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C Y C L I S C H
O P  J O U W
M A N I E R

Al sinds het begin van de mensheid leven we op een cyclische manier

- in seizoenen - de maancyclus - en onze eigen energiecyclus.

 

Door je af te stemmen op dit natuurlijke ritme, geef je jezelf de vrijheid

om mee te bewegen op de stroom die er van nature is.

 

Maak er gebruik van! Hoe? Dat leer je in dit e-book.



B E L O F T E  E N
P O T E N T I E

Het moment in het jaar dat de dag het

kortste is, en de nacht het langst. Op of

rond 21 december wordt Yule gevierd -

het feest van de diepe duisternis, en de

terugkeer van het licht.

 Je beschikt zelf ook over duisternis...

dat deel van jezelf dat nog onbekend

is, waarin grote schatten verborgen

liggen. Ook het deel van jezelf dat je

niet wílt zien... waarin het grootste

geschenk van transformatie ligt. 

Uitnodiging: Naar binnen keren,

rusten, voor jezelf zorgen, opladen

Uitdaging: Duisternis durven

onderzoeken&toelaten, licht zien

In je werk: Zelfzorg (voor jou en je

klanten), sabbatical, bestaande content

gebruiken

Correspondeert met: Donkere maan,

Menstruatie (bloeding)

 

 

 

 

Tussen Midwinter en de Lente-equinox

ligt Imbolc. Rond 1 februari is dit het

feest van belofte, van onbegrensde

mogelijkheden en van de eerste groei.

De naam van dit feest komt

vermoedelijk van 'Ooi-melk' - omdat in

deze tijd de eerste lammeren geboren

worden. De eerste planten komen op.

Maar... het kan nog vriezen, en het is

onbekend of alles wat nu geboren

wordt, ook werkelijk tot wasdom komt.

Uitnodiging: Vrijuit mogelijkheden

zien, optimistisch zijn, exploratie van

ideeën, brainstormen

Uitdaging: Niet alle ideeën uitwerken,

ongehecht zijn aan resultaat

In je werk: Visie ontwikkelen,

verlangens voor komende cyclus

verkennen 

Correspondeert met: Nieuwe maan,

Eerste dagen na menstruatie

Yule / Midwinter

Imbolc



Wanneer dag en nacht even

lang zijn, op of rond 21 maart, is

Ostara - het feest van de lente.

Vanaf dit moment worden de

dagen langer dan de nachten.

Het is een moment van balans

en keuzes maken: welk

project/idee/concept/potentie

ga je je vanaf nu op richten? Je

aandacht, energie, tijd en geld

zijn kostbaar... dus maak je

keuze.

Uitnodiging: Vol liefde kiezen

Uitdaging: Beperk jezelf - kies

een of twee projecten

In je werk: Bepaal je focus voor

het komende jaar

Correspondeert met: Halve

wassende maan, Start tweede

week menstruatie

Tussen de lente-equinox en

midzomer is Beltane, op of rond

1 mei. Dit is het feest van de

vruchtbaarheid en de liefde.

Geef jezelf datgene wat je nodig

hebt om vruchtbaar te zijn.

Schakel hulp in, doe onderzoek,

voed je creatieve vlam. Verenig

je mannelijke en vrouwelijke

krachten om jouw creatie te

volbrengen!

Uitnodiging: Voeden van

creativiteit, verzamelen wat

nodig is om project te laten

slagen

Uitdaging: Hou doel in het oog

In je werk: Onderwijs jezelf

Correspondeert met:
Wassende bolle maan, Dagen

voor ovulatie

Het moment in het jaar dat de

nacht het kortste is, en de dag

het langst. Op of rond 21 juni

wordt Litha gevierd - het feest van

het grote licht. Deze tijd nodigt je

uit om volop in het licht te staan,

en om datgene tot wasdom te

brengen waar je de afgelopen zes

maanden mee bezig bent

geweest. Shine your light!

Uitnodiging: Laat jezelf zien,

vertel je verhaal, sta voor waar je

in gelooft

Uitdaging: Energiemanagement,

teveel prikkels

In je werk: Lancering van

project/dienst/aanbod

Correspondeert met: Volle
maan, Ovulatie (eisprong)

K E U Z E ,  B E S T E M M I N G  E N
S T R A L E N  V A N  L I C H T

Ostara / Lente-equinox Beltane / Meifeest Litha / Midzomer



Tussen Midzomer en de Herfstequinox vindt

Lammas plaats - op of rond 1 augustus. Dit

feest van de god Lugh, de god van ambacht en

handel, is het feest van de eerste (graan)oogst.

Het is het moment om het leven te vieren, om

te genieten van je harde werk en om op je

lauweren te rusten. Geef jezelf een flinke

schouderklop en vier je succes - you did it! Wat

de uitkomst ook is; elke ervaring en inspanning

voor een doel is waardevol.

Uitnodiging: Genieten van je verdienste, trots

zijn op wat je hebt bereikt

Uitdaging: Laat beoordelingen nog even los

In je werk: Neem vakantie, plaats lovende

reviews op je site, vier wat er goed ging

Correspondeert met: Afnemende bolle

maan, Eerste dagen na ovulatie

 

 

 

Het moment in het jaar dat dag en nacht even

lang zijn, is het moment van Mabon. Op of

rond 21 september is dit het feest van de

tweede (appel)oogst. Vruchten, noten en

zaden zijn nu rijp en voedzaam. Neem de

'vruchten' van je inspanning onder de loep:

wat ging er goed, wat leverde minder op dan

je wilde of voor ogen had? Maak een keuze in

wat je een volgende cyclus wel of niet anders

doet.

Uitnodiging: Reflectie, evaluatie, keuzes

maken

Uitdaging: Evalueer in liefde, niet in

schuldgevoel of spijt. Elke ervaring is

waardevol.

In je werk: Onderzoek welke investeringen

(tijd, geld, energie) wat hebben opgeleverd

Correspondeert met: Halve afnemende

maan, Moment tussen ovulatie en menstruatie

Tussen de Herfstequinox en Midwinter in,

vindt het jaarfeest Samhain plaats. Op of rond

1 november is dit feest van afronding en de

dood. In vroeger tijden was dit het laatste feest

voor de donkere tijd. Oudere, zwakkere dieren

werden geslacht en alles werd opgeruimd en

opgeslagen voor de winter. Het is het feest van

de voorouders en contact met de Andere

Wereld... en het moment om maskers af te

leggen.

Uitnodiging: Neem liefdevol afscheid, rondt af

Uitdaging: Verlies jezelf niet in emotie

In je werk: Maak onopgeloste zaken af, doe je

jaaradministratie, knoop eindjes aan elkaar

Correspondeert met: Afnemende

maansikkel, Dagen voor menstruatie (pms-

tijd)

O O G S T  
E N
A F R O N D I N G

Lughnasadh / Lammas

Mabon / Herfstequinox

Samhain / Halloween



D E  C I R K E L  R O N D

Na de route van conceptie,

aanvang, groei, expansie, volle

wasdom, oogst, afname, afronding

en dood... is de cyclus rond en ben

je weer bij het begin: Midwinter,

waarin de dag het kortste is en de

nacht het langst. Waarin de dagen

donker zijn... maar waarin de

belofte van het nieuwe licht al

besloten ligt. 

Neem deze tijd om je cyclus te

eren. Om tot rust te komen en

jezelf op te laden. Zodat je

gevoed, gegrond en voldaan aan

de nieuwe cyclus kunt beginnen.

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer je ervoor kiest om

cyclish te leven en te werken, zul

je merken dat rust en actie elkaar

afwisselen. Groei en afbraak zijn

allebei aanwezig, en allebei

waardevol. Geboorte en dood

bestaan in dezelfde cirkel. 

En... elke fase komt vaker voorbij.

In elke cycli bestaan er meerdere: 

In die van je leven, die van de

seizoenen. In de seizoenen, die

van de maan en je eigen

energiecyclus. Daarin weer dag en

nacht. En zelfs in elke

ademhaling... Neem je tijd om

jouw cyclus te leren kennen. Je

energiepieken en -dalen te

herkennen. En stem je er

vervolgens op af. Het is jouw

natuurlijke ritme - en je mag

ervoor kiezen met de stroom mee

te gaan.

Yule / Midwinter

Cyclish leven en werken



V R A G E N  P E R  F A S E

Imbolc

Samhain / Halloween

Beltane / Meifeest

Yule / Midwinter

Mabon / Herfst-equinox

Litha / Midzomer

Lammas / Lughnasadh

Ostara / Lente-equinox

Hoe kan ik mezelf voeden - lichamelijk, geestelijk, emotioneel, creatief?

Welk verborgen deel van mezelf mag nu naar de oppervlakte komen?

Waar mag ik rust, verstilling, kalmte inbrengen in m'n leven?

Welke mogelijkheden zijn er allemaal, waar ik ontzettend blij van wordt?

Als alles kon, wat zou ik dan doen deze cyclus?

Welke dromen had ik in de vorige fase, die nu nog steeds bij me zijn?

Welk project/concept/plan is NU het meest belangrijk om op te focussen?

Waar gaat mijn verlangen het allermeest naar uit?

Welk project/concept/plan heeft het meeste kans van slagen, en ga ik me op richten?

Wat is er nodig om mijn project/concept volledig tot uiting te brengen

(onderwijs, materiaal, andere mensen, etc)?

Wat voedt mijn creativiteit, en hoe geef ik mezelf dat?

Hoe kan ik mijn project/concept van deze cyclus in het beste licht zetten?

Waar ben ik echt ontzettend goed in, waar een ander mee geholpen is?

Hoe voelt het voor mij het fijnst om te stralen?

Waar ben ik trots op, deze cyclus?

Hoe kan ik mijn succes werkelijk vieren, zodat ik het in elke vezel voel?

Met wie wil ik mijn rijkdom (ervaringen, geld, materiaal) delen in overvloed?

Welke investeringen heb ik gedaan (tijd, geld, aandacht) en wat leverden ze op?

Welke acties en mindsets waren behulpzaam deze cyclus (en kan ik weer toepassen)?

Wat is mijn oogst geweest? Hoe kan ik die een volgende cyclus beter verzorgen?

Wat dient mij niet meer, en mag ik loslaten (projecten, mensen, overtuigingen)?

Welke processen zijn aan afronding toe? Sluit ze in liefde af.

Wat heb ik gekregen van mijn voorouders, waar ik nu voordeel van heb? Dank hen.



L E V E N  E N  W E R K E N  
O P  J O U W  R I T M E

De cyclische manier van leven is
universeel en van alle tijden. In alle

verschillende culturen die er op deze
aarde bestaan, zie je het gebruik van

een cyclische kalender terug. 
 

Archeologen en antropologen hebben
ontdekt dat onze oudste voorouders al

gebruik maakten van een cyclische visie
op tijd, op processen en op de natuur.

En ook zichzelf...
 

Wij zijn als mens onderdeel van de
natuur. Ons lichaam is aan dezelfde

golvingen van eb en vloed onderhevig
als de zee, de planten en de dieren. 

 
Wanneer je een menstruatiecyclus hebt,

is het vaak goed te merken wanneer je
in de verschillende fases verkeert. 

 
Maar ook zonder menstruatiecyclus zijn

er energiepieken en -dalen gedurende
de tijd. 

 
Ik nodig je uit om deze pieken en dalen

te leren kennen, te onderzoeken en te
herkennen... en om ze vervolgens te

eren. 
 

Wanneer je merkt dat je energie laag is,
en je eigenlijk naar binnen wilt keren -
doe dat dan. Plan je agenda leeg, doe

alleen het hoognodige, en gun jezelf de
beste zorg die je maar nodig hebt. 

 
Hiermee laad je jezelf namelijk op voor

datgene wat altijd volgt op een periode 

 van lage energie: een periode van hoge
energie! Wanneer je je lekker voelt,
fysiek sterk en geestelijk
onvermoeibaar. Wanneer je plannen
maakt, je visie verbreed, met anderen in
contact gaat. 
 
Geniet van die tijd en maak er gebruik
van. Plan afspraken op dit moment,
zéker als er een prestatie van je
verlangd wordt. 
 
De cycli zoals benoemd in dit e-book
zijn een aanwijzing, maar geen dogma.
Misschien werkt het voor jou net anders.
Wellicht blaak je in de winter van de
energie en wil je in de zomer dat
iedereen je met rust laat. 
 
Hoe het voor jou ook werkt: vertrouw
erop dat het goed is voor jou, en dat je
ernaar mag luisteren. Je lichaam is wijs
en kan je geest ondersteunen in je
creatieve proces.
 
Dein mee op de golven van je
natuurlijke stroom, in plaats van
ertegenin te worstelen. 
 
Wil je na het lezen van dit e-book meer
weten over leven en werken op je
natuurlijke ritme? Kijk op
dewildeondernemer.nl/natuurlijk-ritme
of stuur me een berichtje op
kayleigh@dewildeondernemer.nl. 
 
Heel veel plezier met het leven op jouw
natuurlijke ritme! Geniet ervan, mooierd!


