
Augustus: tel je zegeningen 
 
Augustus is de oogstmaand. Je mag je deze maand oefenen in 
ontspannen ontvangen. Je kunt zonder bewustzijn oogsten en er niet van 
genieten, je kunt je er echter zo mee verbinden dat jouw oogst bezield 
wordt, op handen gedragen, een uitkomst van de liefde is die je in de 
creatie hebt gestopt. 
 
Dankbaarheid 
 
Gratitude is the best attitude 
 
Het allergrootste geheim om in overvloed te leven, is niet om naar iets te 
streven, maar je te richten op dat wat je waardeert. Waar het in de kern 
om draait, is dat je voortbouwt op dat wat goed is. Overvloed is niet iets 
dat zich buiten je bevindt, niet iets wat je kunt krijgen of pakken, 
Overvloed is een bewustzijn; je bent bewust van overvloed.  
 
Vaak staan ondernemers niet stil bij wat ze al bereikt hebben. Er zijn 
immers nieuwe doelen te behalen, diensten aan te bieden, programma’s 
te maken, kunstwerken te verkopen, workshops te vullen, blogs te 
schrijven. We zijn zo gewend om te kijken wat er (nog) niet is in plaats 
van te vieren wat er wel is. ‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet 
weerd’ luidt het spreekwoord. Dat betekent niet dat het leven je afstraft, 
maar wanneer je het kleine niet eert, zie je het grote niet en kun je dat 
ook nooit ontvangen. En… wanneer je het kleine eert, wordt het kleine 
groot. 
 
Je kunt dankbaar zijn zoals een hond, of het leven waarderen als een kat. 
Wanneer ik thuiskom, springen mijn honden metershoog van vreugde dat 
ik er weer ben. Kwispelend en draaiend en likkend uiten zij hun 
dankbaarheid voor het feit alleen al dat ik besta. Mijn kat komt eens 
kijken, neemt haar tijd, komt even later met een kopje haar waardering 
uiten en zal zich nooit zo gedragen als de hond. Voor mij hoef je echt niet 
de hele dag Halleluja te roepen en je armen in de lucht te gooien (al ga 
vooral je gang als je daar blij van wordt), het gaat erom dat je steeds 
meer gaat waarderen wat er nu is. Waardering… je eert je waarde. Hoe 
meer waarde je in je leven toekent en beseft hoe rijk je het hebt, hoe 
meer waarde je zult ervaren. Elke keer dat je dit bewust wordt, wordt de 
frequentie van dankbaarheid sterker.  
 
Zo kun je, als je achter de feiten aanrent, omdat het zo druk en vol is, 
dankbaar zijn voor al die klanten, voor de flow, voor dat het zo stroomt. 
Elke keer als je jezelf hoort vertellen over te kort, over te weinig klanten, 
te weinig geld, geen tijd, concurrentie, dan stop je jezelf en draai je je 
knop weer naar waardering.  
 



Voor mij is dat een lange tijd een behoorlijk mentale oefening geweest. 
Wanneer ik het druk had, klaagde ik dat ik te weinig tijd had, als ik door 
een volle agenda geen leuke klanten kon bedienen, was mijn aandacht 
daarbij. Als er weerstand was in mijn trainingsgroepen, nam ik dat mee 
naar huis in plaats van de herinnering aan blije deelnemers. Het was echt 
een oefening om me elke keer weer te richten op dat wat er wel was. Ik 
voelde het niet, toch veranderde er langzaam iets. Tegenwoordig staat de 
knop dankbaarheid eigenlijk altijd aan, met af en toe nog een uitschieter 
naar het schaarste station. Nu voel ik het in mijn hele lichaam, mijn hart 
is wijd open en ik geniet van heel veel gewone dingen.  
 
Dankbaarheid is geen trucje van ‘dank je wel’ zeggen als je iets hebt 
ontvangen. Dankbaarheid gaat over aandacht schenken en je verbinden 
met dat wat je ontvangt. En echt, wanneer je hiermee verbindt, is de 
oogst groter dan ooit. 
 
Marketing 
 
In vroeger tijden gingen mensen in augustus met hun oogst naar de 
markt. Hier stalden zij hun waar uit en men kocht bij elkaar. Er was nog 
geen sprake van mono-cultuur, dus er was een verscheidenheid van 
waren en genoeg om te delen. Een markt van vraag en aanbod die in 
balans was.  
 
Door de Industriële revolutie ontstond een verzadigde markt waar 
meerdere partijen een deel van de koek wilden hebben. De koek was 
namelijk echt op als iedereen voorzien was. Marketing komt van ‘market 
getting’. Zo werd concurrentie belangrijk, want je moest beter, sneller, 
meer strategisch de markt ‘penetreren’ dan je collega. Marketing werd de 
studie van onderzoek naar wat de klant wilde en daar je aanbod op 
aanpassen en een doeltreffende reclame maken. Reclame komt van het 
Latijnse woord ‘reclamare’ en betekent ‘schreeuwen’. Wie het hardste 
schreeuwt, krijgt de meeste aandacht.  
 
Kijk eens naar je oogst, naar dat wat jij met de wereld wil delen. Voel diep 
in je het vertrouwen dat dit precies is wat jij in de wereld mag brengen. 
Dat de vraag en het aanbod exact op elkaar past, zonder concurrentie en 
vergelijking.  
 
Hoe ga jij naar de markt en wat neem je mee? 
 
Samen 
  
Deze maand is het heerlijk om met dierbaren samen te zijn, te picknicken 
en elkaar te vertellen over je oogst. Laat ook de creativiteit stromen in je. 
Schrijf dat verhaal, zing dat lied, maak dat beeldje, teken en fröbel. Alles 
wat met liefde door je handen stroomt, is een ode aan het leven. 
 



Orde 
 
Augustus vraagt je ook vooruit te blikken en al wat orde te scheppen in de 
maanden tot de winter. Tijdens de oogst moest men natuurlijk ook 
plannen hoe de winter goed door te komen. Er wordt dus weer ‘orde’ van 
je gevraagd. Niet de harde eisen van de buitenwereld, maar de organische 
orde van de natuur. De orde die ook jou draagt en ondersteunt. Er is tijd 
en ruimte genoeg om te mijmeren hoe je de donkere tijd in wil gaan. 
 
Blader eens door je agenda. Hoe ziet je najaar eruit? Zie je een voedend 
ritme dat jouw GOUD ondersteund?  
 
Kloppen je afspraken nog? Zijn ze op basis van wederzijds respect 
gemaakt, bevestig deze dan nog eens met liefde. Voelt de samenwerking 
als een afspraak uit schaarste, neem dan afstand. Stop de relatie of stop 
er gewoonweg geen energie meer in. Net als de natuur trek je je rustig 
terug. 
 
Vier het feest van de oogstmaand door te zien wat het leven je brengt. 
Dan kun je tijdens de herfst-equinox helder de balans opmaken wat je wel 
en niet mee wil nemen, de nieuwe cyclus in. 
 
Heb het goed! 

 

 

 

 

 


