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Voorwoord
We zijn eind juni 2021, alweer een half jaar
om, de langste dag al weer voorbij. De tijd
gaat zooooooo snel, misschien niet voor iedereen, maar ik heb het idee dat er minder
uren in een dag zitten dan vroeger
Regendagen en veel zonnige dagen wisselen elkaar af, als de zon schijnt is het heerlijk om buiten te zijn, in de tuin, volkstuin,
tuin rond het dorpshuis, wandelen met de
hond of gewoon lui zitten met een boek.
Maar ook lekker op stap met gelijkgestemden.
Zoals van de week. Een supermiddag. Met
een klein groepje een rondleiding gehad op
een boerderij, een familiedomein zoals beschreven in de boeken van Vladimir Megre
over Anastasia.
Anastasia is een jonge Siberische vrouw die
zonder huis in de taiga leeft, nooit naar een
'echte' school is geweest maar een onvoorstelbare kennis bezit.
De boekenserie over Anastasia, er zijn intussen 10 delen verschenen, hebben miljoenen lezers over de hele wereld een andere kijk op hun leven gegeven, hen geïnspireerd om hun scheppingskracht te benutten in overeenstemming met de natuur
en op tastbare wijze laten ervaren wat vrijheid kan zijn.
Ik citeer wat tekst van website van het familiedomein waar ik van de week ben geweest www.blauwestip.nl
Een blauwe stip op Moeder Aarde
Op de aarde zijn een aantal blauwe zones
waar mensen langer, gezonder en gelukkiger oud worden.
Wij proberen op onze familiethuisgrond
dergelijke omstandigheden te creëren naar
het gedachtegoed van Anastasia in haar

boekenreeks “De rinkelende dennen van
Rusland”.
Hiermee hopen wij een blauwe stip op
Moeder Aarde te creëren om zo samen met
de natuur en andere blauwe stippen in onze
regio een nieuwe blauwe zone te co-creeren en te werken aan een mooiere Aarde.
PARADIJSELIJK BOEREN
“[…] Kies eerst van alle mogelijke gunstige
plaatsen op Aarde de plek die jou het meest
aanspreekt. De plek waar je zou willen wonen. De plek waar je ook je kinderen zou
willen zien opgroeien. Waar je achterkleinkinderen goede herinneringen aan je zullen
koesteren. Die plek moet een voor jou aangenaam klimaat hebben. Neem op die plek
een hectare grond voor eeuwig in bezit.’ […]
uit het boek van Anastasia, deel 4”
Als gezin hebben wij het geluk dat wij een
stukje Moeder Aarde gevonden hebben
dicht bij de Friese Waddenzee waar de lucht
het schoonst is van heel Nederland en dat
relatief dun bevolkt is.
We kunnen de sterren nog duidelijk aan de
hemel zien staan en ook het water is hier
nog van goede kwaliteit.
Tijdens de afgelopen 4 jaren hebben we het
gedachtengoed en teeltmethodes van Anastasia voor een familiedomein toegepast en
daarmee onbewust een vorm van “paradijselijk boeren” ontdekt waarbij alle begrippen als koolstof opbouw, permacultuur,
voedselbos, agroforestry, regeneratieve- of
herstellende landbouw, grasgevoerd, etc.
automatisch meegenomen worden.
Voor ons is het als gezin een bijzonder rustgevende en tevreden manier van leven
waarbij we iedere dag van het herstellende
vermogen en de intelligentie van de natuur
mogen genieten.
Gelukkig maar want er valt veel te herstellen!

2

Bijzonder wat dit gezin heeft neergezet in
een paar jaar tijd. Ik denk wel eens als ik
jonger zou zijn en de kennis van nu over dit
soort mogelijkheden zou hebben zou ik
mijn leven waarschijnlijk heel anders hebben ingericht en geleefd.
Terug naar en
dichtbij de natuur.

Hier is gekozen om te boeren met 30
koeien op het domein.

Ze hebben een heerlijke beschutte plek bij
de bomen als de zon volop schijnt.

Een aantal adviezen van Anastasia voor de
inrichting van een familiedomein:
een omheining met bomen en plant fruitbomen, ervoor of ertussen.

De mest wordt met een apparaat op een
speciale manier verwerkt, het stinkt niet en
wordt door boeren in de omgeving die biologisch telen uitgereden.

Zorg voor een vijver op je domein

Een bijenkorf, zelfs de maten zijn in haar
boeken aangegeven en als je deze precies
zo maakt werkt de bijenkorf perfect!
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Er wordt samengewerkt met boeren uit de
omgeving die groente telen. De melk gaat
naar een kaasmaker die er overheerlijke
kazen van maakt en op de boerderij rijpen.
Je kunt er tweewekelijks brood van oergranen, kaas, vlees en groente en eieren bestellen en afhalen of op laten sturen.
Ik ga er zeker de eerstvolgende keer bestellen.

Nu zie je hem overal. Op de stoepplantjesposter vind je voor elke week een andere
plant om naar te speuren; gratis te downloaden (https://bit.ly/3zKeIRK) of in gedrukte vorm te koop in de Hortuswinkel.

En dan nog even over de stoepplantjes
waar ik het de vorige keer over heb gehad.
Op Facebook en Instagram vind je elke
week het stoepplantje van de week.
Deze is van 23 juni:
STOEPPLANTJE VAN DE WEEK
Het stoepplantje van deze week, de gewone
raket doet een beetje denken aan een slungelig opgeschoten puber. Een wat stakerige, spichtige plant met kleine bleekgele
kruisbloemen. Als zich de vruchten vormen
drukken die zich strak tegen de stengel aan.
De zaadjes smaken scherp als mosterd.
Ooit, tienduizenden jaren geleden, reisde
de plant met graan mee naar onze streken.

Ook worden foto’s gedeeld van stoepplantjes die gevonden zijn.
Zo weer genoeg voor deze maand. Er is
weer van alles te lezen in deze junior, dus
ik wens je veel leesplezier en tot de volgende maand.
groet, Barbera
Foto’s Anneke Bleeker©
Reageren?
barbera@project7-blad.nl
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Bloempotwoningen in
de tuin...

____________________
Hoe leuk?
Vier bloempotten omgetoverd tot woningen waarin nu kabouters en vogeltjes wonen.
Een bloempot op zijn kant gelegd, beetje
aarde erin gedaan, huislook en andere vetplantjes geplant en afgedekt met rode
steentjes.
Deze woningen werden snel bewoond door
de kabouters en vogeltjes.
De bewoners houden wel van de zon in hun
woning als deze schijnt.

Laatst zag ik deze taartschaal met gevulde
flesjes staan. Leuk idee he?
Kunnen jullie namaken met kleine vaasjes
en flesjes gevuld met zomerbloemen.
Leuk in huis, op een tuintafel, leuk om cadeau te geven, hier kun je van alles mee bedenken.
Anneke

Anneke
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Wild spotten op de Veluwe

Wilde zwijnen
Ik heb mijn vakantie van 14 dagen doorgebracht in en rond Hoenderloo op de Veluwe.
Vorig jaar ben ik daar ook geweest en toen
heb ik voor het eerst, in het wild,
wilde zwijnen gezien.
Dit jaar hebben wij een nieuwe camera gekocht en had ik een compacte verrekijker
mee.

Het was een groot succes.
Je hoort af en toe in de media dat er heel
veel zwijnen zijn op het moment en dat ze
steeds vaker overlast veroorzaken.
Dit is logisch, want als je ziet wat voor
chaos ze achterlaten alleen al in de bossen
dan wil je ze niet graag in je eigen tuin hebben.
Ze woelen echt alles om en halen alle grond
over de kop.
Wij hebben een aantal keren wilde zwijnen
gezien.
De meeste kans heb je in de ochtend, rond
7 uur, wanneer het nog heel stil is in het
bos en vooral op de avond wanneer het begint te schemeren.
Elke keer is het weer net geluk hebben als
je ze ziet, want er zijn veel zwijnen maar je
struikelt er niet over.
Wij hebben een keer op avond 17 km gefietst door de bossen en kwamen er een
paar tegen die ook nog toevallig overstaken.
Een andere keer waren we aan het wandelen en ontdekken een familie in het bos.
Toen we dichterbij kwamen ging een mannetje en een paar vrouwtjes met de kop
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omhoog staan, een beetje dreigend en knorrend, zodat wij snel
door liepen.
We hoorden later dat als je lawaai
maakt, bijvoorbeeld in je handen
klappen of bellen met je fietsbel,
de zwijnen dan vaak snel wegschieten.

Edelherten
Op de Veluwe komen naast reeën
ook edelherten voor.
De mannetjes dragen prachtige
geweien, de vrouwtjes hebben dat
niet.
Een edelhert is een groot dier en
kan wel 2 meter lang worden.
Om edelherten te zien moet je weten waar ze zich ophouden en ook
weer veel geluk hebben dat je ze
tegenkomt.
In het Nationaal Park de Hoge Veluwe, waar je entreegeld betaalt
om er doorheen te mogen wandelen of fietsen, heb je grote kans om
ze te zien.
Op het eind van onze route zagen
wij edelherten staan op een weiland, langs de bosrand.

Wildobservatie plaatsen
Wildobservatiepost:
Groenendaalseweg 60
Loenen
Deze kijkhut ligt in het bos. 250 meter lopen vanaf de parkeerplaats.
In juni na 22.00 uur heb je hier grote kans
om wilde zwijnen te spotten.
Vorig jaar hebben wij hier ook edelherten
gezien.
Maar ook hier geldt, het is een kwestie van
geluk en geduld.

Wildscherm
Alverschotenseweg 50
Hoog Soeren
Dit wildscherm is vlakbij Radio Kootwijk.
Bij Radio Kootwijk heb je grote kans om
wilde zwijnen te zien.
Vorig jaar liepen ze daar naast de weg in
het bos.
Ze komen daar regelmatig en er staan zelfs
borden dat je ze niet mag voeren.
Grote kans dus om ze te zien.
Bij het wildscherm is het vaak druk.
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Begonia op de sla...

Toen wij er waren op een zondagavond was
het bijna dringen om een plekje te bemachtigen.
Wij wisten niet wat we zagen.
Een heel groot weiland in het bos met wilde
zwijnen, een ree en tal van edelherten.
We zagen ook herten met jongen.
Op een gegeven moment kwamen er biggetjes van wilde zwijnen op 3 meter afstand van het scherm.
De beesten hebben dan helemaal niet door
dat ze van alle kanten gefilmd en gefotografeerd worden.
Echt een aanrader om daar eens te kijken
als je in de buurt bent.
Voor kinderen natuurlijk ook erg leuk!
Piteke van der Meulen

____________________

Begonia smaakt appelachtig, is sappig en
een gezellige aanvulling aan de maaltijd.
Hier een fijngesneden krop sla met een
dressing van azijn, olie en een beetje mayonaise aangevuld met het kruidenmengsel
Ras el hanout.
Als extraatje sieren begoniablaadjes en
bloempjes deze salade.
Uiteraard gebruiken we alleen onbewerkte
planten.

Anneke
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Zomers water…

zonde is dit alles te vervangen want alles
heeft smaak afgegeven aan het water en
frisse verse ingrediënten verdienen de
voorkeur. Gewoon elke dag starten met
wat anders als je dagelijks wilt genieten van
water 'met een smaakje'.
Anneke

Water 'met een smaakje' oogst altijd succes en met een bloemetje erbij streelt een
kan zoals hier gepresenteerd ook nog het
oog. Een vrolijk tafereel in de zomer als je
gezellig met elkaar buiten zit. Natuurlijk
smaakt dergelijke water binnen ook lekker
maar buiten tussen de bloemen met mooi
weer geeft net even een andere sfeer.
Een citroen (biologisch, afgewassen en met
schil en al in schijfjes gesneden) geeft een
frisse smaak aan het water. Tijm, komkommerkruid en kamille erbij, koud water als
laatste over alle ingrediënten gieten en het
geheel even een half uurtje laten staan om
de smaken goed tot zijn recht te laten komen. Je kunt kiezen voor 'gewoon' water of
met bubbels.
De kan kun je in de uren daarna nogmaals
éen of meerdere keren aanvullen. Na een
aantal uren kan de inhoud op de compostbak. Het is niet aan te bevelen fruit, bloemen en kruiden te bewaren voor de volgende dag. Denk niet te zuinig dat het
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____________________
Vlier in het water...
Een kraantjeskan met water en schijfjes citroen is in een handomdraai gepresenteerd. Tenminste... als je een kan hebt, wel
van glas, de vlier kunt plukken en citroenen
in huis hebt.
De bloesems goed uitschudden op eventuele insecten, niet afspoelen voor ze in de
kan gaan.

In plaats van koud kraanwater kun je bronwater nemen. Wellicht leuk om eens bronwater met een bubbeltje te proberen.
Proost!
Anneke

Zonde om het stuifmeel weg te spoelen.
Citroen (biologisch) even afschrobben en in
schijfjes snijden.
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Hop – Humulus Lupulus

Hier moet hij het mee doen. Hop kan wel
stengels maken van 5 á 6 meter lang maar
ja, de hoogte gaat niet lukken er zal dus een
beetje bochtenwerk aan te pas moeten komen.

Er is een nieuwe plant in mijn tuin, een
klimmer.
Dat wil zeggen, ik wil graag dat hij klimt ha
ha want als bodembedekker schijnt hij het
ook te doen. In mijn beleving is het meer
een klimplant denkende aan de…. hoe
noem je dat eigenlijk ‘hopgaarden’? Of
boomgaarden voor Hop☺ waar de planten
om hele hoge stokken slingerend omhoog
groeien en de hopbellen geoogst worden
voor de productie van bier.

Ik ga hem wel een beetje helpen☺ De
naam ‘Hop’ komt van het Angelsaksische
hoppan wat ‘klimmen’ betekent. Lupulus is
het verkleinwoord voor lupus en dat betekent ’wolf’
Voor Humulus zijn meerdere verklaringen
maar ik vind de afleiding van het Latijnse
woord ‘humere’ wat ‘vochtig zijn’ betekent
wel toepasselijk,
Hop groeit graag op vochtige grond. Hop is
een vaste plant, tweehuizig dat wil zeggen
je hebt een mannelijke en een vrouwelijke
plant.
De vrouwelijke plant is wel de meest bekende, in ieder geval voor mij, met haar
hopbellen die in augustus / september verschijnen.

Afijn, Hop dus deze keer. Ik heb een mooie
stek gekregen, zo snel mogelijk geplant in
mijn tuin bij de schutting en de Hop is, zonder maar even slap te hangen, meteen aan
de slinger gegaan.
Tja en toen moest ik een klimrek bedenken,
want de Hop had er erg veel zin in. Eerst
een paar stokken in de grond geprikt als beginnetje maar Hop was snel aan de top, hij
groeit wel 30 cm in een nacht! Dus ……. aan
de knutsel met takken.
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De Hop bellen worden vlak voordat ze rijp
zijn geoogst en gedroogd. Ze blijven ongeveer 9 maanden hun werking houden. Tinctuur wordt gemaakt van de Hop bellen,
maar de gedroogde bellen worden ook gebruikt in hoofdkussens om makkelijker te
kunnen inslapen. De geur van de plant
heeft een kalmerende werking op het zenuwstelsel.
De Hop bevat fyto-oestrogenen die werken
op het hormoonstelsel, de tinctuur wordt
gebruikt bij nerveuze overgangsklachten.
De Hopbellen zijn groen-wittig, geschubd
en eivormig.
Aan de binnenkant van de schubben zitten
klierhaartjes die een goudgeel harsachtig
poeder afscheiden, het lupuline of hopmeel.
Ik heb dus altijd gedacht dat het stuifmeel
was en begreep niet waarom de hopbellen
de vrouwelijke bloemen werden genoemd,
ha ha, mysterie opgelost. De mannelijke
bloemen die het stuifmeel leveren zijn kleiner en hangen in trossen in de bladoksels
van de uiteraard mannelijke plant ☺
Het goudgele hop poeder werkt slaapverwekkend tot narcotisch, bij het oogsten
mag je dus niet langer dan 2 uur bellen
plukken. De goudgele kleur maar ook de
bittere smaak van het hopmeel wijst op
werking op de spijsvertering. Hop werkt
eetlustopwekkend, maagversterkend, urinezuur- en vocht afdrijvend.
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Hop bellen in thee geven een heel bittere
smaak daar moet je dus van houden of mee
oppassen. De bittere smaak van bier, de
helderheid en de stevige schuimkraag zijn
allemaal de verdiensten van Hop. Ow, en
het schijnt dat je de jonge scheuten van de
plant in het voorjaar kan eten als asperges☺

Tekst en foto’s Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker©

____________________
Heksenketel...
Een heksenketel in de tuin met bloeiende
bloemen.
De standaard van takken deed afgelopen
winter dienst voor vogelvoer.
Nu hangt er een plantenmand in met een
petunia.
Zo lijkt het net een heksenketel. Toch?

Anneke
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Insectenhotel in een
kistje...

Vorige maand lieten we voorbeelden van
kleine insectenhotels zien.
Ook dit kistje kwam daarin voorbij en deze
maand kun je zien hoe het is afgemaakt.
We hebben er gaas voor gespannen, vastgezet met schroeven en een plekje in de
tuin gegeven.
Vele kleine insecten kwamen meteen aangelopen, gekropen of gevlogen.
Anneke
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De energie van bijenstuifmeel
Ik heb ze alweer zien vliegen...jij ook? Ze
snoepen van de nectar uit mijn stokrozen.
Het is het ijverige volkje van de bijen. Natuurlijk weet je dat bijen honing maken in
hun bijenkorven. Maar wist je ook dat ze
bijenstuifmeel, koninginnengelei, propolis
en bijenwas maken?
Deze keer wil ik je graag iets over bijenstuifmeel vertellen. Dat is namelijk een heel bijzonder middel wat ingezet kan worden
voor je gezondheid. Het is namelijk nogal
wat er in dat stuifmeel allemaal wel niet zit.
Wist je dat er wel 89 werkzame stoffen inzitten? Dat zijn mineralen, vitaminen, eiwitten en aminozuren, (co)enzymen en
koolhydraten. Fantastisch toch wat die
bijen doen!
Daarom moeten we ook zoveel mogelijk
bloemen laten groeien, zodat er zoveel mogelijk bijen blijven.

De geheime ‘godenspijs’
Bijen waren al op onze planeet lang voordat de mens bestond en de laatste jaren
heeft de natuurwetenschap ontdekt, dat
bijenstuifmeel een wonderbaarlijke concentratie van bijna alle bekende voedingsstoffen bevat.
Ze zeggen dat je erop kunt overleven ook al
heb je niets anders om te eten. Het was de
geheime ‘godenspijs’, die door de goden in
de oudheid werd gegeten om de eeuwige
jeugd te verkrijgen. Net als honing komt bijenstuifmeel in hele oude geschriften voor
zoals de talmud (Joodse geloof), de bijbel
en de koran en in veel landen in geschriften
zoals het oude Griekenland, Rome, de landen van het Midden-Oosten, Rusland en de
Slavische landen.

De oudheid
Bijen gingen met de mens mee op reis.
In prehistorische en primitieve tijden
zwierf de mens van de ene uithoek van de
wereld naar de andere en de bijen gingen
mee. Ze maken honing in een korf en kitten
hun korf aan de binnenkant met propolis.
Het stuifmeel vervoeren ze aan hun pootjes
mee de korf in. Mensen maakten er toen
ook al geneesmiddelen van. Je kunt op petrogliefen (dat zijn snijwerken in hout en
steen) in Egypte, India en Peru geveugelde
insecten zien en de producten die ze maakten.
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Koning Menes, stichter van de Eerste Dynastie van Egyptische koningen, stond tijdens zijn regeringsperiode (rond 3400 v.
Christus) bekend als Koninklijke Imker. Ze
vereerden de bij als bron van het eeuwige
leven.

Russen die meer dan 100 jaar worden
De Russische bioloog en natuurkundige, Nicolai Tsitsin deed een onderzoek in Rusland
in 1945.
In Rusland woonden toen meer dan 200
mensen die 100 jaar en ouder waren. Hij
heeft al die mensen een brief gestuurd met
drie vragen.
Hoe oud bent u?
Wat voor werk doet u
voor het grootste deel
van uw leven?
Wat is uw voornaamste
voedsel?
Hij kreeg 150 brieven terug en ontdekte heel iets
interessants. Een groot
deel van deze mensen
was imker van beroep.
Voor allemaal was honing
altijd het voornaamste
voedsel geweest. Maar dr. Tsitsin ontdekte
dat zij niet de honing, maar het afval op de
bodem van bijenkorf aten.
Ze waren arm en verkochten alle zuivere
honing op de markt en bewaarden alleen
het restje honing voor zichzelf. Voor de rest
aten ze het ‘afval’ wat in de korven achterbleef. De biologen onderzochten dit ‘afval’
en ontdekten dat het geen honing was
maar zuiver bijenstuifmeel.

Op het plaatje zie het op de kop van de bij
zitten. Bijen verzamelen instinctief (dus op
gevoel) en van nature alleen het gezondste
en meest voedzame stuifmeel.
Stuifmeel wat niet goed genoeg is, slaan ze
over.
Nadat de bijen het
stuifmeel
verzameld hebben in de
korf, voegen ze een
beetje nectar toe.
Daardoor krijgt het
een
korrelvorm.
Het wordt dan beschermd
tegen
aantasting van buitenaf en verandert
in een zuiver puur
natuurlijk voedsel
dat energie geeft.

Dat stuifmeel valt van de bijen wanneer ze
hun honing in de korf brengen. Het is een
heel fijn poeder van het mannelijke deel
van de plant.
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Van deze korrels maken ze tegenwoordig
tabletten die je in je mond kauwt.
Dan wordt het via je wangslijm in je lichaam
opgenomen. Die tabletten worden honingpollen genoemd. Drie keer raden wat ik iedere ochtend inneem?
Daar kan geen Multi vitaminepil tegenop
. Echte goede honingpollen zijn via mijn
praktijk te bestellen. Het stuifmeel wordt
verzameld in de pure natuur van de Arizona
woestijn. Daar waar geen luchtvervuiling is
van auto’s en fabrieken. Je zult wel denken,
een woestijn? Ja, daar groeien cactussen
die bloeien.
Heb je belangstelling, stuur dan een mailtje
naar info@helenopnatuurlijkewijze.nl.
Een tip over honingpollen.
Natuurlijk kun je ze ook bij een reformwinkel halen. Let dan op dat het hoogwaardige
honingpollen zijn. Niet ‘met’ stuifmeel,
maar ‘van’ stuifmeel.
Tegenwoordig zijn er zoveel producten te
koop waar heel veel hulpstoffen inzitten en
heel weinig werkzame stoffen. Je kunt het
aan het etiket zien. Waar ze mee beginnen
op te noemen zit er het meest van in en zo
op volgorde.
Het is even een weetje! Neem een honingpol ook niet in op de avond…dan lig je de
hele nacht in bed te stuiteren… Hmm…ik zit
net te denken…in plaats van XTC of een andere peppil is dit een goede vervanger voor
een nachtje doorfeesten of doorstuderen
voor een examen
.

Toastje met damast...

Toastje pesto versierd met een bloempje
van de damastplant.
Damastbloemen vallen onder de kruisbloemigen, familie van alle koolsoorten, van de
look-zonder-look, veldkers, waterkers en al
die andere planten met bloemen die vier
bloemblaadjes hebben.
Vier bloemblaadjes, kruisbloemig.
Schattige bloempjes, altijd te gebruiken om
van de maaltijd of een hapje een feestje te
maken.
Anneke

Liefs, Geertje Swart
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
www.helenopnatuurlijkewijze.nl
Fotobron: eigen foto’s en Pixabay.com
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Salade met spinazie...

Spinazie, zelf gezaaid, was de basis van
deze salade. Een potje linzen combineert
geweldig in salades.

De linzen doen we in een klein vergietje,
spoelen ze even af en laten ze vervolgens
goed uitlekken.
Een fijngesneden uitje, een aantal bladeren
van de Oost-Indische kers fijngesneden
plus een paar tomaten in kleine stukjes gingen samen met de linzen door de spinazie.
Een stukje saladekaas geeft er net even een
extra bite aan.
Als eetbare versiering scoorden we valeriaan, geranium en rozen uit eigen tuin. Enkele bloemblaadjes en een paar toefjes valeriaan gaven een zomerse aanblik.
Elke salade maken we af met een zelfgemaakte dressing, soms door de salade geschept, een andere keer apart geserveerd.

Wanneer je een dressing door de salade
mengt dan is het een aanrader de bloemen

als laatste toe te voegen om ze geen verlepte uitstraling te geven.
Anneke
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____________________
Men neme... en men
krijgt een citroenmelisse
mand...
Men neme een mand, antiworteldoek, 2
takken, 2 ijzerdraadjes, 2 stukjes kokostouw, biologische grond en citroenmelisse...
Het antiworteldoek netjes in de mand verdeeld, grond erin 'gestort', 2 takken in de
grond gestoken en aan het deksel van de
mand vastgezet met een stukje ijzerdraad.
Kokostouw staat grappig, dus daar een strik
van gemaakt.
Het resultaat is een citroenmelisse mand.
Anneke

19

Fragment uit Kind van de
Nieuwe Tijd Deel 2

Chris staat met zijn rug tegen de muur terwijl de schoolarts een meetlat op zijn hoofd
legt. Ze kijkt naar de getallen die erboven
staan en laat weten dat hij zich mag aankleden.
Met het gevoel dat we hier voor ‘Jan met
de korte achternaam’ zijn, wacht ik af wat
ze heeft te vertellen. Naast het meten en
wegen, heeft Chris een paar fysieke oefeningen moeten doen, waaronder hinkelen
en touwtjespringen. Het voelt voor mij als
een wassen neus na alles wat we met hem
hebben ondernomen.
Terwijl ik hem de kleding aanreik, komt de
arts tegenover ons staan en gaat op het
randje van de tafel zitten. Chris gaat op de
stoel naast me zitten.
‘Dus hij is wel zindelijk?’ vraagt ze ter bevestiging. ‘Meer dan twee jaar,’ zeg ik afgepast.

‘Motorisch vind ik hem achter lopen,’ laat
ze onverstoorbaar weten. Het is alsof ze
mijn verhaal aan het begin van dit consult
niet heeft gehoord, waarin ik vertelde dat
hij zindelijk is en dat hij vanaf baby af aan
motorisch achterloopt én dat we de nodige
acties hebben ondernomen.
Ik besluit te vertellen dat hij hooggevoelig
is in de hoop dat ze me dan begrijpt. ‘Dat
klopt. Hij is hooggevoelig en een nieuwetijdskind. Bij deze kinderen zie je vaker dat
ze motorisch achterlopen. Zeker betreft de
grove motoriek. Ze stoten zich vaak en vallen veel. Onder andere fietsen en rennen
gaat daardoor moeizamer. Iets wat we ook
bij hem terugzien.
Dit heeft te maken met een slechte aarding…’ ‘Hooggevoeligheid komt inderdaad
vaker voor. Ik zie het zelf ook steeds meer
bij kinderen. Je zou je kunnen afvragen
waar dit vandaan komt. Het is vooral belangrijk dat je je kind rust en regelmaat
aanbiedt,’ zegt ze terwijl ze mij onderbreekt.
‘Wij hebben al onze kinderen vanaf de geboorte rust en regelmaat aangeboden. Alleen maakt hij er, wat dat betreft, een potje
van…’ ‘Het is belangrijk om consequent te
blijven. Zeker bij hooggevoelige kinderen
werkt dit het beste,’ onderbreekt ze me
weer.
Ik voel me niet gehoord en ik heb niet de
behoefte om er met haar dieper op in te
gaan. Als ik de kans al zou krijgen. Terwijl ik
in gedachten afdwaal, hoor ik haar over
hooggevoeligheid praten alsof ze het vanuit een boekje voorleest. Voor mij spreekt
hier geen enkele ervaring uit, denk ik verdrietig. Ik laat haar preek over me heen komen en probeer het op me in te laten werken.
Ze vertelt dat hooggevoeligheid een hype is
die in het leven is geroepen door ontredderde ouders die het jonge gezinsleven
moeilijk op de rit kunnen houden, waardoor er problemen ontstaan. Ze ratelt door
over de vele gebroken gezinnen, ouders die
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allebei werken en kinderen die mede daardoor aan hun lot worden overgelaten met
alle gevolgen van dien.
Ze laat weten dat deze ontwikkeling iets
van de laatste jaren is en dat het daarmee
een nieuwe trend onder schoolgaande kinderen lijkt te zijn. Ik begrijp niets van haar
punt dat ze wil maken en probeer haar duidelijk te maken dat Chris écht hooggevoelig
is en dat ik dit vanaf zijn geboorte voel. Ik
leg haar nogmaals uit hoe de avonden en
nachten met hem verlopen. Het komt niet
bij haar binnen.
In plaats van dieper eropin te gaan, blijft ze
hameren op rust, regelmaat en het consequent handelen daarin. Iets wat ik zeker
prefereer maar wat voor mijn gevoel de lading niet dekt. Zeker niet bij de dingen
waar we met hem tegenaan lopen en zijn
gelopen. Ik heb het gevoel dat ik mezelf
moet verdedigen en haak af in het gesprek.
Ik laat haar vertellen wat ze heeft te vertellen en kan het niet meer opbrengen om oprecht te luisteren. Het meeste gaat langs
me heen. Zodra ik op de fiets zit, voel ik me
opgelucht. Ik fiets flink door om Chris op
tijd op school te krijgen.
Voor deze onzin hoeft hij niet meer naar
een schoolarts neem ik mezelf voor, terwijl
de woorden ‘rust’ en ‘regelmaat’ door mijn
hoofd blijven gonzen.
Het vroegtijdig (h)erkennen van hooggevoeligheid in de kindertijd is van groot belang om disbalans op latere leeftijd te voorkomen.
Annemarie geeft 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 bewustzijn 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.
Annemarie van der Grift is werkzaam in de
reguliere zorg. Daarnaast 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 het eerste boek de weg naar herkenning centraal staat, zo komt in dit 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. Het is tevens geschikt voor opvoeders, verzorgers, leerkrachten en hulpverleners
Bestellen?
Wil je een gesigneerd exemplaar ontvangen?
Stuur een mail naar info@visionoflighthealing.nl of kijk op www.visionoflighthealing.nl
Deel 1 is te bestellen via onze (project7blad) partnerlink bij succesboeken en ook
deel 2 zodra deze uit is:
https://www.succesboeken.nl/?pc=427870AA
Prijs: €26,99
ISBN: 978-94-93071-80-3
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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, 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!
Slotfoto’s Anneke Bleeker© gemaakt op
het familiedomein
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