“Zevenblad – een van de krachtpatsers onder de ‘wilde’ groenten”
Voorwoord
Een lekker voorjaarsrecept: Eiersalade met daslook
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Voorwoord

Een lekker voorjaarsrecept: Eiersalade met daslook

En we zijn alweer eind april, tijd voor de junior nieuwsbrief.
Heb je de afgelopen maand de vogels bij
beleef de lente gevolgd?
De oehoe en de slechtvalk zijn druk met
voeren, daar zijn al wat eieren uit, de koolmees en bijvoorbeeld de ooievaars zitten
nog op de eieren te broeden. Ik kijk vaak
even naar de filmpjes die bijna dagelijks gemaakt worden. Zo leuk om te zien.
En er zijn nog veel meer vogels dan ik hier
noem te volgen. Het is echt voorjaar.
Aankomend weekend is het ’s nachts nog
rond het vriespunt en vervolgens wordt het
ook ’s nachts warmer.

In Anneke haar boek ‘Het Wilde Genieten Voorjaar’ staat een recept van kruidenboter met
daslook, supermakkelijk te maken, met de
paasdagen gemaakt, en oh zo lekker.
Vorige week kreeg ik weer een dikke hand
daslook van iemand en die heb ik fijngesneden
door ‘mijn’ eiersalade recept gedaan in plaats
van de bieslook die ik er anders altijd in doe. Ik
kan het originele recept wat ik ooit ergens uitgeknipt heb niet meer vinden, hierbij zoals ik
het mij herinner en voor mezelf heb aangepast.
Ik volg eerlijk gezegd nooit zo de recepten, ik
volg het idee .

Zelf ben ik weer druk op de volkstuin, de
tuin rond het dorpshuis en eigen tuin. Er
moet weer van alles gebeuren in het voorjaar. Bedenken wat je er dit jaar weer in
gaat zetten, voorzaaien.
Je kunt je eigen vierkante moestuin maken
maar je kunt ook, zoals Piteke in haar bijdrage vertelt, in bakken telen en zoals zij
doet ‘wilde’ planten in bakken.
Goed plan, zelf laat ik wat brandnetels,
paardenbloemen, zevenblad etc. in de tuin
staan en heb ik vorig jaar van iemand twee
daslook plantjes gekregen. Volgend jaar
mijn eigen daslook oogsten. Dit jaar een
paar keer een handvol van iemand gekregen en wat lekkers van gemaakt. Zie het recept.
Marja vertelt in deze junior over de beuk en
Anneke voegt nog wat ideetjes eraan toe,
beuk in salade, of thee en een mooie ansichtkaart met foto’s van de beuk. Ook nog
een paar andere bijdrages van Anneke, bv
madeliefjes, tulpen, zevenblad en daslook.
Geertje heeft het over de bovis-waarde en
van Gina delen we een bijdrage over bomen. Ook delen we informatie over een
boek wat binnenkort uitkomt over hooggevoeligheid bij kinderen.

5 of 6 hardgekookte eieren snijden en mengen
met
2 of 3 eetlepels biologische of eigengemaakte
mayonaise en
2 of 3 eetlepels biologische kwark of Griekse
yoghurt
Geraspte biologische kaas erdoor, ik meen 100
gram, maar doe qua hoeveelheid wat je zelf
lekker vindt.
Flinke hand daslook fijnsnijden en erdoor mengen.
Eventueel nog wat peper en Keltisch zeezout
naar smaak toevoegen.
Paar uur voor gebruik maken zodat de daslook
smaak goed tot haar recht komt.
Lekker op een stokbroodje of toastjes. De eiersalade op de foto is gemaakt met 2 eieren.
Barbera
Reageren? Mail barbera@project7-blad.nl
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Beuk - Fagus Sylvatica
De Beuk is leuk!! En niet alleen omdat het
rijmt☺

De Beuk… nog even en dan komen de jonge
blaadjes weer tevoorschijn. Prachtig vind ik
dat heldergroene kleurtje, echt een voorjaarsgevoel geeft het mij. De Beuken hebben dan naar mijn beleving een sprookjesachtige uitstraling.
Je kan zo de elfjes, deva’s en andere natuurwezens ertussen zien. Ik hou ervan ha
ha ha dat zeg ik bij elke plant, boom of
struik volgens mij☺ maar het is echt!

De Beuk is een boom die wel 300 jaar oud
kan worden… lijkt me fantastisch om eens
een goed gesprek met een oude Beuk te
hebben.
Zijn naam, Beuk komt van het oud Gotische
‘boka’ wat letter betekent…. het zal wel, ik
zie het verband niet.
Sylvatica vind ik logischer. Silva betekent in
het Latijn ‘bos’, bosbewoner en Fagus komt
van het Griekse ‘phagein’ wat ‘eten’ betekent.
Dat verwijst naar de beukennootjes die
door eekhoorns en zwijnen gegeten worden. De beukennootjes zijn de zaden van
de boom en in het stekelige napje zitten 2
of 3 kleine driehoekige nootjes waar je het
harde bruine schilletje af moet pulken. Dan
blijft het nootje over.
Een paar rauwe nootjes eten kan geen
kwaad, maar in grote hoeveelheden zijn de
nootjes giftig voor mensen door het faginezuur en blauwzuur dat erin zit. Wanneer je
de nootjes roostert in de koekenpan verdwijnt het zuur en kun je ze eten. Ook een
mogelijkheid is om ze een tijd te drogen of
te weken in water, dan vervliegt het gif.
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Onder beuken groeien daardoor weinig
planten. De bladeren zijn heldergroen, aan
de onderkant iets lichter. Ze glanzen en zijn
eivormig met rechte nerven.
In Mei krijgt de Beuk katjes in kluwens, de
mannelijke katjes hangen en de vrouwelijke staan rechtop op dezelfde boom.

De jonge blaadjes die in het voorjaar verschijnen kunnen we ook eten bijvoorbeeld
wat door de sla. Zelf ben ik er niet heel gek
op, ze zijn zurig en door de looistoffen
stroef in je mond, maar hun energiewaarde
is heel hoog dus wat dat betreft heel goed
voor ons.
Door het eten van voeding met een hoge
energiewaarde worden we gezonder.
De Beuk herken je makkelijk aan zijn gladde
bast en zijn rechte stam. Vaak ontstaan de
zijtakken op de tweede helft van de stam.
De kruin van de boom is eivormig en de takken spreiden zich horizontaal uit waardoor
hij veel schaduw geeft.

De Beuk houdt van een koel klimaat, kalkrijke grond en heeft veel vocht nodig. In de
geneeskunde wordt Beuk al van oudsher
gebruikt als expectorans, dat betekent dat
het helpt bij het ophoesten van slijm. De
gebruikte delen zijn de bast van 2- tot 3-jarige takken en/of de bladeren. Hier wordt
tinctuur of thee van gemaakt.
Door de vele looistoffen werkt Beuk ontstekingsremmend, koortswerend en samentrekkend. Goed te gebruiken dus onder andere bij slecht genezende wonden,
ontstoken tandvlees, blaren enz. Beuk
werkt eetlustopwekkend en kan helpen bij
blaasstenen.
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O ja en de kiemen van de Beuk zijn ook heel
schattig, Anneke heeft daar vast wel een
foto van, en ze zijn eetbaar.
Ze schijnen naar kool te smaken, zijn droog
en moeilijk te kauwen maar fijngehakt kunnen ze door de sla.
Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker©
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Jonge beukenblaadjes als sla op een salade

Ansichtkaarten set A

Likeur van beukenblaadjes...

Beukenblaadjes in een theemengsel

Anneke

Met een kaart met de mooie foto’s van de
beuk. Er zijn 2 sets met elk 10 kaarten, de
foto van set B staat op de slotpagina van
deze junior nieuwsbrief.
De kaartensets kosten € 15,00 per set en te
bestellen via barbera@project7-blad.nl
Hoe leuk is het om in dit digitale tijdperk
eens een kaartje te sturen in plaats van te
mailen of te whats-appen.
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Wildplukken voor beginners
Ik ben sinds 2017 bezig met wildplukken en
vind het nog steeds fantastisch om te doen!
Via Anneke Bleeker van Project7blad ben ik
met heel veel wandelingen mee geweest
en heb op die manier heel veel eetbare
planten leren kennen.
Daarnaast gebruik ik het boek ‘Eetbare
Wilde Planten’ van Steffen Guido Fleischhauer omdat daar heel veel planten in
staan beschreven die overal om ons heen
groeien.
Ook heb ik de serie “Het wilde genieten”
aangeschaft waar hele duidelijke foto’s in
staan en een schat aan informatie te vinden is met tegelijk heerlijke recepten.
Als je voor het eerst gaat wildplukken en
“wild” gaat eten dan raad ik je aan om te
beginnen met hele kleine hoeveelheden.
Je kunt dit gaandeweg opbouwen.
Waarom?
Je lichaam moet eraan wennen en sommige planten zijn erg vezelrijk en stimuleren je darmen behoorlijk.
Ik wil je dit keer graag meenemen heel
dicht bij mijn huis namelijk in mijn eigen
stadstuin.
Omdat alles bestraat is en er maar een
kleine strook vaste grond aanwezig is maak
ik gebruik van heel veel potten en kuipen.

In de woonwijk ontdekte ik 3 jaar geleden
springbalsemien in een strook gemeentegrond. Ik groef een aantal planten uit en
plantte ze in mijn voortuintje.
Springbalsemien verspreidt zich gigantisch.
Ieder voorjaar hebben we nu honderden
kiemen groeien. Ze zijn eetbaar dus de
groente groeit letterlijk voor je voeten.
Later in het jaar zijn de zaden ook heerlijk
om te eten.
In de tijd ertussen fleuren de roze bloemen
mijn tuintje op en hebben de bijen er ook
heel veel plezier van.
Ik had een opvouwbare bloempot staan
met grond en daar zijn springbalsemienzaden ontkiemt.
Je ziet hier het resultaat.

Ik heb eetbare wilde planten uit de natuur
gehaald en in een speciekuip geplant.
Elk voorjaar komen ze weer op.
Wat groeit er nu?
Robbertskruid
Brandnetel
Fluitenkruid
Kraailook
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Wat er wel opkwam was koolzaad en klaver.
Ik heb een aantal koolzaad planten in mijn
specie kuip gezet en zo kan ik nu wilde kool
eten als ik daar zin in heb.
Tijdens de winter stonden deze planten
ook gewoon buiten en zijn nu alweer in
bloei.
Zevenblad is voor veel mensen een ramp in
hun tuin.
Ik heb geleerd dat je het gewoon moet
gaan gebruiken!
Hoe lekker is het dat je gewoon je tuin inloopt en even een handjevol kan plukken
om door een soep of pastagerecht te doen?
Afgelopen jaar werden er naast ons huis
perken leeggehaald waar heesters stonden.
Er kwam zandgrond voor in de plaats en er
werd wilde bloemen mengsel gestrooid.
Het plan was om de insecten tegemoet te
komen.
Door de droogte zijn de bloemen helemaal
niet tot bloei gekomen.

Ook brandnetel kun je rustig laten staan.
Ziet dit er nu zo gek uit?
Het is een kwestie van anders kijken en
waarderen. Ik hoop dat velen onder jullie
ook zo genieten van alle moois uit de natuur!
Met deze bijdrage heb ik willen laten zien
dat wildplukken heel dichtbij beginnen
kan.
Piteke van der Meulen
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Madeliefjes...

Madeliefjes zijn o zo schattig.
Madeliefjes vallen op in het gras, madeliefjes veren altijd weer op als we ze vertrappen, madeliefjes zie je snel weer verschijnen na het maaien van het gras.
Oersterk! Om te zien heel nietig. Maar ondertussen... niet klein te krijgen!
De groene blaadjes kun je als salade gebruiken, net als veldsla, daar vergelijken we het
altijd een beetje mee.
De bloempjes kun je plukken voor op elke
maaltijd om als eetbare versiering te gebruiken.
Op warme maaltijden, op belegde broodjes, op soep, op toastjes, maar bijvoorbeeld
ook op kruidenboter.
Roomboter op kamertemperatuur aanvullen met fijngesneden groenten en/of kruiden.

De kruidenboter op de foto bestaat uit fijngesneden blad van look-zonder-look, zevenblad en daslook.
De madeliefjes geven een feestelijke aanblik.

Anneke
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Hebben gedachten invloed op de voedingswaarde van ons eten?

•
•

In 2017 heb ik een onderzoekje gedaan
naar aanleiding van een studie Gezondheid
en Verjonging die ik deed. Het leek mij leuk
dit met jullie te delen, zodat jullie het zelf
ook uit kunnen proberen. Bij het onderzoek
ging ik van de veronderstelling uit dat gedachtekracht invloed kan uitoefenen op de
voedingswaarde van ons eten. Ik verwachtte dat positieve gedachten de voedingswaarde omhoog zou brengen.
Ik ging uit van mijn eigen ervaringen die ik
heb met het opladen van water via mijn
handen. Dit opladen doe ik door te visualiseren (net zoals fantaseren). Het water verandert van smaak, wordt bloemig en zacht
en blijft lange tijd dezelfde frisse smaak
houden. Probeer het zelf maar uit.
Deze oefening doe je als volgt:
• ga lekker zitten,
• doe buikademhalingen,
• stel je voor dat er energie vanuit de
aarde via je voetenzolen je lichaam
instroomt en bij iedere inademing
vul je jouw lichaam.
• Ditzelfde voor de kosmische energie doe je door via je kruin op jouw
hoofd de universele energie bij iedere inademing in jouw lichaam te
laten stromen.
• Laat de beide energieën samensmelten.
• Pak dan een glas water tussen je
beide handen en neem een slokje.
Proef even hoe het op dat moment
smaakt.
• Daarna ga je liefdevol naar het water kijken en terwijl je dat doet,
adem je in en neemt via je linkerhand en arm de vervuilde energie

•
•

uit het water en laat het naar je hart
stromen.
Houd bij jouw hart de adem even
vast en transformeer daarmee de
vervuilde energie in liefdesenergie.
Bij de uitademing laat je die liefdesenergie via je rechterarm en handpalm weer in het glas water stromen.
Doe dit zeven keer.
Proef dan nog eens van het water…
en hoe proeft het nu?

Naast deze methode ging ik ook uit van de
onderzoeken die Dr. Masaru Emoto
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Masaru_Emoto) met waterkristallen heeft gedaan met invloed van
woorden en muziek en dat water een informatiedrager is. Daarvan heb ik meerdere
keren bewijzen gezien via proefjes.
Mijn eigen ervaring met verlevendigd water van Grander, waarbij planten die nooit
bloeiden zijn gaan bloeien en mijn kinderen
die voorheen geen kraanwater wilden drinken en nu graag water drinken.
Ik verwachtte dat het water/vocht dat aanwezig was in het voedingsproduct beïnvloed werd en in voedingswaarde omhoog
zou gaan door stimulering van positieve gedachten.
Hierbij nam ik aan dat het stijgen van de
voedingswaarde afhankelijk is van de hoeveelheid water/vocht er in een voedingsproduct zit.
Als ik het uitpendel met de Bovismeter
geeft mijn Granderkraanwater een waarde
van 12.000 BE vanuit de kraan en 16.000 BE
als ik het oplaad via de bovengenoemde
manier via mijn handen.
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Boviswaarden
Deze voedingswaarde kan gemeten worden met een pendel of biotensor via de biometer van de Franse fysicus Antoine Bovis. Bovis ging ervan uit dat alle materie
straling uitzendt. De frequentie van deze
straling bepaalde hij met Angströmeenheden: een maat voor de golflengte van het
licht.
Hij maakte een meetlat, de zogenaamde biometer, die was ingedeeld in Angström. Na
de Tweede Wereldoorlog werkte een leerling van Bovis, de natuurkundige Simonéton, de methode verder uit. De biometer bleef uitgangspunt, maar het was
voor hem duidelijk dat Bovis geen
Angströmwaarden pendelde maar iets anders. Simonéton noemde ze toen Boviswaarden zoals zoveel schalen naar hun uitvinder zijn genoemd.
Gezonde mensen hebben volgens Simonéton waarden tussen 6.500 en 8.000
Bovis. Wij moeten daarom voedsel van
meer dan 6.500 Bovis eten om gezond te
blijven.

Door het werk van Simonéton werden de
biometer en de Boviswaarde bekend. Al
snel ontdekte men dat niet alleen voedingsmiddelen een Boviswaarde hebben,
maar alle organismen, voorwerpen, ruimtes, plekken en zelfs boeken en symbolen.
Gezonde bomen hebben tussen de 7.000
en 10.000 Bovis. Uit waarnemingen van Simonéton blijkt dat de Boviswaarde niet direct samenhangt met vitaliteit of versheid;
op een kerk of altaar zijn deze begrippen
immers niet van toepassing.
Volgens Bovis vindt er overal een ontmoeting plaats van aardse en kosmische krachten. Een organisme is gezond als deze
krachten in evenwicht zijn. Helen betekent
iets weer heel maken door het te verbinden met zijn kosmische bron of goddelijke
kern.
Hoe heler de mens, hoe hoger zijn Boviswaarde. Een ziek mens heeft een lage Boviswaarde (3.000) en een geheeld mens
een hoge waarde van 8.000 Bovis. Een heilige stijgt boven alles uit met 12.000 Bovis.
De Boviswaarde is dus een maat voor heelheid.
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Mijn onderzoek
Ik heb twee keer een
test uitgevoerd. Iedere
keer met verschillende
voedingsmiddelen. Na
de 0-meting (1e meting
zonder papiertjes met
tekst) werden de voedingsmiddelen op een
blaadje met de tekst:
nutriëntvol, heilzaam,
voedzaam, liefde en
dankbaar in de kelderkast gelegd.
Daar is het over het algemeen donker en de
straling in de kast zelf was gemeten als
‘licht ziekteverwekkend’ vanwege stralingvelden van de Wifi en GSM-masten.
Na ruim 24 uur zijn de middelen uit de kast
gehaald en weer gemeten. De metingen na
meer dan 24 uur gaven in bijna alle gevallen een stijging van de Boviswaarde aan.
Hebben gedachten invloed op de voedingswaarde van ons eten?
Deze vraag kan ik
met een ‘ja’ beantwoorden. Alle voedingsmiddelen zijn
in BE-waarde omhooggegaan,
behalve de aardbeien.
Mogelijk zaten ze al
tot hun hoogste niveau qua waarde.
Zelfs de bewerkte
niet-biologische
koekjes
zijn
in
waarde gestegen.
Zowel de koffie als de appel en sinaasappel
zijn in waarde omhooggegaan, wat opmerkelijk is gezien er geen water/vocht in de
gemalen koffie zit.
Opmerkelijk is dat de appel en sinaasappel
niet zoveel gestegen zijn in vergelijking met
de andere voedingsmiddelen. Hierbij moet
ik de opmerking maken, dat de fruitschaal

naast een zoutsteenlamp (-ionen) staat en
dat hierdoor mogelijk de appel en sinaasappel al bijna aan hun ‘heelheid’ zaten qua
straling voordat ik de 0-meting deed.
Er zijn bronnen die zeggen dat de Boviswaarde niet als wetenschap aangeduid kan
worden. Er kan geen dubbelblind onderzoek gedaan worden, omdat een tweede
keer er een ander resultaat uit kan komen.
Ook is het resultaat afhankelijk van de persoon die de pendel hanteert en dan met
name hoe het met de energiewaarde van
deze persoon zelf is gesteld en zijn gedachten.
Andere bronnen geven aan dat alle energievormen (= Ch'i (Chinees), pneuma
(Grieks); spiritus vitalis (Latijns) prana (Indisch/yoga) orgon (Wilhelm Reich), etc.)
meetbaar en voelbaar zijn.
De vraag is echter met welke methode op
een (relatief) eenvoudige wijze een goede
energetische diagnose gesteld kan worden.
Mensen zenden trillingen uit en kunnen
voeding zowel positief als negatief beïnvloeden. De voedingsmiddelen resoneren
met wat voor trilling er naar hen toe wordt
gezonden.
De planeet aarde bestaat voor een groot
deel uit water. Al het leven bestaat uit water. Het menselijk lichaam bestaat voor
ruim 70% aan water. Wat geldt voor een
kan met water zou dus moeten gelden voor
elke levensvorm. Trillingen of vibraties
worden door het water opgenomen.
Mijn conclusie van het onderzoek
Positieve gedachten beïnvloeden wel degelijk de voedingswaarde van ons eten (boven de 6.500 BE) en kunnen het door de hogere stralingsintensiteit bevorderend maken voor onze gezondheid.
Of het dan ook gemakkelijker door ons lichaam wordt opgenomen en meer nutriënten bevat, is niet meegenomen in dit onderzoek. De verwachting dat de voedingswaarde afhankelijk is van de hoeveelheid
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water/vocht er in een voedingsproduct zit,
is ongegrond (zowel vochtarme als vochtrijke voedingsmiddelen zijn in waarde gestegen).
Als je het leuk vindt, dan kun je zelf ook van
dit soort testen doen. Je kunt bijvoorbeeld
in plaats van papiertjes met tekst ook een
sinaasappel via je handen opladen en deze
dan uittesten hoeveel hij gestegen is in
waarde.
Als je met een pendel werkt dan gebruik je
een cirkel met de Boviswaarden (zie de
foto). Zorg dat je goed uitgerust bent. Hang
de pendel in het midden en vraag om de
huidige boviswaarde aan te duiden van het
voorwerp dat je in jouw handen hebt.
Doe eerst altijd even een 0-meting, dus
zonder dat je iets met het voorwerp hebt
gedaan.
Veel succes met jouw onderzoek
.

Hollandse schoonheid
uit het verre Turkije...

Liefs, Geertje Swart
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
www.helenopnatuurlijkewijze.nl
Fotobron: eigen foto’s

____________________
Berkenboom

De jonge blaadjes van de berkenboom kun
je als sla aan de maaltijd toevoegen.
Jonge blaadjes bevatten een hoge energiewaarde. Met deze jonge blaadjes, van de
berk, net zoals van de beuk kun je een
maaltijd aanvullen en supergezond maken.
Anneke

De tulp is ingeburgerd als Hollandse
schoonheid, maar deze bloem komt oorspronkelijk uit Turkije.
De bloemblaadjes van tulpen kunnen we
gebruiken voor verschillende gerechten.
Op salades, verwerkt in een gebakken ei,
een bloemblaadje als 'bakje' voor een
hapje, bedenk het maar.
Maar... wat heel belangrijk is om elke keer
weer te delen is het feit dat de bollen van
biologische afkomst moeten zijn.
Koop nooit tulpen langs de weg of in een
winkel om in de keuken te verwerken als er
niet bij staat dat ze biologisch zijn.
Plant in het najaar biologische tulpen als je
van plan bent er in de keuken leuke dingen
mee uit te voeren.
De bollen kunnen ook gegeten worden, in
schijfjes gesneden en dan bijvoorbeeld
roergebakken, al dan niet gecombineerd
met groenten.
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In de maand juni, wanneer de tulpen rijp
zijn om gepeld te worden, kunnen zij gegeten worden.
Tulpen, een korte periode in beeld maar
prachtig en verrassend.
De foto's zijn genomen op 19 april in onze
tuin.
Want wij houden er in het najaar al rekening mee dat we in het voorjaar tulpenblaadjes willen gebruiken.
Anneke

____________________
Wilde bieslook
In de vrije natuur kunnen we wilde bieslook
tegenkomen.
De bieslook is wat steviger dan de bieslook
die we in potjes kunnen kopen of in de tuin
hebben staan.
Wanneer je deze planten tegenkomt kun je
een stengel plukken en deze even tussen
de vingers fijnknijpen om vervolgens te
kunnen ruiken of je een uienlucht herkent.
Bieslook ruikt uiachtig, elke looksoort ruikt
uiachtig, het kan niet missen.
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Wilde bieslook, leuk om in de keuken te
verwerken.

Op deze foto's zie je zevenblad samen met
daslook in de vergiet, geplukt in een bos
waar heel veel groeit.
Deze bladeren gingen o.a. in een soep
maar ook in de bruidenboter op de andere
foto.

Anneke

____________________
… Zevenblad en
daslook...

Een paar bladeren mooi fijngesneden en
goed door de roomboter geprakt. Een
paar viooltjes erop en het staat meteen
heel gezellig op tafel.
Altijd roomboter (biologisch) op kamertemperatuur gebruiken voor kruidenboter.
Roomboter net uit de koelkast werkt niet.

Jong zevenblad en veldkers op toastjes
Deze nieuwsbrief begint met een mooie
mand met zevenblad.
Zevenblad is overal waar het groeit alweer
volop te plukken.
Een supergezonde groente waar we heel
veel mee kunnen maken.
Jong zevenblad rauw toevoegen aan salades, mooi fijngesneden, of in een kruidenboter. De wat volwassener bladeren kunnen gemakkelijk in warme gerechten meegenomen worden.
Variaties genoeg.
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zevenblad

veldkers

____________________

‘Die wil ik ook niet aan,’ roept hij zodra ik
hem het shirt wil aan doen.
‘Waarom niet?’
Ik merk dat ik geïrriteerd begin te raken.
We hebben niet veel tijd en ik ben moe.
‘Deze heeft ook geen mouwen.’
‘Dus je wilt geen shirt zonder mouwen
aan?’ vraag ik ter bevestiging.
‘Nee, dat vind ik niet fijn zitten.’
‘Waarom niet?’ vraag ik zuchtend.
Hij zegt niets. Het is bloedheet en meneertje wil geen shirt zonder mouwen aan, denk
ik wrevelig. Ik haal alle shirts zonder mouwen uit de kast en houd ze omhoog.
‘Dus deze wil jij allemaal niet aan,’ vraag ik
harder dan de bedoeling is.
‘Nee, die vind ik allemaal niet fijn zitten,’
roept hij het snikkend uit.
‘Ik begrijp er geen zak van maar het zal
wel,’ zeg ik zachtjes.
Boos gooi ik alle shirts terug de kast in en
haal er een T-shirt uit.
‘Dus deze wil jij wel aan?’ vraag ik voor de
zekerheid.
‘Ja,’ zegt hij vol overtuiging.
Zuchtend trek ik hem het T-shirt aan."

‘Die wil ik niet aan’
‘Die wil ik niet aan’, roept Chris wanneer ik
hem wil aankleden.
‘Wat wil je niet aan?’
‘Die,’ roept hij terwijl hij naar zijn shirt zonder mouwen wijst.
‘Waarom niet?’
‘Ik vind het niet fijn zitten.’
‘Dit heb je vorige week nog aan gehad.’
Terwijl ik het shirt over zijn hoofd schuif,
trekt hij zich terug en begint te huilen.
‘Ik wil het niet aan,’ roept hij.
‘Is al goed,’ zeg ik zuchtend.
Ik leg het shirt terug en pak een ander shirt
zonder mouwen.
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Bovenstaande tekst is een fragment uit:
'Kind van de Nieuwe Tijd - deel 1'
door Annemarie van der Grift
Stoffen die kriebelen of juist ruw zijn. Wol.
Labeltjes aan de binnenkant van kleding.
Naden in sokken. Of wellicht iets anders
wat 'irriteert'. Veel hooggevoeligen ervaren deze zaken als een last.
Herkenbaar voor jezelf en/of bij je kind?
Zeker bij een strong-willed kind (zoals mijn
zoon was) kan het een ware uitdaging voor
de ouder(s) zijn.
"Het vroegtijdig (h)erkennen van hooggevoeligheid in de kindertijd is van groot belang om disbalans op latere leeftijd te voorkomen.
"In dit boek geeft Annemarie een inkijk in
haar jarenlange zoektocht naar wat haar
zoon Chris kan mankeren. Direct na zijn geboorte voelt ze dat er meer is dan alleen
het krijgen van dit ‘bijzondere’ kind.
Chris huilt veel en is ‘anders’. Naarmate hij
ouder wordt, ontdekt Annemarie steeds
meer hooggevoelige eigenschappen bij
hem, al kan ze deze nergens concreet aan
toeschrijven.
Daarnaast blijkt het voor haar omgeving
onbekend terrein én taboe te zijn. Men kan
niet vermoeden wat het opvoeden van
Chris met zich meebrengt en wat dit met
Annemarie en haar gezin doet.
Wanneer Chris vier jaar is, ‘bevestigt’ een
medium dat hij hooggevoelig is en over paranormale eigenschappen beschikt.
Er gaat een nieuwe wereld voor Annemarie
open en ze is vastbesloten haar zoon te helpen.
Naast dat Annemarie van der Grift werkzaam in de reguliere zorg is, houdt ze zich
bezig met bewustwording, energetisch
werk en healing. Vanuit haar levensmissie
‘mensen helpen helen’ is dit (duo)boek tot
stand gekomen.
Waar in dit boek de weg naar herkenning
centraal staat, zo komt in het tweede boek

de erkenning aan bod. Haar persoonlijke
verhaal wordt aangevuld met theorie,
voorbeelden uit de praktijk, oefeningen,
handvatten, inzichten en tips.
Dit (duo)boek kan als leidraad dienen bij
het leren omgaan met hooggevoeligheid in
de Nieuwe Tijd. Het kan zowel ouders als
mensen zonder kinderen ondersteuning
bieden. Tevens geschikt voor opvoeders,
verzorgers, leerkrachten en hulpverleners.
Bestellen: Wil je een gesigneerd exemplaar
ontvangen? Stuur een mail naar info@visionoflight-healing.nl of kijk op www.visionoflight-healing.nl
Verder is het boek binnenkort bij alle boekhandels in Nederland en België te verkrijgen en te bestellen via uitgeverij Obeliskboeken. ISBN nr. 978-94-93071-75-9
Prijs: €26,99
In juni komt deel 2 van het duoboek uit. In
dit boek geeft Annemarie een inkijk in het
proces waarin ze terecht komt, nadat ze
van een medium krijgt ‘bevestigd’ dat haar
zoon Chris hooggevoelig is en over paranormale eigenschappen beschikt.
Ze verdiept zich in deze materie en
(her)ontdekt daarmee haar eigen hooggevoelige eigenschappen. Ze komt erachter
wat er bij Chris speelt en waarom hij doet
zoals hij doet.
Nadat haar moeder plotseling overlijdt,
krijgt het leven van Annemarie een wending. Ze merkt dat haar bewust-zijn zich
verruimt en ze ervaart een spiritueel ontwaken. Met vallen en opstaan leert ze met
de eigenschappen van Chris omgaan en
komt ze tevens dichter bij haarzelf. Annemarie ervaart dat haar zoon met een reden
in haar haar leven is gekomen. Hij blijkt een
kind van de Nieuwe Tijd.
Lichtgroet,
Annemarie van der Grift
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Bomen
Deze maand aandacht voor de bomen, ze
zijn van levensbelang voor mens en dier...
Zorg jij er mee voor dat de bomen gezond
kunnen blijven groeien? Fijn! Dank je wel!
Groetjes, Gina

Mens en boom, zij horen bij elkaar.
Zonder de één heeft de ander het zwaar.
De adem die jij uitblaast, ademen bomen
helemaal in.
In ruil geven zij zuurstof, dat is ons gewin.
Samen maken wij de cirkel rond
en houden we elkaar gezond.
Bomen genezen ziekten en voeden ons dag
na dag.
Dat maakt dat jij ze goed verzorgen mag.
Wees lief voor de aarde, waar de boom in
staat.
Zo zorg je dat het leven verder gaat
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Hontie vliegt hier op een blaadje van de zomereik.

Als je meer wilt zien van de Eigenheidjes en
mijn werk, kijk dan eens op www.eigenheidje.nl en op de facebookpagina van Eigenheidje)

19

Wel hebben zij eerst met hun snaveltje geprobeerd het ronde gat te vergroten maar
uiteindelijk bevalt het huisje blijkbaar
goed.

We gaan het zien, als het lukt zal ik een foto
maken met een vogeltje erbij, maar dat is
wel lastig hoor.
Anneke

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:
ansichtkaarten set B

____________________
Het swingende vogelhuisje in het voorjaar...
Het swingende vogelhuisje, vorige keer
deelden we dit voorbeeld al in de nieuwsbrief.
Een vogelhuisje gekocht langs de weg.
Maar... er is van alles gaande op dit moment in en rond dit vogelhuisje.
Meesjes hebben de val erop, bouwen een
nestje in het kastje en we zien ze erin en uit
vliegen.

Barbera Smit – Opmaak / Lay-out
Frank Bleeker
Teksten en foto’s
Anneke Bleeker, Marja Frederiks, Piteke van
der Meulen, Geertje Swart, Gina Boonstra en
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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