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Autumnmmmm...

When I look outside it’s autumn. The co-
lors of the leafs are changing from bright 
green into all shades of red, yellow, oran-
ge and brown. The shifting of the seasons 
is inviting us to change our perspectives 
and move to the journey inwards. To take 
time to reflect on the last few months. To 
harvest and to let go to die. What do we 
want to take with us into the long night 
of winter? What do we want to let go of 
and leave behind? - Marre
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De herfst is nu echt begonnen en we 
zetten langzame stappen naar de win-
ter. De dagen worden nog donkerder 
en, zeker door corona, zullen we meer 
en meer binnen zijn. Volgens de Kel-
tische kalender zijn we na 31 oktober 
een nieuw jaar ingegaan. Deze stille, 
donkere tijd zou ervoor kunnen zorgen 
dat je ook in jezelf naar binnen gaat. 
De kans is dat je daar gevoelens en 
gedachten vind die opeens weer naar 
boven komen. Het kan moed vragen 
om die onder ogen te komen en om 
met die kennis een ‘nieuw jaar’ binnen 
te treden. Daarom heb ik hier wat tips 
om deze tijd zo aangenaam mogelijk 
voor jezelf te maken.



Reiniging van je woonplek. Dit kan op 
alle mogelijke manier, vind een manier 
die voor jou past. Je huis reinigen kan 
ervoor zorgen dat je een fijne ‘winter-
hol’ creëert waardoor het makkelijk is 
om zacht met jezelf te zijn deze tijd 
en om dingen misschien makkelijker te 
kunnen loslaten. 

Het branden van Palo Santo kan een 
manier zijn om je huis te reinigen. Palo 
Santo heeft een zoete en warme geur 
die positieve gevoelens stimuleren 
en die rust creëert in de ruimte. Oor-
spronkelijk wordt Palo Santo gebruikt 
bij verkoudheid, griep, stress, astma, 
hoofdpijn, angsten, depressie, ontste-
kingen, buikpijn en reuma. Het kan je 
ook ondersteuning bieden bij activitei-
ten waar je veel focus voor nodig hebt, 
maar het branden tijdens een medi-
tatie of yoga kan ook voor een fijne 
begeleiding zorgen.

Ook een altaar maken kan helpen om 
je huis qua energie te reinigen. Door 
een altaar te maken is er één plek in 
het huis die de energie als het ware 
kan filteren, waardoor veel mensen 
meer rust ervaren. Bij een altaar kun 
je van alles gebruiken wat je wilt, als 
het voor jou een speciale waarde heeft 
dan kan het veel meer doen dan dat je 
denkt. 

Mediteren en ademhalingsoefeningen 
kunnen helpen om in connectie te 
komen met jezelf. Een meditatie is 
eigenlijk ook al een bewuste ademha-
ling, die je zelfs zou kunnen toe passen 
in de rij bij de supermarkt. Een adem-
halingsoefening die kan helpen voordat 
je de stilte binnen gaat, gaat als volgt:
Je ademt diep in, door je neus. Je 
houd je adem zo lang mogelijk in en 
laat dat in een keer al je adem gaan. 
Deze manier wordt ook wel de ‘dolfij-
nenadem’ genoemd. Dolfijnen gebrui-

M
IN

D
F

U
L

N
E

S
S



M
IN

D
F

U
L

N
E

S
S

Mediteren en ademhalingsoefeningen 
kunnen helpen om in connectie te 
komen met jezelf. Een meditatie is 
eigenlijk ook al een bewuste ademha-
ling, die je zelfs zou kunnen toe passen 
in de rij bij de supermarkt. 



Een ademhalingsoefening die kan hel-
pen voordat je de stilte binnen gaat, 
gaat als volgt:

Je ademt diep in, door je neus. 

Je houd je adem zo lang mogelijk in 

en laat dat in een keer al je adem 

gaan. 

Deze manier wordt ook wel de ‘dolfij-
nenadem’ genoemd. Dolfijnen gebrui-
ken deze methode om zen te worden, 
en als zij het kunnen, kunnen wij dat 
ook. M

IN
D

F
U

L
N

E
S

S



Y
O

G
A

Niet kunnen slapen door de stress, ge-
dachtes of gevoelens? Zelf ben ik groot 
fan om in de avond een paar yogaposes 
te doen om rustig te worden. Maar elk 
moment van de dag kun je deze po-
ses doen om rustig te worden en je te 
ontladen. De yogaposes zijn niet om 
leniger te worden of dat het er ‘mooi’ 
uitziet, het is helemaal voor jezelf en 
voor jouw lijf.
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Het stijgen van het progesteronniveau 
zet door in de luteale fase, wat ervoor 
zorgt dat je lichaam zich gaat voorbe-
reiden op de menstruatie. In dezelfde 
fase gaat het progesteron weer dalen 
en de menstruatiefase zet in op het 
moment dat het progesteronniveau 
weer het laagste niveau heeft bereikt. 
Alle drie de hormonen blijven laag 
tijdens je menstruatie en de folliculai-
re fase begint opnieuw als je oestro-
geenniveau weer langzaam begint te 
stijgen.

De fasen van je cyclus in relatie tot je 
hormonen 
Als vrouw heb je een maandelijkse 
cyclus die bestaat uit vier fases: de 
folliculaire fase, de ovulatie fase, de 
luteale fase en de menstruatiefase. 
Deze fases komen voort uit wat er in 
die periodes op het gebied van je hor-
monen in je lichaam gebeurt. In de fol-
liculaire fase maakt een aantal follikels 
zich klaar voor de rijping van de eicel. 
Het oestrogeenniveau bouwt langzaam 
op en bereid de baarmoeder voor op 
innesteling. Het niveau van het LH-hor-
moon bouwt zich langzaam op. Aan het 
begin van de ovulatiefase bereiken het 
oestrogeen hormoon en LH-hormoon 
een piek en het LH-hormoon zorgt voor 
de daadwerkelijke eisprong. Deze fase 
duurt nog enkele dagen waarin het 
oestrogeen en LH-hormoon dalen en 
het progesteronniveau gaat stijgen.
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menstrual follicular ovulation premenstrual
day 0 14 28

ProgesteroneLH

Estrogen
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De relatie tussen je maandelijkse cy-
clus en de seizoenen 
Wanneer je kijkt naar de seizoenen zie 
je daar ook een cyclische beweging, 
maar dan verspreid over het jaar. De 
natuur in het voorjaar zou je kunnen 
zien als de folliculaire fase door het 
ontluikende karakter en in wezen het 
voorbereiden op het dragen van de 
vrucht. In de zomer vind de bevruch-
ting van de bloemen plaats en zo naar 
het einde van de zomer komen de 
vruchten tot rijping. Deze vruchtba-
re periode, waarin de natuur volledig 
naar buiten gericht is zou je kunnen 
vergelijken met de ovulatie fase. In de 
herfst keert de aandacht meer naar 
binnen en kijk je terug op het voorjaar 
en de zomer: wat heb ik gedaan en be-
leefd? Welke vruchten heb ik geoogst? 
Wat neem ik mee, en wat wil loslaten 
zoals de bomen de bladeren laten gaan 
in de stormwinden en de herfstregens?



Dit zou je kunnen vergelijken met 
de luteale fase, de periode tussen je 
ovulatie en je menstruatie. Tot slot 
heb je de winterperiode, waarin je 
helemaal naar binnen gaat, je je vaak 
wilt terugtrekken in jezelf en in je huis 
en waarin we ons vaak omringen met 
mensen en elementen die ons dierbaar 
zijn om warmte te vinden in deze don-
kere, koude periode van het jaar. Een 
reinigingsmoment waarin het gestorven 
is en het nieuwe als zaadje klaar ligt 
om te ontkiemen, geboren te worden. 
Deze fase zou je kunnen vergelijken 
met de menstruatiefase, waarin je 
lichaam het afgestorven deel loslaat en 
je lichaam zichzelf reinigt om de vol-
gende maand de cyclus opnieuw door 
te maken.
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De kwaliteiten de luteale fase 
Net zoals elk seizoen bepaalde kwali-
teiten heeft, heeft ook elke fase be-
paalde kwaliteiten die je in kunt zet-
ten om je leven meer te verbinden met 
je cyclus. In deze herfstnieuwsbrief 
wil ik wat dieper ingaan op de luteale 
fase en wat je op verschillende gebie-
den kunt doen om in deze fase met je 
cyclus te gaan samenwerken. 

Werk & Studie 
Door de beweging die je hormonen 
maken in de luteale fase krijg je be-
hoefte om verder te werken aan lo-
pende projecten en om projecten af 
te ronden. Het is dus niet de tijd om 
nieuwe projecten te beginnen, maar te 
kijken welke dingen er zijn waar je nu 
aan verder kunt werken of die je kunt 
afronden. Denk hierbij aan projecten 
voor school of werk, taken in en rond 
het huis die je nog niet hebt afgemaakt 
en dergelijke.

Beweging 
Ook op het gebied van beweging is het 
fijn om oefeningen te doen met een 
meer naar binnen gericht karakter, die 
minder energie vragen. Door de daling 
van het oestrogeen en LH-hormoon kan 
je ervaren dat je minder energie hebt 
en is het belangrijk om niet zoveel van 
jezelf te vragen als je misschien doet 
of kunt tijdens je folliculaire fase of 
tijdens je ovulatie. Dit is een fijne tijd 
om (lange) wandelingen te maken, 
die je meteen de gelegenheid geven 
om te genieten van de natuur, die in 
de herfst ook laat zijn hoe de energie 
langzaam uit de bladeren wegtrekt 
en zich naar binnen, naar de wortels 
verplaatst. Ook zijn wandelingen voor 
mij een moment om stil te staan bij 
hoe het met me gaat en om terug te 
blikken op wat ik eigenlijk allemaal 
beleefd heb. Een andere prettige vorm 
van beweging is yoga, waarbij je ook 
vanuit meer rust kunt bewegen. 



Er is tijd om bewustzijn te brengen in 
je lichaam en bij de emoties die in je 
leven.

Voeding 
Als je kijkt naar passende voeding 
voor deze fase zijn dat ook veel herf-
stgroenten en producten zoals appels 
en peren, pompoenen, (vroege) kolen. 
Ook de verwarmende gember hoort bij 
deze fase, die je spijsvertering on-
dersteunt en daarmee ook je innerlijk 
vuurtje aanwakkert om je te onder-
steunen in de donkere tijd.
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Verwarmende Pompoensoep
 met Gember
Voeding voor je cyclus: de luteale fase

Ingrediënten (voor 4 personen) 
- 1 grote ui 
- 1 prei 
- 2 teentjes knoflook 
- 1 middelgrote pompoen 
- 2 cm verse gember 
- ½ theelepel heel komijnzaad 
- 1 eetlepel olijfolie 
- 1 theelepel bouillonkruiden van het  
blauwe huis 
- peper en zout 
- 100 ml (plantaardige) room 
- 1 druppel doTerra ginger etherische 
olie

Bereiden 
Snij de ui, de prei en de knoflook fijn 
en rasp de gember. Verwarm de olijf-
olie op laag vuur in de pan. 



Voeg de gember en de komijn toe en 
bak deze even aan in de olie. Voeg de 
fijngesneden ui, prei en knoflook toe 
en fruit deze tot de uien glazig zijn. 
Snij ondertussen de pompoen in mid-
delmatige blokjes en voeg deze toe. 
Bak ze even mee en voeg vervolgens 
water toe tot de pompoen net onder 
water staat. Voeg de bouillon, peper 
en zout toe en breng het geheel aan 
de kook. Kook de pompoen in minimaal 
15 minuten gaar. Voeg de room toe en 
pureer de soep met een staafmixer tot 
een gladde soep. Voeg tot slot even-
tueel de ginger etherische olie toe en 
roer de soep kort door voordat je aan 
tafel gaat. 

Wil je veel meer weten over je cyclus 
en je hormonen en hoe je die met 
voeding, beweging en activiteiten kunt 
ondersteunen? Woman Coda (Engelsta-
lig) door Alissa Vitti.
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De herfst is de tijd dat de dagen steeds 
korter worden. Het is langer donker, de 
zomerzon maakt plaats voor herfstwin-
den en regen, met af en toe een zon-
nige dag die de verkleurende bomen in 
vuur en vlam zet. Ik realiseer me altijd 
te laat om een tandje terug te doen, 
om mee te bewegen met de verschui-
ving van de seizoenen. Om niet meer 
zoveel van mezelf te vragen als in de 
zomer en meer tijd te nemen om me 
naar binnen te richten. om aandacht 
te besteden aan het vuurtje, het licht 
in mezelf zodat het in de winter zacht 
kan blijven branden om mij te voeden, 
te verwarmen en energie te geven. 
Daarom wil ik in deze nieuwsbrief aan-
dacht besteden aan de Wild Orange. De 
olie van overvloed, de oogst en zo vol 
van zonnekracht die ons kan helpen om 
een beetje van het licht en de warmte 
van de zomer mee te nemen de herfst 
en winter in.



Wild Orange 
Latijnse naam: Citrus sinensis 
Botanische  familie: Rutaceae (citrus) 

Lichamelijke werking 
Wild Orange staat bekend om haar 
ondersteunende werking op het im-
muunsysteem. Het immuunsysteem 
is het deel van je lichaam dat ver-
antwoordelijk is voor het bestrijden 
van indringers en het gezond houden 
van je lichaam. Dus een goed wer-
kend immuunsysteem draagt bij aan 
een gezond en vitaal lichaam, waar 
Wild Orange je in kan ondersteunen. 
Daarnaast werkt Wild Orange onder-
steunend op de spijsvertering, vooral 
wanneer die lastig op gang komt en je 
ervaart dat het niet fijn doorstroomt. 

* Ondersteunt het immuunsysteem. 

* Ondersteunt de spijsvertering.

Emotionele werking 
Wild Orange ondersteunt emotioneel 
evenwicht, wat wil zeggen dat ze sterk 
schommelende emotionele stemmin-
gen, met grote pieken en dalen, meer 
in balans brengt naar een evenwichtig 
midden. Dat is wat ze in mijn ervaring 
ook doet: ze brengt je in je midden-
gebied, ook wel het ritmisch gebied 
van inademing en uitademing en van je 
hartslag. Dit ritmische kan gevoelens 
brengen van rust en veiligheid. Wild 
Orange kan daarmee ook verzachtend 
werken bij gevoelens, eenzaamheid 
en moedeloosheid die ze helpt trans-
formeren in gevoelens van vreugde, 
verbinding en positiviteit.

E
S

S
E

N
T

IE
L

E
 O

L
IE



E
S

S
E

N
T

IE
L

E
 O

L
IE

Wild Orange is de olie van overvloed en 
dat wordt ook zichtbaar in haar veel-
zijdigheid. 

* Ondersteunt emotioneel evenwicht 

* Verzacht gevoelens van angst, een-
zaamheid en moedeloosheid 

* Ondersteunt gevoelens van vreugde, 
positiviteit, spontaniteit en speelsheid, 

vertrouwen en veiligheid * Ondersteunt 

de stroom van creativiteit. 

* Ondersteunt je levensenergie. 

* Ondersteunt je bij veranderingen en 
overgangen. 

* Nodigt je uit om een mindset van 
schaarste los te laten en een mindset 
van overvloed toe te laten. 

* Verzacht de emoties die gepaard gaan 
met het ervaren van schaarste: angst, 
onrust, spanning, gebrek aan humor 
en flexibiliteit en de overtuiging dat er 
niet genoeg is. 

* Ondersteunt flexibiliteit en oplos-
singsgericht denken en handelen 

* Brengt je in je middengebied

Toepassingsmogelijkheden 

* Aromatisch ter ondersteuning van je 
emotioneel welbevinden en je im-
muunsysteem. Voeg 2 tot 5 druppels 
toe aan de diffuser en zet deze da-
gelijks enkele uren aan om de ruimte 
te vullen met de fris zoete geur van 
sinaasappel.

* Topisch ter ondersteuning van je 
emotioneel welbevinden, je immuun-
systeem en spijsvertering. Voeg 1 tot 
3 druppels toe aan ongeveer 1 kleine 
theelepel draagolie (bijv. amandelolie) 
en breng deze plaatselijk aan op de 
plek waar nodig is: je voeten en je rug 
ter ondersteuning van je emotioneel 
welbevinden en je immuunsysteem en 
daarnaast op je buik ter ondersteuning 
van je spijsvertering. LET OP: Vermijd 
direct zonlicht tot 12 uur na gebruik 
op de huid!



* Inwendig als smaakmaker in 
smoothies en recepten. LET OP: ge-
bruik voor inwendig gebruik alleen 
etherische oliën die 100 % zuiver zijn 
en geen toevoegingen bevatten. Ik 
raad aan om voor alle toepassingen 
DoTerra etherische oliën te gebrui-
ken. Deze hebben het CPTG keur-
merk: ze zijn 100 % puur en worden 
getest op actieve inhoudsstoffen voor 
een hoogwaardige therapeutische 
kwaliteit. 
(Bronnen: Modern Essentials, Emotions 
& Essential Oils) 

Wil je meer leren over de kracht van 
etherische oliën? Ga naar www.marre-
thalita.nl ‘etherische oliën’ en schrijf 
je in voor de Herbal Wisdom nieuws-
brief om op de hoogte gehouden te 
worden van online lessen en praktijk-
dagen. Of neem contact met me op om 
samen te kijken welke oliën jou op dit 
moment kunnen ondersteunen.
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Can I be soft, now the leafs are falling?
Can I be gentle as I slow my pace?

Can I be kind, as awakens the calling
To follow where love flows
Leaving footprints in trace.

Can I be brave, now the seasons are changing 
To let go of what no longer needs to be hold?
To be honest inside me, when light is fading

Willing to  unravel
What comes from depths to unfold.

Can I be soft, now the leafs are falling?
Can I be gentle as I slow my pace?

Can I be kind, as awakens the calling
To follow where love flows
Leaving footprints in trace.

Marre Thalita


