“De eerste 'wilde' groenten in 2021”
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Voorwoord
Lieve jongens en meisjes, (groot)ouders,
leerkrachten en andere belangstellenden,
Het is al eind januari, weer tijd voor de junior nieuwsbrief.
De coronaperikelen spelen nog steeds een
grote rol in ons leven; handen wassen, afstand houden, niet knuffelen, mondmaskers in openbare ruimtes, dringend advies
niet meer dan 1 bezoeker per dag, scholen
gesloten, avondklok.
Pfffffffffffffffffff Wanneer breekt er weer
een leukere tijd aan?
We proberen met deze nieuwsbrief in ieder
geval weer leuke onderwerpen te brengen,
want we moeten goed voor onszelf zorgen
en gezellige dingen blijven doen dat verhoogt onze energie!
Geertje verwijst in haar bijdrage naar de
boeken van Christina von Dreien, een nu
jonge vrouw van 19 jaar die haar moeder
vanaf dat ze 13 jaar was begon te vertellen
over haar hoger bewustzijn wat ze al heeft
vanaf haar geboorte en de betekenis hiervan in deze tijd.
Wij delen de boeken over haar in deze
nieuwsbrief met een link naar succesboeken.
Er worden veel kinderen geboren met een
hoger bewustzijn wat niet altijd wordt herkend en erkend door de omgeving.
Het is zo belangrijk om je als (groot) ouders
en als leerkrachten je hierin te verdiepen
en je ervoor open te stellen. Er zijn altijd
kinderen geboren die aura’s konden zien,
de energie van mensen, kleuren om hen
heen, kinderen die met niet zichtbare energieën, overledenen praten. Het is belangrijk dit niet af te doen als: dat kan niet, dat
bestaat niet, zoals ik onlangs nog weer op
facebook las dat een leerkracht het bestaan hiervan ontkende.

Het bewustzijn van veel kinderen die de
laatste zeg 20 jaarzijn geboren gaat nog
een stap verder.
Hebben jullie weleens van ‘happy stones’
gehoord? Piteke vertelt in haar bijdrage
hierover en toevallig, ja wat is toeval, heb
ik gisteren hierover gelezen bij een bekende op facebook dat ze samen met haar
zoon happy stones aan het maken was en
in hun dorp ging neerleggen.
Wat een leuk initiatief in deze gekke coronatijd. Ook jij kunt eraan meedoen.
En verder in deze nieuwsbrief deelt Anneke
o.a. een bijdrage over kunstige boomstammen en ze heeft weer vogelvoer gemaakt,
ook een van onze lezers stuurde een bijdrage over het maken van vogelvoer. Super!
Marja schrijft het akker rapunzelklokje en
Geertje over kruidenkracht, zielskracht en
veerkracht.
Ook delen we weer een leuke bijdrage van
Gina Boonstra, deze keer over het wilgenroosje.

Ik wens jullie alle goeds de komende
maand. Ik hoop dat de scholen weer open
mogen.
Probeer te blijven genieten en bovenal ga
naar buiten, de natuur blijft gewoon haar
gang gaan en het voorjaar komt er alweer
aan.
groet, Barbera
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Zoek de Happy Stones!

Als je naar buiten gaat, kijk dan vanaf nu
goed om je heen of je ook Happy Stones
ziet liggen.
Wat zijn Happy Stones?
Hoe werkt het?
Hoe kun jij zelf ook meedoen?

De vinder van een Happy Stone kan op betreffende FB-pagina een berichtje plaatsen
waar de steen gevonden is en eventueel
ook een foto erbij doen.
Het doel is om zoveel mogelijk mensen blij
te maken.

Iemand blij maken in deze tijd is ontzettend
leuk en kan al op een heel eenvoudige manier.
Op verschillende plaatsen worden momenteel Happy Stones neergelegd.
Een steen die beschilderd is door iemand
en ergens is achtergelaten.

De vinder kan de steen verder laten reizen
door hem elders neer te leggen.
Via Facebook zijn de diverse Happy Stones
groepen te vinden.

De vinder mag de steen houden maar kan
de steen ook weer doorgeven.
De stenen liggen vaak op bankjes, in parken
of langs wandelpaden.
Op elke steen staat een afzender bijvoorbeeld; FB Happy Stones Groningen.

Zelf stenen maken en neerleggen kan natuurlijk ook.
Kijk eens op Facebook of er al een groep in
jouw buurt zit en anders kun je zelf een
groep starten.
Heb je ideeën nodig voor het beschilderen?
Kijk dan eens op Pinterest, daar staan heel
veel leuke voorbeelden.
Succes!
Piteke van der Meulen
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Kunstig
Bij ons in de buurt woont een man, ik vertelde daar al eerder over, die van boomstammen hele leuke dingen maakt en deze
langs de weg op een kar te koop aanbiedt.
Een paar jaar geleden kochten we daar al
mooie uilen en enkele andere objecten.

En... ik kon het niet laten om twee nieuwe
uiltjes te kopen; deze staan nu nog onder
de overkapping in onze buitenkeuken om
te voorkomen dat ze helemaal volgezogen
raken van de regen.
Komend voorjaar mogen zij weer in de tuin
pronken.
Als deze uiltjes één of twee seizoenen mooi
staan is het prima. Ze mogen verweren,
mossig worden en uiteindelijk verdwijnen
zij in de achterwand van de tuin, tussen al
het snoeihout en andere takken waar hedera tegenaan groeit en waar alles wat natuurlijk was, en waar een eind aan is gekomen. Daar zet het zich weer om tot voeding
voor kleine dieren. Alles met elkaar vormt
het vele schuilplaatsen voor egeltjes, muisjes en andere tuinbewoners.
Vogels kunnen nestjes maken in dergelijke
wanden en de takkenwand biedt beschutting voor ons, de tuin en geeft een vrij gevoel, een natuurlijke afscheiding, hoewel er
achter die wand een immens groot grasveld ligt, dus vrijheid genoeg.
Zo zijn de eerste uilen die we enkele jaren
geleden in de tuin hadden staan ook in die
wand verdwenen en opgenomen in het geheel.

Afgelopen december deze sneeuwpop,
kerstversiering en recent een vogelhuisje
samen met houten vogeltjes waarin een
appel aan de ijzeren pin geregen kan worden.

De twee nieuwe uiltjes (volgens mij krijgen
ze nog wel wat extra gezelschap
) mogen voorlopig pronken.
Het schattige vogelhuisje hangt aan een
wand van de buitenkeuken, een leuke blikvanger waar je vogelvoer op kan leggen of
aan ophangen.
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De houten vogeltjes kregen inmiddels een
appeltje om de vogels te verwennen.
Het leuke is dat, als je in je omgeving dergelijke mooi gemaakte dingen kunt kopen,
je voor verschillende mensen een passend
cadeau kunt bedenken.
Zeker in deze gekke tijden dat we niet meer
naar leuke winkels kunnen ben ik heel blij
met dit soort initiatieven.
Toen de winkels allemaal normaal open
waren was ik ook al blij met deze meneer
en anderen die mooie dingen maken, verbouwen en verkopen.
En nu? Extra blij!
Dus... wie weet kan dit als inspiratie dienen
zodat we op heel veel plaatsen in het land
langs de weg leuke dingen kunnen kopen.
En weet je wat zo leuk hieraan is? Het is nog
heel betaalbaar ook dus in plaats van
ééntje, koop je er al snel twee.
Dus twee uilen, twee vogels voor appels en
ik heb nog meer leuke dingen in het voorbij
gaan gezien afgelopen week.
Eerdaags maar weer even stoppen bij die
meneer. Zijn vrouw kan trouwens heel
goed verkopen want toen ik laatst de centjes aan haar gaf had ze er geen moeite mee
mij mee te lokken naar de grote schuur met
een aparte hoek met allemaal zelfgemaakte objecten.
Te verleidelijk.
Anneke

Deze sneeuwpop is gemaakt van bloempotten, met dank aan Janny.
Leuke ideeën om zelf aan de slag te gaan.
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Akker Rapunzelklokje –
Campanula Rapunculus

Deze keer ga ik iets vertellen over een
schattig blauwviolet bloemetje, klokje beter gezegd. Het Rapunzelklokje.
De naam Campanula is het Latijnse verkleinwoord van campana wat ‘klok’ betekent. Rapunculus is het Latijnse verkleinwoord voor ‘rapum’ en rapum betekent
‘raap’ of ‘knol’. Helder toch, het bloemetje
lijkt op, of beter, is een klokje en de wortel
werd vroeger gegeten.

De klokjes groeien in een tros en kijken
naar één kant, ze hebben 5 meeldraden en
3 stempels en ze bloeien van juni tot september.
De kroonblaadjes zijn dun en als er eenmaal zaaddoosjes zijn gevormd staan zij als
dunne tentakeltjes er nog bovenop.
De stengel en het blad is licht behaard wat
verwijst naar werking op de huid en slijmvliezen.
De steel is hoekig en de plant heeft een vlezige witte penwortel die eetbaar is.
De stengelbladeren zijn lancetvormig en de
bladeren van de rozet zijn meer eirond en
getand.

Het Rapunzelklokje is een ijl, dun, doorzichtig, plantje dat toch wel 30 tot 50 cm hoog
kan worden. Het groeit graag op kalkrijke
grond en je vindt het in Nederland vooral
bij de grote rivieren en in Limburg.
De bloemetjes zijn klokvormig en ongeveer
2 á 3 cm lang, ze hebben een prachtige
blauw-violette kleur.
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Al in de Middeleeuwen was Rapunzelklokje
een bekende groente. De wortel en het
blad werden gegeten als salade.
Het blad is neutraal van smaak en de wortel
lijkt op radijs maar smaakt zoet en zacht.
De wortel bevat inuline, dat is een stof die
de darmflora en vetstofwisseling verbetert
en het werkt bloedsuiker verlagend.
De gebroeders Grimm noemen de plant in
het sprookje over Rapunzel of Raponsel,
het meisje met de lange vlechten opgesloten in de toren. Haar moeder heeft tijdens
de zwangerschap een onbedwingbare trek
in Rapunzel, met alle gevolgen van dien.
Rapunzelklokje is antiseptisch en werkt afkoelend en samentrekkend op de huid en
slijmvliezen.
Je kan het gebruiken bij wratten of bij keelpijn.
Je kan het verse blad en de wortel ook gebruiken om er thee van te zetten als je even
geen trek hebt in salade ☺.
Om tinctuur te maken wordt de hele plant
gebruikt (herba).

Kruidenkracht, zielskracht, veerkracht en
krachtbron
We zitten nog steeds vast in de maatregels
en het leven is weer stilgezet. Het wordt
een kwestie van een lange adem hebben
pfff… en ik merk dat jullie het er lastig mee
hebben.
Bij mij komen tegenwoordig veel kinderen
en jongeren die niet lekker in hun vel zitten.
Ze hebben last van spanning en daar krijgen ze huidklachten en concentratieproblemen van.
Misschien herken jij het ook wel? Heb je
misschien ook moeite om je plek in huis te
vinden nu je vader en moeder ook thuis zitten te werken?
Ik kom ook vaak combinatiegezinnen van
gescheiden ouders tegen. Dan moeten jullie switchen van huis om de paar dagen of
de week en weer wennen met daarbij een
stiefvader of stiefmoeder die misschien anders over dingen denkt dan jij.
Vind je het ook lastig je aandacht bij de
Zoom les te houden? Immers jouw camera
moet uit wegens privacy met als gevolg dat
je geen klasgenootjes ziet en alles via luisteren moet doen. Dan zijn alleen jouw oren
aan het werk met luisteren naar de leraar
(met misschien zo nu en dan een plaatje).
Knap lastig voor de beelddenkers onder jullie.
Ik hoop voor jullie, dat je een leraar hebt
die het wat leuk doet voor de camera
.

Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker©

Maaar… als ziel heb je gekozen om nu op
aarde te zijn (tenminste zo zie ik het), want
het is een hele boeiende tijd met een happy
end.
Dat kun je lezen in het nieuwste boek van
Christina von Dreien: Uiteindelijk komt alles goed.
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En daarvoor hebben we nog even wat
kracht nodig en daar wil ik het over hebben
deze keer. De wilg gaat over ZIELSKRACHT.

Voor het zielenstuk kun je de Treewomanremedie Wilg gebruiken of de bloesemremedie Willow van Bachbloesemremedies.
Let op: bij epilepsie voorzichtig mee zijn,
niet voor jonge kinderen, niet voor tandartsingreep of operatie (bloed verdunnende eigenschappen).

We kunnen nu wel vast gaan zitten in wat
er allemaal niet goed gaat, maar daar word
je wel heel negatief van. We hebben dus
wat VEERKRACHT nodig om van negativiteit naar creativiteit te gaan.

Het vieren van het leven door pijn onder
ogen te zien. Door pijn te verwerken gaat je
ziel groeien. Je hebt natuurlijk de knotwilgen en treurwilgen, maar die met een geneeskracht zijn de witte wilg of de oortjeswilg.
Die groeit langs de waterkant of tussen de
tegels of ergens in jouw tuin. De geneeskracht zit in de bast van de jonge takken. In
het voorjaar stromen de sappen op zijn
best en zijn er volop inhoudsstoffen aanwezig.
Het is een natuurlijke pijnstiller, want er zit
salicylzuur in de bast. Je kunt in plaats van
paracetamol ook tinctuur van de bast innemen of op de bast kauwen. Niet lekker,
maar het helpt wel. Pijn is een teken van
jouw lichaam dat er wat aan de hand is.
Onderdrukken is niet de manier, maar verlichten kun je het wel.
Bijvoorbeeld bij hoofdpijn (meer water
drinken helpt ook goed, want opgehoopte
afvalstoffen kunnen ook hoofdpijn veroorzaken) of spierpijn, stijfheid, rugpijn enz.
Het stofje maakt dat je ontspant. De wilgentak is ook soepel, want heel buigzaam.

Met creativiteit gaat namelijk je levenskracht weer stromen. Dan komt de springbalsemien om het hoekje kijken.
De bloem lijkt op een omgekeerde ridderhelm. Ze zijn zuurstokroze tot wit. De bloemen pluk je in augustus voor geneeskracht,
de zaden oogst je wanneer de zaaddozen
open willen springen.
De donkere zaden kun je opeten en smaken
nootachtig en zijn ook lekker in de curry of
door de rijst. Het jonge blad kun je stoven
als spinazie en roerbakken.
Er is niet zoveel bekend over de lichamelijke werking van springbalsemien behalve
de verkoelende werking bij muggenbeten
en brandnetelprik.
Je kneust een blad en legt het op de jeukende plek. Vanuit de energiewerking gezien, werkt de plant rustgevend en aardend. Springbalsemien wordt wel als bron
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van hulp gezien bij ADHD- of ADD-symptomen.
Ik zeg met opzet ‘symptomen’, want een diagnose met ADHD of ADD wil nog niet zeggen dat dit is wat er aan de hand is. Je kunt
ook druk of dromerig zijn, omdat je hoog
gevoelig bent en zoveel prikkels binnenkrijgt. Of je begint te stuiteren of je trekt je
terug.
Kun je je inleven in een ander dan heeft het
met hoog gevoeligheid te maken. En dat
kun je op een prachtige manier inzetten in
jouw leven als je weet hoe je met prikkels
om kunt gaan. Ik leer kinderen daar van alles over.
De bloesemremedie Impatiens (ongeduld)
in combinatie met engelwortel- of eik tinctuur helpt daarbij. Meer informatie staat in
het boek onderaan vermeld.

Ook handig is om je eigen KRACHTBRON te
vinden en dan speelt Vrouwenmantel een
rol.

Je eigen ritme leren kennen. De naam zegt
het al, deze plant is voor meisjes en vrouwen. Vrouwenmantel vind je vooral in tuinen en zelden in het wild.
Het blad lijkt op een middeleeuwse mantel.
De bladeren zelf produceren druppels
dauw die zich centraal op het blad verzamelen als een parel en de omgeving weerspiegelen.
Wist je dat deze dauwdruppels door alchemisten werd gebruikt in brouwsels om
goud te maken?
De bloemen zijn groengeel van kleur en zowel van blad als bloem kun je thee van maken. Dan wel met een mengsel met andere
kruiden anders is het niet lekker.
De geneeskracht zit in de jonge bladeren en
in de wortel. Van de wortel kun je tinctuur
maken in het voorjaar of najaar als er geen
bladeren meer aan de plant zitten.
Voor meisjes en vrouwen is dit kruid behulpzaam bij de menstruatieperiode en
voor en na de bevalling. Je kunt van de wortel ook vrouwenmantelolie maken.
Deze tips komen onder andere uit het boek
“Kruidenkracht voor tieners” en daarin
staat ook hoe je tinctuur, zalf, olie of siroop
maakt. Ook beschrijft het hoe je zelf deodorant of parfum maakt. Het boek is te verkrijgen in de boekhandel en via de link onderaan.
We moeten nog even door de zure appel
heen bijten en houd in gedachten dat het
eerst chaos moet worden om oude systemen af te breken. En achter de wolken
schijnt de zon… altijd
.
Liefs, Geertje Swart
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
www.helenopnatuurlijkewijze.nl
Bron: Kruidenkracht voor tieners
ISBN 9789491557415
Fotobron: pixabay.com
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Pindanetje cadeau gekregen

____________________
Mag het een onsje meer
zijn?
Wat een verrassing, er hing zomaar een cadeautje aan de deurkruk toen wij thuiskwamen.
Een pindanetje met een zelfgemaakte
nieuwjaarskaart.
Dat is leuk om als verrassing te ontvangen.
De maakster, Zwaantje Terpstra had zich
uitgeleefd met katoen en een haaknaald.
Gevuld met doppinda's was het kant-enklaar aangeleverd.
De vogels vonden ook deze lekkernijen ondanks het al grote aanbod vogelvoer.
Heel vermakelijk om te aanschouwen en ze
genieten zichtbaar.
En... wij van al die gevleugelde dames en
heren.
Wellicht leuk om na te maken. Moeders,
oma’s… idee?
Samen aan de slag.
Anneke

Nee, ik ben niet bij de groenteman geweest
maar heel gewoon geplukt aan de rand van
het bos.
Speenkruid, kleefkruid en zevenblad.
Wat een rijkdom.
Alles wat we nodig hebben groeit om ons
heen.
Fijn idee he?
Elk seizoen heeft zijn specialiteiten.
Anneke
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Spruitjes

Ook leuk om aan iemand cadeau te geven.
Als wij in de komende dagen naar mijn vader en moeder gaan denk ik dat ik een
mooie stronk spruitjes en een zak boerenkool cadeau geef.
We verzinnen gewoon leuke aardigheidjes
om in de hand te hebben als we even naar
iemand toegaan.
Maar ik kon het niet laten even met je te
delen hoe mooi spruitjes groeien.
Anneke

Spruitjes... De meesten kennen spruitjes in
netjes bij de supermarkt op de groenteafdeling of los in een kist bij de groenteboer.
De groenteboer schept de losse spruitjes in
een zakje.
Maar weet je eigenlijk wel hoe spruitjes
groeien?
Spruitjes zijn net kleine kooltjes; ik noem ze
al jaren kabouterkooltjes.
Deze kabouterkooltjes zitten met een heleboel tegelijk aan een grote hoofdstam.
Zo mooi om te zien. Bij ons in de buurt verkoopt iemand het teveel aan boerenkool
en spruitjes uit zijn tuin aan de weg.
Zo kon ik deze stammen met spruitjes kopen voor 1 euro per stam. Dat is toch een
'koopje'?
En een hele zak boerenkool zonder de
harde nerven, al netjes geritst, dus panklaar ook voor 1 euro.
Wat heerlijk dat er mensen zijn die hun teveel aan moestuinvoorraad op deze manier
weer delen met anderen.
Dat zien we heel veel gebeuren. Het is geen
nieuwtje, maar weet je... ik kan dan zo blij
zijn met een aankoop als deze spruitjes en
zakken boerenkool.
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Een nieuw rondje vogelvoer...

Voor de taarten gebruikte ik taartvormen.
De houten vogels kocht ik laatst aan de weg
waar ook de sneeuwman vandaan kwam.
De ijzeren pen kun je heel gemakkelijk omhooghalen zodat daar een appel aan geregen kan worden.
De verwekte appeltjes zijn ook biologisch.
Als wij zelf gezonde voeding willen eten
presenteren we dat ook aan de dieren.
Anneke

De vogeltjes genieten volop bij ons in de
tuin. Ze komen niets te kort.
De etagère ziet er na een opknapbeurt
weer netjes uit. Schone borden, twee
nieuwe zelfgemaakte taartjes en op het onderste bord losse havervlokken, zonnepitten en stukjes appel voor de vogels gepresenteerd.
Een grotere taart op een bord met een gouden rand. Zo voel je je als vogel minstens in
een restaurant.
De taarten bestaan uit biologisch ossewit
met zaden, zonnepitten en in de grote taart
zijn stukjes 'oud' brood meeverwerkt. Rozijnen en noten, van alles wat vogels lekker
vinden kunnen in de taarten verwerkt worden.
Het vet alleen laten smelten, het mag beslist niet gaan borrelen.
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Van een van onze lezers
Hoi Anneke,
Ik heb die foto gepost op jouw Facebook
van dat bord met vormpjes met vogelvoer
in vet die ik met de kleuters (ik werk als pedagogisch medewerker bij een antroposofische BSO).
Ik zag jouw foto's en recept van creatieve
vetbollen en toen kwam ik op het idee om
zoiets ook met de kleuters in mijn groep te
gaan doen in de kerstvakantie... Ze vonden
het erg leuk om ze te maken en we hebben
er een paar in de boom van onze BSO gehangen... ik was alleen helaas stokjes vergeten erin te doen... maar we zagen dat de
vogeltjes die erop af kwamen er toch goed
bij konden...
Toen de ouders kwamen lieten de kinderen
meteen vol trots hun zelfgemaakte vet'bollen' aan hun ouders zien, die aan mij vroegen hoe we die gemaakt hadden, omdat ze
dit zelf ook wilden proberen!
Dus het was een groot succes!

Volgende keer ga ik kopjes met vogelvetvoer maken met ze...
Groetjes,
Alexandra
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Wilgenroosje
Deze keer aandacht voor een klein plantje
met grote geneeskracht.
Het wordt nog veel "onkruid" genoemd.
Zou dat nog zo zijn als we steeds beter leren dat ze bijdragen aan onze gezondheid?
Lees je mee wat bloembeer er over vertelt?
Groetjes, Gina

De ware grootte van het kleinbloemig wilgenroosje op deze afbeelding is 19,2 cm
hoog.
Het harig wilgenroosje: 24,7 cm hoog.

Kleinbloemig
Dit bloempje is maar heel klein en weinigen
weten hoe krachtig ze zijn.
Wist je dat dit plantje wonderen doet?
Bij problemen aan blaas en prostaat helpt
het goed!
Ben je een man boven de 50 jaar?
Luister dan eens, heel eventjes maar:
Drink per dag 2 kopjes thee, daar voorkom
je dan veel hinder mee.
Als het bij jou groeien mag, doet het je
goed op je oude dag.
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____________________

____________________

Uit je Regio
Vermaken jullie kids zich nog een beetje nu ze
zo veel thuis zitten? Dit is misschien een leuk
biologieprojectje ter aanvulling op het schoolwerk: je eigen witlof kweken
Witlofkwekerij Lof uit Espel heeft een Witlofkweekset ontwikkeld waarmee je thuis in 4 weken tijd je eigen witlof kunt telen. Je kunt hem
bestellen via de website.
De kweekset bestaat uit een kweekpot met bijbehorende schaal, 300 gram kokosgrond, 9 witlofwortelen en een deksel voorzien van een illustratief ontwerp en duidelijke kweekinstructies. Het enige wat je verder nodig hebt is een
koele plek (14 – 18°C) en wat water. De set kost
€ 14,95 en wordt thuisbezorgd voor € 5,25.
Wie stuurt ons een foto van het resultaat?
Deze en nog veel meer leuke lokale producten
vind je op de website: www.uitjeregio.nl
#zelfwitlofkweken #biologieproject #lockdown
#leukvoordekids

Te bestellen bij dit bedrijf:
https://www.witlofkweekset.nl/webshop-2/
Gelezen op facebook, lijkt me leuk om te proberen
Barbera
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Boeken van Christina
von Dreien
‘Christina, tweeling als licht geboren’ en
‘Christina, het visioen over het goede’
zijn de eerste twee delen van de serie, geschreven door de moeder van Christina.
Bernadette von Dreien.
Christina is geboren met een sterk verruimd bewustzijn en behoort daarmee tot
een nieuwe generatie van jonge, evolutionaire denkers die het menselijk bestaan
zien, beschrijven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en spiritualiteit. Van jongs af aan geeft
ze blijk van een opmerkelijk inzicht in de
huidige wereld en verbaast ze met haar
sterke ethiek, wijsheid en innerlijke rust,
die een nieuwe dimensie van mens-zijn
doen vermoeden.
Moeiteloos gaat Christina op een heel natuurlijke manier om met diverse paranormale gaven zoals multidimensionale waarneming, helderziendheid, telepathie en telekinese. Ze heeft het vermogen om aura’s
te zien, contact met het hiernamaals te leggen en te communiceren met dieren en
planten. Al vanaf de geboorte staat ze in
een bewuste verbinding met hogere dimensies en beschavingen van het licht.

Te bestellen via onze partnerlink:
Deel 1
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789460151859&PC=42787
0AA
Deel 2
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789460151866&PC=42787
0AA

Deel 3
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789460151859&PC=42787
0AA
Deel 4
https://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789460152054&PC=42787
0AA

Als voorbode van een nieuwe fase in de
evolutie van de mens is Christina samen
met haar tweelingzus Elena op Aarde geïncarneerd om licht en vrede te verspreiden.
Ze zegt: ‘Het licht is al overal op de wereld.
Er is alleen nog iemand nodig die op de
‘aan’-knop drukt.’
‘Christina, Bewustzijn schept vrede’ en het
4e deel ‘Uiteindelijk komt alles goed, hoe
we zelf een volmaakte wereld kunnen
scheppen’ zijn door Christina zelf geschreven.
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En de vogels genieten

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
Barbera Smit – Opmaak / Lay-out
Frank Bleeker
Teksten en foto’s
Anneke Bleeker, Marja Frederiks, Piteke van
der Meulen, Geertje Swart, Gina Boonstra,
Alexandra Flamingo, Barbera Smit
Wil je de Nieuwsbrief iedere maand ontvangen? Stuur dan een mailtje naar:

Anneke@project7-blad.nl
www.project7-blad.nl

Tot volgende maand!
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