
Energie van juni: vieren, verbinden en Hocus Focus 
 
Ik dans 
op oeroud weten 
gedragen door de bedding 
en de kracht van samen 
Schuren mijn handen de pannen 
halen het hooi van het land 
draag ik mijn mooiste jurk 
bij het oplaaiend vuur 
vonken van passie 
zoemend 
van genot 
 
Voel eens even.. de natuur glundert en drinkt het leven gulzig in. Glunder en gulzig jij 
mee met al het GOUD dat in je zit? Tijd om onbeschaamd te stralen en te schijnen. Want 
wie zelf licht is, heeft geen schaduwen. De natuur floreert. Zo’n heerlijk woord ‘floreren’, 
Bloeien. Ja, eindelijk mag het, straalt het.  
 
Gulzig, een woord dat een plaatje oproept van iemand die bijna stikt in stukken taart, 
schrokkend naar binnen. Foei! Zo zijn wij niet opgevoed, je wacht rustig tot het je 
aangeboden wordt en dan neem je het kleinste stukje.  
 
Gulzig… het woord stof ik bij deze af. Wees niet bescheiden in het leven ten volste tot je 
te nemen. Omdat je het waard bent die hele levenstaart. Schrokken en dooreten van die 
levenstaart kan wel betekenen dat je geen vervulling vindt en bij het eerste stukje taart 
alweer kijkt naar de volgende en of er wel genoeg overblijft. Er is echt genoeg voor 
iedereen. Je kunt het oefenen met zuurstof. Allemaal voor jou. Hoe dieper je inademt, 
hoe meer je voeding geeft aan de natuur. Hoe meer je deelt.  
 
Gul zit in het woord gulzig. Grappig, want die associatie wordt niet snel gemaakt. Maar 
als jij vet uitademt, als jij de ander het grootste gunt, deelt wat je te delen hebt, kennis 
doorgeeft, je wijsheid deelt, je liefde en je lol deelt, dan wordt de taart van het leven 
steeds groter, steeds aantrekkelijker.  
 
We hebben het mannelijke in ons nodig om te kiezen waar we ons mee verbinden, wat 
we tot ons nemen en wat we willen delen. Aandacht en focus is nodig. Anders eet je zo 
gedachteloos de taart op en ben je nog niet voldaan.  
 
De appelboom is voor mij de boom van de zomer. Al worden de appels in de herfst 
geoogst, een appelboom is in de zomer al vol vruchten. Ook is de appel verbonden met 
je keel, de adamsappel, het klokhuis. De appel staat voor waarheid. Waarheid spreken, 
waarheid vertrouwen en waarheid weten.  
 
Ho! kus de Focus 
 
Ben je net lekker gewend aan F*ck de Focus in de lente, kantelt de energie nu echt naar 
focussen. Toch kan dit net zo magisch zijn als die toevalligheden die samenkomen in de 
lente.  
 
Heb je wel eens een plankje doormidden geslagen? Dit lukt je niet als je overal bent met 
je gedachten, als het spelende jongetje buitelt en maar wat probeert. Je moet je 
aandacht daar brengen om het waar te maken. Het bijzondere is is dat als je je focust op 
het plankje, dat het je dan niet lukt. De truc is om al je aandacht als een laserstraal ná 
het plankje te brengen, dan sla je met gemak een plank door. Of stenen voor 
gevorderden. Je focust je dus op de toekomst, daar waar je energie naar toegaat en 
tegelijkertijd handel je in het heden.  



 
 

Snoeien 
Het is zomer, alles bloeit overvloedig en als je niet oppast, overwoekert de veelheid 
dat wat manifest mag worden. Het leven dartelt om ons heen, het net trekt zich 
strakker aan en als jij niet afgestemd bent, niet één wordt met die verticale lijn in 
jou, verbonden met aarde en kosmos word je geslingerd in alles dat veel is en je 
aandacht vraagt.  

De veelheid dient jou, de jungle van leuke dingen, van ‘moetens’, van afspraken om 
jou naar je kern te brengen, om te ervaren wat werkelijk belangrijk is. Om koning en 
koningin te worden van jouw eigen koninkrijk, om volwassen jouw leven te leven. 
Trouw te zijn aan je ‘nee’s’, al begrijpt je hoofd er geen flikker van, voelen anderen 
zich gekwetst en is de hele wereld boos. Het maakt de weg vrij voor een volmondig 
‘ja’. En ook dan kan je hoofd er niets van snappen.  
Zaden die je nog vanuit overlevingsstrategie hebt geplant, zijn nu ook groot geworden en 
vragen je aandacht. Kloppen die nog? Kloppen ze niet meer… zet de snoeischaar erin. 
Kom terug op commitments die achteraf niet kloppen. Wees dapper hierin. Ik weet niet 
hoe het werkt, maar juist in de zomer komen de verleidingen langs en word je getest op 
jouw eczielsverlangen. Voel je een ‘nee’ en zeg je toch ‘ja’? Je bijt in de vergiftigde appel 
van de heks van Sneeuwwitje waardoor je keelcentrum, het centrum van je waarheid, 
dicht gaat. Alleen ware liefde (waarheid) kan je dan nog wakker kussen.  
 
Geef met kracht en vastberadenheid stem aan je mening, je laat geen enkele ruimte 
voor gemarchandeer, anders ga je er later nog eens tegen aan lopen. Er komt ruimte 
voor dat wel bij je past.  
 

Vuur en stralen 
De yang energie, de mannelijke energie van de zon stijgt nog steeds. De energie is op 
haar hoogtepunt deze maand. Deze maand gaat over de buitenwereld en hoe jij jouw 
licht schijnt. Hoe jij jezelf laat zien en hierdoor waarneembaar wordt. De hitte van de 
zon wordt intenser en het vuur laait op om jou het licht te laten zijn. Wanneer je 
licht bent, zijn er geen schaduwen. Het vuur kan ook hoog oplaaien en brandt ‘nog 
even’ weg wat jou niet meer dient. De hitte van de zon duwt je naar de regie nemen 
in je leven, laat jij jouw koning zijn die vanaf zijn troon regeert over zijn domeinen. 
Dominant komt van domeinen, dus soms moet je echt je wil doorzetten om het 
hogere te verwezenlijken. Wanneer het vuur te hoog is, is water nodig. Vaak regent 
het hard om deze tijd, alles om weer af te koelen en het te laten integreren in je 
systeem.  
 
Waarneembaar en zichtbaar 
 
Door je eigen licht te ZIJN, laat je jezelf zien en nemen andere je waar. Dit hoeft niet 
door op een podium te staan en ‘zichtbaar’ te worden. Juni gaat over ‘zijn’ en 
samenvallen met jouw plek. Voel eens het verschil tussen ‘zichtbaar zijn’ en ‘jezelf laten 
zien’. Vaak is zichtbaarheid verbonden met brandstapelangst. Op het moment dat je 
zichtbaar wil zijn, wordt ook oude herinneringen getriggerd dat dat je een kopje kleiner 
werd gemaakt, op de brandstapel moest of op de kleuterschool uitgelachen werd… 
Vergeet alle oproepen van de businesscoaches dat je moet posten, zoveel mogelijk 
zichtbaar moet zijn, zoveel mogelijk volgers moet hebben. Vertrouw erop dat wanneer jij 
samenvalt met je plek, je waarneembaar wordt voor diegene die resoneren met jouw 
frequentie.  
 
Juni geeft je de energie om die stappen te zetten die nodig zijn. Het gaat hier om heilig 
handelen. Daar handelen waar het nodig is om jouw GOUD te verwezenlijken. Dat 



kunnen stoutmoedige stappen zijn, of juist ‘geen actie’ zijn, of keuzes maken die de 
overdaad in je leven snoeit. Dit klinkt misschien wat zwaar of serieus, maar het gaat juist 
over lichtheid, over ‘vanzelfsprekendheid’ en jezelf ook niet zo serieus nemen.  
 
 
Genieten  
Juni heeft een nieuwsgierige energie, ‘nieuws – gierig’. Nieuwe dingen dus, zaken op een 
andere manier doen. Niet vanuit het spelende kind (al is zij helemaal aanwezig), maar 
vanuit jouw volwassenheid. De koning en de koningin in jou die regeren over hun 
domein.  
 
Gierig dus, alweer zo’n Bijbelse zonde. Gierig brengt je naar je zelf. Dat je het wil 
hebben. Het nieuwe, het fijne, dat wat je wil ontvangen. Dat je met diepe ademteugen 
het leven inademt, de verwondering, de genade van het leven. Allemaal voor jou! 
 
Genieten van het leven, in het moment zijn, is als een mooi flakkerend vuurtje. Het geeft 
energie en warmt je op. Vuur heeft hout nodig om te blijven branden. Kleine blokjes die 
het vuur voeden. Wat houdt bij jou het vuur gaande? Zet die boven aan je 
prioriteitenlijst, zorg voor een voldoende aanvoer. Trek je regelmatig terug om iets te 
doen waarin je plezier hebt. Ga wandelen, de natuur is een bron van energie en rust. 
Schrijf je in voor een cursus waar je echt blij van wordt.  
 
Genot ervaren, is de levensenergie voelen. Genieten van de kleine dingen, je verbinden 
met de kleine dingen. Niet al uitkijken naar je vakantie over vier weken, maar nu er zijn. 
Nu in het leven, met je kinderen, met je werk, met de stoel waar je nu op zit, met de 
bloemen die voor je op de tafel staan. Genot is leven inademen en alle spanning weer 
uitademen, bij elke ademhaling weer. Genot is een gevoelssensatie, natuurlijk ken je 
genot wanneer je vrijt met iemand, maar het is er alle tijde. Je lichaam, je onderbuik, je 
yoni en je penis. Genot en genieten brengt je ook daar waar de verbinding er nog niet is, 
waar het niet stroomt. Dus brengt het ook het nut wat het van oudsher betekent.  
 
Genieten van ziek zijn. Huh… als er iets is waar ik ongeduldig van word, is het ziek zijn. 
Wachten tot ik weer beter ben, dan mag ik weer en dan ga ik weer. Toch voel ik elke 
keer dat dat ook dienend is, dat mijn lichaam opnieuw kalibreert en een nieuw evenwicht 
zoekt en vindt, om geschoond daarna weer te mogen leven. Dit gebeurt op alle niveaus: 
fysiek natuurlijk, maar ook mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. Kun jij je 
verbinden met jezelf en je ziek zijn? 
 
 
Samen 
 
Het volwassen leven, het zuiden, gaat over relaties aangaan. je verbinden met de 
wereld. Van 1 tot 1 tot in cirkels. Gelijkgestemden, zielenbroeders en zusters, vrienden, 
ridders van de ronde tafel. Allemaal gelijkwaardig en niet gelijk. Metgezellen die met je 
oplopen en het leven vieren. Gezel komt van de gevorderde leerling. Leerling –gezel- 
meester. Je kunt leren van de meester, maar je hebt metgezellen nodig om te schuren 
en te groeien. Metgezel, vergezellen op je reis.  
 
Wie zijn jouw ridders van de ronde tafel? GOUD? 
 
Zorg voor mensen om je heen die je energie geven. Dat is het uitgangspunt om in het 
dagelijks leven, contact te houden met die kracht en rust, dan heb je daarvoor geen 
vakantie nodig. Zoek gelijkgestemden op, geniet van cirkels om je heen, om het 
kampvuur zitten en delen met elkaar. Dans om het vuur, maak muziek, voel de 
levensvreugde, vertel flauwe grappen en verhalen. Laat je keelchakra stromen in gezang 
en klank. Pies in je broek van het lachen tot je spierpijn in je buik krijgt. Zinderende 
zomer…  



 
 
 
Volharding 
 
Werp al eens een blik op het najaar. Welke zaden wil je dan planten en wat zou je dan 
willen oogsten? Welke stappen zijn nu nodig om dit te verwezenlijken? Zorg dat je je 
verlangens in de vorm brengt. Haak nu niet af, vertrouw erop dat het klopt wat je in het 
licht zet.  Het is aan jou nu om dit aandacht en liefde te geven. In gewone mensentaal: 
zet dat project op, maak je website, schrijf dat boek… 
 
Wanneer je – zoals ik- geleerd hebt dat je door moet zetten, dat als je A zegt, ook B 
moet zeggen, en je hebt dat net afgeleerd, dan is volharden en doorzetten een vies 
woord.  
 
Wanneer je op je pad zit en net dat aan het doen bent waar je ziel van zingt en je wezen 
danst, dan heb je deze vaardigheid wel nodig. Dat wanneer je het bijltje erbij neer wil 
gooien, de pijp aan maarten geeft of in de wilgen hangt terwijl je net bijna aan het eind 
bent… Zonde! Dan mag je volgende cyclus weer. Of zit je na je leven op een wolk te 
balen dat je het weer niet hebt gedaan en je zuchtend nogmaals inschrijft op hetzelfde 
thema.  
 
Doorzettingsvermogen is een spier dat je kunt trainen. Start met kleine dingen, voel wat 
het met je doet als je wil stoppen. Misschien krijg je beelden van vroeger toen je zus 
alles kapotmaakte wat jij hebt gemaakt, of dat je denigrerende opmerkingen naar je 
hoofd kreeg bij een prachtige tekening, maar dat meisje of jongetje zetten we nu even 
niet aan het stuur. Blijf stappen zetten, al zijn het twee stappen vooruit en 1 stap terug. 
Misschien dans je wel de chachacha en krijg je een heerlijk ritme.  
 
Geduld gaat niet over op een stoel zitten en wachten. Geduld gaat over tijd geven aan 
groei. Weten dat zaken tijd nodig hebben om te groeien. Blijf erbij en geef liefde in de 
vorm dat nodig is. Om echt meester te worden in dat wat jij naar buiten brengt, is 
10.000 uur nodig. Ja, dat vraag dus geduld en ‘showing up’.  
 
Geniet, zing, dans, snoei en volhard! Wat een heerlijke volle maand! 
 
 
 
 


