nog) van de zomer en vier het leven! 
 
 
 


