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PERSOONLIJK

Wees een eiland van grootsheid
In de zee van tijd
Wees het land in zicht



Je droom laten groeien...

Wees zelf je eerste keuze
Alles is mogelijk

...over de 
 vrijheid van      
    lente



Lente
durven, scheppen, 

vergeven
In de lente breekt de natuur in alle kracht open. Het leven beweegt 

onstuimig, nieuwsgierig en snel. Wat gisteren onmogelijk leek, blijkt 
vandaag alsnog te kunnen. In de oude aarde ontstaan nieuwe scheuten 
en knoppen. Het eerste groen komt op. Jonge dieren worden geboren 
en dartelen rondom hun moeder. Het leven wil zich laten zien. Net als 
je droom. Je droom komt nu als eerste jonge vorm naar buiten. Jij en 
je droom zijn als vogels aan de rand van het ouderlijke nest. Klaar om 
uit te vliegen en nieuwe werelden te ontdekken. Flexibel, leergierig en 

enthousiast. Het is tijd om op avontuur te gaan.

Mijn lenteplan
De komende lentemanen creëer ik een inspirerende leeromgeving 

voor mezelf. Ik leer om mijn dromen groots te maken. Ik durf, schep 
en vergeef. Deze vier concrete stappen ga ik zetten:

1. op het gebied van mijn gezondheid

Deze concrete stap ga ik zetten:

Ik doe dit omdat:

Zo voel ik me als het gelukt is:

Op deze datum is het klaar:

Je droom laten groeien
2. op het gebied van mijn werk

Deze concrete stap ga ik zetten:

Ik doe dit omdat:

Zo voel ik me als het gelukt is:

Op deze datum is het klaar:

3. op het gebied van mijn passie

Deze concrete stap ga ik zetten:

Ik doe dit omdat:

Zo voel ik me als het gelukt is:

Op deze datum is het klaar:

4. op het gebied van mijn mensen

Deze concrete stap ga ik zetten:

Ik doe dit omdat:

Zo voel ik me als het gelukt is:

Op deze datum is het klaar:



De Wind
IK SCHEP

5E MAAN

Je droom laten groeien Zeven miljard liefdes
Zeven miljard oorden
Schenk ik jou mijn liefste
Maak me groot.

De vijfde maan op de Grote Cyclus van het Jaar heet De Wind. Ze 
staat van 15 februari tot 16 maart aan de hemel. Het is vollemaan 
op vrijdag 2 maart. 

Als je nu naar buiten gaat dan zie je hoe de natuur ruimte schept 
om zichzelf te laten zien. Het weer verandert en plots waait de 
wind uit een andere hoek. De temperatuur voelt plots verrassend 
zacht. Zo is dat ook bij jou. Hoe verandert je werkelijkheid als je 
jezelf de ruimte gunt om groots te dromen? De natuur helpt je 
om je eigen wereld te scheppen.

De vollemaan De Wind neemt je mee naar de stilte in jezelf. Op 
het moment dat je vrij bent van alle dagelijkse zorgen, kun je je 
diepere essentie voelen. Je legt bewust eerst de verbinding met 
je innerlijke stilte, voordat je stappen zet om nieuwe dingen te 
scheppen. 

De natuur bij maan
De naam De Wind verwijst naar de lentestorm die oude 
herfstbladeren wegblaast en zo ruimte schept voor de nieuwe 
ontluikende natuur. Er komt plaats voor het prille in jou.

De krachtboom die bij De Wind hoort is es. Deze boom wordt ook 
wel de Wereldboom genoemd. Hij is een krachtige grensbewaker. 
Es helpt je om op het goede moment ‘ja’ en ‘nee’ te zeggen tegen 
jezelf of een ander.

Het krachtdier dat bij De Wind hoort is uil. Dit dier neemt je mee 
naar de onuitgesproken woorden en diepere bedoelingen van 
een ander. Uil moedigt je aan om het ongeziene toe te laten in je 
leven.



Ruimte scheppen
Jouw maanmomentje
Creëer deze maan ruimte voor jouw dagelijkse maanmomentje. 
Gebruik het om aandacht te schenken aan wie jij bent. Om te 
mijmeren over alles waar jij gelukkig van wordt. Wat vind je 
belangrijk? Waar besteed jij je tijd aan? Waar word je blij van? Doe 
wat je belangrijk vindt als eerste. Geef dat altijd prioriteit. De rest is 
bijzaak in je leven. Deze meditatie met de maan De Wind helpt je om 
ruimte te scheppen voor jezelf.

Reis naar de wereld van De Wind
Sluit je ogen en adem diep in en uit. Herhaal dit een aantal keren 
en ontspan. Zak met je aandacht van je hoofd naar je hart naar je 
bekken. Stel je voor hoe er vanuit het hart van je bekken een wortel 
groeit waarmee je de verbinding maakt met het hart van Moeder 
Aarde. Reis via deze wortel diep de aarde in naar jouw innerlijke 
eiland. Je komt aan in jouw wereld. Het is leeg. Helemaal leeg. 

In de verte hoor je de kalmerende geluiden van de zee. De zon streelt 
zacht je wangen. De wind aait door je haren. Je voelt je volledig veilig. 
Helemaal vrij. Alles wat jij belangrijk vindt komt hier tot leven. Je 
ontdekt je lichaam en voelt hoe gezond het is. Je maakt verbinding 
met je talenten en beseft hoe goed je bent. Je ziet je passie en straalt 
van geluk. Je ontdekt je vrienden en sluit hen in je hart. De ruimte 
voor jezelf wordt groter.

Open je hart en laat de ruimte voor jezelf helemaal toe. Voel wat 
belangrijk voor je is en neem je voor hier dagelijks tijd voor te maken. 
Keer dan terug naar het hier en nu. Adem nog een keer diep in en 
uit. Je hebt je ruimte geschapen.

Je droom laten groeien
Mijn reis naar De Wind:

Dit heb ik geleerd over scheppen:



Werelden scheppen…

Mijn schepping
Deze maan schep ik ruimte voor mezelf. Zo gaat het nu met mij:

Hier ben ik dankbaar voor: Dit gaat goed in mijn leven:

Hier loop ik tegenaan: Deze concrete stap ga ik 
zetten:

Maak deze vollemaan een zielscollage. Vind de mooiste afbeeldingen, 
de waardevolste spreuken en plak ze hiernaast op. Plaats in het 
midden een foto van jezelf. Kijk regelmatig naar jouw zielscollage. 
Hierin zie je jouw droomwereld weerspiegeld. Je ziet wie jij wilt zijn.

Je droom laten groeien

Mijn zielscollage
datum:   /   /   



maandag 16

woensdag 18

dinsdag 17

donderdag 19

OKTOBER - WEEK 42

Goed dat je er bent. Waar wil jij naartoe het 
komende jaar? Kiezen voor je droom begint met 

het maken van een plan.

Zon op 08.08  Zon onder 18.43

donkere maan

Brem - Zuivering

IK KIESvrijdag 20

zondag 22

zaterdag 21

Hier wil ik naartoe het 
komende jaar:



maandag 22

woensdag 24

dinsdag 23

donderdag 25

 JANUARI - WEEK 4

Maak jezelf vrij. Hoe zorg jij voor meer ontspanning 
in je leven? Grootse dromen komen dichterbij als je je 

zenuwen losser maakt. 

Zon op 08.36  Zon onder 17.09

eerste kwartier

Minnares - Verleiding

IK DURFvrijdag 26

zondag 28

zaterdag 27

Zo zorg ik voor meer 
ontspanning in mijn leven:



 

maandag 30

woensdag 02

dinsdag 01

donderdag 03

APRIL / MEI - WEEK 18

Jouw talent telt. Met wie en wat voel jij je verbonden? 
Ga op zoek naar overeenkomsten en laat 

de verschillen varen.

Zon op 06.11  Zon onder 21.05

Dag van de arbeidBeltaine

 vollemaan 

De Havik - Grootsheid

IK ZIEvrijdag 04

zondag 06

zaterdag 05

Hiermee voel ik me verbonden:



 

maandag 27

woensdag 29

dinsdag 28

donderdag 30

AUGUSTUS / SEPTEMBER - WEEK 35

Jouw talent telt. Waarom ben jij belangrijk? 
Geef het beste van jezelf, zonder jezelf te verliezen. 

De wereld wacht op je. 

Zon op 06.43  Zon onder 20.39

De Zalm – Voeding

IK GEEFvrijdag 31

zondag 02

zaterdag 01

Daarom ben ik belangrijk:


