
Maart (tot equinox): levensenergie, instinct en magie 
 
 
Het licht van de zon wordt wat krachtiger, de sprietjes groeien al boven de 
grond. Al lijkt het allemaal nog pril, de levensenergie onder de grond is 
ongelooflijk krachtig. Stel je eens voor hoe groot de groeikracht is om 
zaad te ontkiemen, de grote potentie die hier in ligt, de levenskracht in 
ons die nog niet via handen en voeten de wereld in gaan. Het is een 
sterke impuls van binnenuit, gedreven door nieuwsgierigheid, gedreven 
door levensenergie die naar buiten wil. Je talenten en verlangens zijn hier 
de motor van. Zonder verlangens dobber je een beetje op de golven van 
het leven, of als een blaadje dwarrelend in de wind.  
 
Deze kracht in ons, in de natuur, is zo ontzettend sterk en niet te houden 
wanneer het eenmaal levensvatbaar is. Creatiekracht.  
 
Februari is de kraamtijd van jouw grootste verlangens en stoute dromen. 
Maart is de maand waarin de verlangens levensvatbaar worden; het spoor 
van leven in zich volgen. Het leven moet geleefd worden. De omgeving 
van ontkiemen, wat eerst voedend en koesterend was, keert zich tegen 
het nieuwe dat geboren moet worden. Het voedende eiwit van het ei 
wordt giftig en duwt het kuiken er uit, of doodt het als er te weinig 
beweging is. Ook als een baby klaar is om geboren te worden en het duurt 
te lang, poept het in het vruchtwater, waardoor het voedende vruchtwater 
dodelijk wordt. Huppakee eruit dus! Het leven in en dat is een proces 
waarbij je het zelf mag doen. Een kuiken is niet levensvatbaar als het ei 
van de buitenkant opengemaakt wordt. Een vlinder kan niet vliegen als de 
cocon opengeknipt wordt. Beide hebben hun eigen kracht nodig om 
geboren te worden.  
 
 
Co-creëren en deelnemer zijn 
 
Wanneer je de Amerikaanse ‘succescoaches’ gelooft, ben je volledig de 
creator van je eigen leven. Jij hebt je eigen succes in handen, dus als je 
slaagt ben je op het goede pad, als je niet slaagt, is het volledig aan jezelf 
te danken. Jij bent hoofdverantwoordelijke. De meeste programma’s over 
zelfontwikkeling zijn hier op gebaseerd. 365 dagen succesvol zijn… Ik 
word al moe als ik de zin lees.  
 
Wanneer je de Indiase Guru’s gelooft, ben je volledig geen creator van je 
eigen leven. De weg is onthechten en je overgeven aan het hogere dat 
zeker niet in jezelf zit.  
 
Aardse magie nodigt je uit om én te creëren én je over te geven aan het 
leven. Het is een uitnodiging om deel te nemen, om deelnemer te zijn. 
Deelgenoot zijn komt van genieten; genieten van het deelnemen. Je 
neemt hier weer ergens bezit van, je verbindt je ergens volledig mee. Dit 



betekent dat er dus ook een ander deel is dat deelneemt en deelgenoot is. 
Zie de aarde als dansvloer en het leven als danspartner die je uitnodigen 
tot ‘ja’ te zeggen op de dans die voor je ligt. Een dans die niet in stapjes 
is uitgestippeld, maar een dans die ontstaat door de energie van jou en 
het leven. Zo breng je jezelf in en samen ontstaat er een nieuwe dans. 
Een unieke dans die voor iedereen anders is; je leidt de dans en je volgt 
de dans op de maat van de muziek die speciaal voor jou gecomponeerd is 
en die eigenlijk pas hoorbaar wordt als jij JA zegt op de uitnodiging jouw 
wezen, jouw essentie; het leven.  
 
Magie in maart 
 
Het tweede chakra en zesde chakra leiden jou in de lente. In maart tot de 
equinox is het vrouwelijke hier in leidend.  
 
In beide chakra’s betekent dit dat de vrouwelijke pool zich naar buiten 
richt. De vlinder in je onderbuik mogen losgelaten worden en wijzen jou 
de weg. Je voorhoofdschakra, verbonden met je pijnappelklier is als een 
vuurtoren die de weg voor je verlicht en jou de magie laat zien. Overal 
zijn broodkruimels gestrooid om je de weg te wijzen.  
 
Echt die danspartner van jou (jouw hogere zelf, je wezen, God, de bron, 
of hoe je het ook maar wilt noemen) heeft zulke verrassingen voor jou in 
petto, wanneer je deze magie, deze aanwijzingen volgt. Er komen dan 
zaken op je pad die je never nooit had bedacht dat je dat ooit zou willen 
en toch is dat precies wat jouw wezen komt leven hier.  
 
Zo droomde ik jaren van een community, ergens bij horen, samen zijn. 
Daar was ik met mijn hoofd wel al verbaasd over. Ik houd van mensen, 
maar houd nog meer van mijn eigen tijd en ruimte. Vanuit daar ontmoet 
ik graag mensen. Toch bleef dat verlangen duwen en heb ik dit naar het 
universum geuit. Tegelijkertijd voelde ik dat het wandelen in de 
Haarlemse duinen mij niet meer voedde, waarom wist ik ook niet. Nu ik 
op het Friese land woon, ervaar ik dat ik in een community woon. Mijn lief 
en ik, de dieren, maar ook de bomen leer ik steeds beter kennen nu ik er 
niet meer langs wandel, maar me er mee verbindt. De natuurwezens die 
zich zo graag willen laten zien, begroeten mij ’s ochtends en willen ook 
een stuk van de appeltaart die ik bak. En ja, mensen zijn er natuurlijk 
ook, vrienden die komen en die zich net zo kunnen verbinden met deze 
magische plek.  
 
Wanneer de magie in februari het zachte wonderlijke wonder zien, is de 
magie van het leven in maart tot de equinox het voelen van de 
creatiestroom in jou. Het volgen van jouw instinct om je voor te bereiden 
op het leven in de wereld, zoals dieren dit feilloos doen. De schildpad die 
naar een bepaald strand gaat om daar haar eieren te leggen. De poes die 
vlak voor dat de jongen uit het nest klimmen een speciaal mauwtje laat 
horen om hen terug te roepen. De vogels die nesten gaan bouwen. Wij 



zijn ook dieren, wij hebben ook instinct. Natuurlijk is dit ook het instinct 
om ons voort te planten, net als de dieren. Toch heeft de mens ook een 
andere drang in zich, de drang van je wezen, jouw essentie. Dit instinct is 
uniek voor elk mens en komt direct voort uit waarom jij in dit leven naar 
de aarde bent gekomen. Hoe dieper je duikt in jezelf, hoe meer je deze 
seksuele energie kunt ontmoeten en een drijvende kracht laat zijn. Het is 
jouw blauwdruk en deze energie brengt de magie op je pad. Vandaar ook 
dat deze maand nog steeds een maand is om dicht bij jezelf te blijven. 
Wanneer je te hard gaat, dan heb je een soort van vroegtijdige zaadlozing 
en is er geen vruchtbare aarde om het leven te ontvangen. Je rent jezelf 
voorbij en je ziet de niet en dan blijf je in oude patronen hangen die je 
juist van je wonder afhouden.    
 
 
 
Ritme en kaders 
 
De zon schijnt, het leven bubbelt in je. Levenskracht wil stromen, wil 
geleefd worden. Misschien kun je niet wachten en ren je de wereld in. 
Hele grote kans dat je struikelt door de te grote stappen. Ik herken dat in 
ieder geval wel. Elk jaar kan ik het toch even niet laten om heel hard te 
gaan. En elk jaar roept het leven dan op een of andere manier ‘ho’. 
Meestal trekt mijn lichaam aan de bel. Je kunt niet sneller dan het gaat. 
Je zet nieuwe plantjes niet in de volle zon, die zet je half in de schaduw en 
verzorg je met water en voeding, niet te veel want dan verzuipen ze en 
als de plantjes groter worden, verplant je ze om hen meer ruimte te 
geven om te groeien. Je roept ook niet naar een kleuter dat hij op moet 
schieten met leren lezen, fietsen, koken …  
 
De taak van de moeder in jou, de hoedster is om de grond klaar te maken 
voor de nieuwe zaadjes. Dat er voeding is, en water, en liefde… ja, vooral 
liefde.  
 
Vrouwelijk en mannelijk in maart 
 
Het vrouwelijke is nog steeds leidend tot 21 maart. Het is het deel van de 
vrouw die in extase is en zich overgeeft aan de creatieve krachtige stroom 
in haar. De creatiekracht van het mannelijke is het enthousiasme (en 
theos, in God zijn) om samen te smelten met dat vrouwelijke en het 
nieuwe te creëren. Zie dit echt als een jonge man die bij alles een stijve 
krijgt en zich met moeite in kan houden dit niet te volgen. Hij is nog niet 
ingedaald in zijn bekken en ballen. Geniet van zijn jeugdig enthousiasme.  
 
Genieten van het orgastische gevoel bij het vrouwelijke en het jeugdige 
‘geile’ enthousiasme kan samen als je een sterke moeder en vader in je 
hebt.  
 



Het deel van de moeder die een dienend ritme volgt en de grond 
vruchtbaar maakt. Niet een opgelegde structuur, maar een natuurlijk 
ritme dat bij jou past. Natuurlijk zijn er ook factoren buiten jou die je 
ritme mede bepalen. Misschien heb je kinderen die met hun schooltijden 
de structuur bepalen, of heb je klanten waarvoor je op bepaalde tijden 
werkt, mensen waarmee je samenwoont waarmee je afspraken maakt 
over huishouden, koken en eten. De kunst is om toch je eigen ritme te 
vinden in relatie tot de vragen van de buitenwereld. Zo heb ik in de 
ochtend de tijd nodig om heel langzaam het leven tot mij te nemen. Toen 
mijn kinderen nog klein waren, zorgde hun vader in de ochtend voor hen. 
Met hem was het in de ochtend een feest en ’s avonds bracht ik hen naar 
bed en hadden ze extra lol omdat ik dan op mijn best was. Sessies geef ik 
nooit voor tien uur en als ik in organisaties aan de slag ga, dan laat ik 
deelnemers in de ochtend eerst in groepjes werken of een reflectie 
wandeling maken. Wanneer ik elke dag klanten zie, raak ik overprikkeld, 
ik heb tijd nodig om alleen te zijn. De tijd om te schrijven, te sudderen, te 
dagdromen en te lummelen. Elke keer, elke cyclus (dag, maand, jaar, 
leven) moet ik hier weer met volle aandacht bij blijven, anders schiet ik 
uit de bocht en is mijn leven te vol. Misschien wel herkenbaar voor je, 
omdat de buitenwereld en de maatschappij er alles aan doet om jou uit 
jouw midden te halen en je te verleiden om het niet ‘hier’ te doen, maar 
‘daar’. 
 
Het deel van de vader is dat deel in aanwezigheid. Hij staat achter je en 
steunt je. De wat strenge vader in je die je naar bed stuurt, verleidingen 
van je afneemt omdat hij zo graag wil dat jij je verlangens leeft. Dit deel 
in jou neemt duidelijke besluiten, zet grenzen, zet door bij zaken waar je 
geen zin in hebt maar die wel gedaan moeten worden. Allemaal dienend 
aan jou. De vastentijd is een prachtig instrument om die mannelijke 
aanwezigheid in jou te oefenen. 
 
Elke cyclus zal jouw innerlijke vrouw (in al haar delen) en je innerlijke 
man (in al zijn delen) krachtiger worden; waardoor er steeds meer 
vruchtbare grond en ondersteuning is om jouw verlangens echt in de 
vorm te brengen. Hoe meer kader en eigen ritme, hoe meer het nieuwe in 
jou de creatiekracht kan innemen.  
 
Wanneer je voor het eerst bewust bent van al deze delen in jou, leg de lat 
niet te hoog. Kijk met liefde en mildheid naar al deze delen, want alleen 
dan kunnen ze groeien en zich ontvouwen.  
 
Overlevingsstrategieën  
 
Het mooie van echt luisteren naar jouw ritme en de duidelijke kaders en 
grenzen, is dat je ook al je belemmerende overtuigingen en 
overlevingsstrategieën tegen komt. Je moet toch ook in de avond werken, 
wanneer een klant dat wil, je moet toch een leuk sociaal leven hebben, je 
kind moet toch op drie clubjes, je kunt toch niet ‘nee’ zeggen… 



 
Toen mijn kinderen uit huis gingen en ik alleen woonde, was er geen 
duidelijke structuur meer. Het was dat er een klant voor mijn deur stond 
om 10.00 uur, anders kwam ik pas in de middag op gang en ’s avonds 
vond ik mij om een uur of twee ’s nachts terug achter de computer. Ik 
verdween in een soort diepe oceaan van vrijheid die lekker voelde, maar 
me geen goed deed. Ik heb mijn eigen ritme gevonden, maar heb de 
buitenwereld er wel bij nodig. Dus maak ik op maandagochtend bewust 
een afspraak om aan de slag te gaan, ga ik in de ochtend naar yoga of 
wandelen om mijn motor aan te zetten. Niet vanuit een strenge structuur, 
maar vanuit een liefdevol ritme. Zo laat ik ook veel ruimte in mijn agenda 
voor onverwachte leuke uitnodigingen en opdrachten als ondernemer. 
Vroeger plande ik mijn hele jaaragenda vol, bang om geen omzet te 
hebben. Dat gaf wel rust, maar in de loop van het jaar kwamen er nog 
zoveel leuke dingen op mijn pad die ik er dan maar ergens tussen propte, 
tot mijn ‘mand’ echt te vol werd en ik wel nee moest zeggen. Hiervan 
genieten deed ik niet, het was te vol en te veel. Sinds ik mijn agenda 
open durf te laten en weet dat de onzekerheid erbij hoort, dient een 
natuurlijk ritme zich vanzelf aan.  
 
Omdat het leven altijd weer ‘hogere levels’ te bieden heeft, mag ik dit jaar 
met mijn whiplash nog meer eigen ritme ontdekken. Er is nauwelijks 
structuur (blij dat jullie er zijn!) en mijn hoofd en nek geven een 
duidelijke grens aan. In de middag lig ik op bed en deze week realiseerde 
ik me dat dit sowieso heel erg goed voor me is. Een uurtje rust nemen, 
mediteren, nergens aan denken. Dus eigenlijk kan ik het nog niet ‘alleen’. 
You teach what you have to learn ; ) 
 
Natuurlijk kun je het niet helemaal naar je hand zetten, toch kun je meer 
naar je ritme luisteren dan je van tevoren denkt. Dan kom je tegelijkertijd 
fijn al je belemmerende overtuigingen tegen die je kunt accepteren, 
omarmen en uiteindelijk vrijgeven en kun je direct al wat oefenen in 
assertiviteit en grenzen stellen. 
 
Angst en schaamte 
 
Eeuwen van onderdrukking van onze creatiekracht heeft er voor gezorgd 
dat er angst en schaamte zit op deze levensstroom. En/of dichterbij in 
onze jeugd waar zovelen niet de stroom van creatie mochten volgen. 
Misschien werd je de mond gesnoerd, of werd je juist te vaak gedwongen 
om te spreken. In de winter zijn er vast nieuwe oude wonden naar boven 
gekomen om geheeld te worden, onderdrukte angsten waardoor je in je 
overlevingsstrategie schoot. Om dan te zeggen dat je dit niet moet voelen 
en het ‘gewoon’ te doen, is geen reëel advies. Angst vraagt om 
bewustzijn, angst vraagt om liefde. Waardoor je langzaam kunt ontdooien 
en voelen dat je veilig bent.  
 



Welkom angst en welkom schaamte. We gaan nog steeds zo langzaam als 
jouw meest kwetsbare deel. Neem deze gevoelens mee tot de equinox en 
laat de moeder in jou ze koesteren. Is deze moeder nog niet zo sterk 
aanwezig, leun dan tegen de Grote Moeder. Zij die er altijd is. Reik 
vandaar uit en deel met geliefde mensen dat je bang bent, of je even hun 
hand vast mag houden, even mag leunen.  
 
Verheugen 
 
Wanneer jij je angst en schaamte uitnodigt in liefde en ook je verlangens 
serieus neemt, dan komt de energie van verheugen vrij. Ik vind dat zo’n 
mooi woord. Verheugen op iets dat er nog niet is en het toch volledig in 
het nu voelen. Heug komt van ‘lust’ (tegen heug en meug…). Ja, zeggen 
en je verheugen is lust ervaren, liefdeslust voor het leven, genieten van 
het vooruitzicht. En genieten is je verbinden met dat wat bezield is, weet 
je nog? Laat die lust door je heen zinderen, die stroom van creatie door je 
yoni, door je ballen, recht je lichaam in. Dat is belichaamd vormgeven.  
 
Koester je verlangens, geniet van die drang in jou, blijf nog even op je 
nest zitten en blaas met liefde de zichtbare pluisjes de wereld in. Houd je 
niet bezig waar ze landen, maar geniet van het schouwspel, in het NU. 
 
 
 
 
 


