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Voorwoord
En dan zijn we alweer eind januari, hoogste
tijd voor de junior nieuwsbrief.
Gisteren hoorde ik dat het in februari gaat
winteren, laten we het hopen. Gewoon
even lekker koud vriesweer met temperaturen van min 10 en meer.
Als geboren Friezin kijk ik natuurlijk uit naar
de volgende Elfstedentocht. De laatste was
4 januari 1997, dus dit jaar alweer 25 jaar
geleden. Ik kan mij nog goed herinneren
dat mijn zus toen op 2 januari verhuisde
met temperaturen van min 17 graden overdag!

er niets van aan. Je kunt als je goed kijkt alweer van alles wat eetbaar is ‘scoren’ in de
tuin of ergens onderweg in de natuur.
Overal groeit alweer de speenkruid, dat
kun je prima door bijvoorbeeld de sla doen
en is eetbaar tot de mooie gele bloemetjes
verschijnen en ook het jonge zevenblad
piept boven de grond.
Ook kun je winterpostelein vinden en veldkers. Anneke deelt een bijdrage over de
veldkers in deze nieuwsbrief. Leuk om op
zoek te gaan als je buiten bent, te leren wat
er te vinden is.

Foto Anneke Bleeker©, Speenkruid en zevenblad

Het Heegermeer ligt er hier heel verstild
bij, kom maar op met dat ijs
. Ik zie de
gezellige drukte al voor mij.
In 1985 is de Elfstedentocht gereden op 21
februari en in 1986 zelfs op 26 februari. Dus
alles is nog mogelijk .
Maar ja, iemand anders zei vandaag dat de
voorspelling is dat we de ijzers dit jaar in
het vet kunnen laten. Dat doe ik toch wel,
je krijgt mij niet meer op de schaatsen.
We wachten het maar weer af, het komt
toch zoals het komt. Zo nu en dan wat dromen mag, maar niet te lang.
Ondanks al het coronagedoe gaat de natuur gewoon zijn/ haar gang. Die trekt zich

In deze nieuwsbrief delen we weer mooie
bijdragen van onze schrijvers.
Anneke deelt naast de veldkers ook bijzondere winterdecoraties en winterse geuren.
Mmmmmmm
Marja geeft uitleg over de dille, een heerlijk
kruid en Piteke is paddenstoelen wezen
zoeken. Gina vertelt met bloembeertje
over de vuurvlinder.
Geertje de taken van lichtwerkers en
Noemt een paar mooie opdrachten om je
te verbinden met lichtenergie. Ik zeg doen!
Ik wens jullie weer veel leesplezier en tot
de volgende maand.
groet, Barbera Smit
Reageren? barbera@project7-blad.nl
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Veldkers... heel gewoon als dat op je
bakje met groenten
ligt...

Veldkers, een 'wilde' groente. Super gezond, hoog vitamine-C gehalte en heel gewoon om even uit je tuin te scoren en te
verwerken in de keuken.
Als laatste toegevoegd, gewoon vers, heerlijk pittig van smaak.
Dit beeld moet heel gewoon zijn. Bekende
groentesoorten, aangevuld met 'wilde'
groenten, die alleen maar zo heten omdat
ze niet te koop zijn in bakjes. Familie tuinkers kun je wel in bakjes kopen en alle kolen kun je kopen, maar veldkers en zijn vele
soortgenoten niet.
Als je er over nadenkt... discriminatie!
Dus... gratis scoren die handel. En dat is
vaak het punt, omdat het gratis is... kan dat
wel? Zal ik niet ziek worden?
Weet jij wel hoe giftig niet biologische
groente is die je koopt?
Daar zou ik mij maar zorgen over maken en
lekker genieten van de veldkers en vele andere groenten die zo voor je voeten kunnen groeien.
Anneke

De taken van lichtwerkers
Hallo, welkom in het nieuwe jaar 2022. Wat
zal dat ons allemaal brengen? Ik ben zo benieuwd, jij ook? We zitten nog midden in de
chaos, maar de nieuwe aarde is onderweg
en 2022 wordt een belangrijk jaar met veel
onthullingen en ik word daar blij van. De
vorige keer heb ik geschreven over licht-

werkers en daarover wil ik je nog wat meer
vertellen.
Wegbereiders
De lichtwerkers zijn de wegbereiders naar
het Aquarius (waterman) Tijdperk. We komen na 26.000 jaar uit het Vissen Tijdperk
en dat gaat niet zomaar van de ene op de
andere dag. Er zijn nogal wat hobbels en
bobbels van pijn en misverstanden door de
eeuwen heen op te lossen. Je zou kunnen
zeggen dat het een spirituele oorlog is tussen licht en onlicht.
En de inzet is: controle en energie. De lichtwerkers werken op de achtergrond vaak via
meditatie en dan de lichtenergie de wereld
in te sturen. Je hebt ook de licht-warriors,
dat zijn de mensen die met de demonstraties meelopen en dingen in actie zetten. En
er is ook een mix tussen deze twee. De
lichtbrengers zijn de pioniers, de visionairs,
de wegbereiders. Pioniers zijn mensen die
vooroplopen en de eersten zijn die dingen
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(willen) veranderen. De visionairs zijn mensen die een toekomstvisie hebben en vooruitkijken.
Ziele-pionier
We hebben allemaal een ziel en die ziel
blijft leven ook als jouw lichaam ‘op’ is en
dood gaat. Hans Stolp schrijft hierover in
zijn boek “Waarom wij naar de aarde kwamen”.
Je trekt als het
ware jouw jas
uit en gaat
weer naar de
lichtwereld.
Dan na een
poosje in de
lichtwereld besluit je weer
naar aarde te
gaan en in een
lichaam te gaan
wonen. Je komt
met een doel
namelijk
om
dingen te ervaren en te helpen om vrede
en gelijkheid onder de mensen te brengen.
Meestal kun je je dat niet herinneren, want
als je in het lichaam daalt dan ga je door
een sluier van vergetelheid. In deze tijd zijn
er veel nieuwetijdskinderen, ook wel kristalkinderen genoemd, geboren. Je bent
speciaal voor deze tijd naar de aarde gekomen. Met jouw vele levens op aarde en andere planeten (ja daar ook
) heb je veel
wijsheid verzameld. En daarmee ondersteun je door het bewustzijn van de mensen groter te maken. Sommigen van jullie
zijn hier om te leiden, te onderwijzen, te
verzamelen of te offeren maar velen niet.
De grotere taak is om in bewustzijn te zijn.
In het ‘nu’ te zijn en naar binnen te keren.
Je niet af te laten leiden door alle technische snufjes, beeldschermen en verwar-

rende berichten in het nieuws (die zijn hypnotisch en houden je in een lage trilling).
Het is de bedoeling dat jullie je inzicht in jezelf als ‘ziel’ in een menselijke gedaante, uit
het hoofd halen en naar het hart brengen.
En dat als voorbeeld leven naar anderen.
Dit betekent dat wanneer je lijden ziet of
voelt, je niet reageert op de oude manier
van woede, angst, klagen, depressie, wraak
of pijn of valse positiviteit. Je reageert op
lijden áls licht met de hoogste trillingsfrequentie die je kunt behalen. Je brengt het
licht vanuit de bron in het universum bij je
binnen en laat het naar buiten toe uitstralen. Als menselijke lichtbakens van energie.
Specifieke taken
Veel van de lichtwerkers hebben specifieke
taken om de nieuwe ideeën van het Aquarius Tijdperk naar voren te brengen. De oudere lichtwerkers zijn hier om hun wijsheid
via licht te delen. Dit doen ze via emoties
en reacties van compassie, vrede, vriendelijkheid en liefde. De voornaamste taak is
het licht te ‘belichamen’. Dat betekent dat
je als het ware het licht wordt. Zie jezelf
maar als een gloeilamp die liefdevol licht
uitstraalt en bij anderen daarmee hun
lichtje aanzet. De jongere lichtwerkers hebben de taak om voor de aarde te zorgen. De
aarde wordt ook wel Gaia genoemd. En
niet alleen de aarde verzorgen, maar ook
om de onderlinge verbondenheid tussen
ons, de aarde, de planten en dieren weer te
laten herinneren.
Je verbinden met lichtenergie*
Hoe doe je dat dan, je verbinden met het
licht? Eigenlijk is het heel simpel, want
waar je aandacht naartoe gaat daar gaat de
energie ook naartoe. In eerdere nieuwsbrieven heb ik over de werking van chakra’s
en het energieveld verteld.
Je neemt eerst een aantal bewuste ademhalingen.
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Daarna spreek je de opdracht uit:
‘Ik verbind mij met mijn Hogere Zelf NU’.

Vanuit jouw Hogere Zelf maak je verbinding met de bron (zie het plaatje)
Spreek de opdracht uit:
‘Vanuit mijn Hogere Zelf verbind ik mij
met de bron/de Centrale Zon (Alcyone)’
Voel dat dit gebeurt.
Nu ben je uitgelijnd en verbonden met het
licht. Doordat je dit doet via jouw Hogere
Zelf is jouw energieveld beschermd tegen
het binnenkomen van lage zware energieën (ook wel entiteiten genoemd).
Laat het licht van de bron binnenstromen
bij iedere inademing en vul jouw hart.
Doe dit een paar keer, totdat jezelf goed
gevuld bent.
Laat het licht dan op een inademing via de
kruin binnenstromen in het hart en bij een
uitademing door het hart naar buiten stromen.
Heb je moeilijke situaties in jouw leven, zet
op deze manier situaties en personen in het
licht.
De Engelse taal werkt wat krachtiger. In
plaats van Hogere Zelf zeg je dan I Am Presence.

Je kunt het nu gaan voelen tintelen boven
op jouw hoofd op je kruin, dat is jouw
kruinchakra.
Zo’n 10 centimeter boven jouw kruin zit
nog een chakra, de Zielenster en daar zit
jouw Hogere Zelf.
Er gaat nu een energielijntje naar jouw Hogere Zelf (die is er altijd, maar ben je niet
altijd bewust).
Door de opdracht uit te spreken, komt er
een steeds sterkere verbinding met jouw
Hogere Zelf.
Vanuit jouw Hogere Zelf maak je verbinding met de aarde (zie ook het plaatje).
Spreek de opdracht uit:
‘Vanuit mijn Hogere Zelf verbind ik mij
met het hart van Moeder Aarde’
Voel dat dit gebeurt en als je niets voelt dan
gebeurt het ook.

Een volgende keer wil ik je graag wat vertellen over uitvindingen die wij kunnen verwachten op energiegebied en gezondheid.

Liefs, Geertje Swart
Helen op Natuurlijke Wijze in Sneek
www.helenopnatuurlijkewijze.nl
Fotobron: pixabay, bruna
Bron: Shield of the Command met toestemming (nr.6)
* voor opleidingen over het Hogere Zelf
voor jongeren vanaf 18 jaar
www.higherspiritacademy.nl
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Winterse geuren in huis
Een geur in huis, heel bekend zijn geurkaarsen en geurzakjes.
Heb jij je weleens afgevraagd welke stoffen daarin verwerkt zijn?
Heel vaak zijn het nagemaakte, dus synthetische geuren en deze zijn
niet echt gezond om op te snuiven. Puur natuur, altijd het beste, ook
ten aanzien van deze ogenschijnlijke onschuldige onderwerpen.
Winterse geuren kun je gemakkelijk zelf creëren en deze manier is
wellicht nog veel goedkoper dan alles wat we kant-en-klaar kunnen
aanschaffen.
Dit voorbeeld kun je ook een huisparfum noemen.
Je kunt een pannetje vullen met verschillende kruiden, takjes, vruchten en gedroogde kruiden of specerijen.
Dit is een voorbeeld. In plaats van een sinaasappel kun je een citroen
nemen, in plaats van spar een pluk van de den, of alleen naalden van
de den in stukjes knippen.
Alleen rozemarijn kan ook of rozemarijn gecombineerd met andere
kruiden, denk aan salie en tijm. Het zijn voorbeelden.
Neem niet een hele mooie pan als je het mengsel in een pan wilt
laten zitten.
Een leuk pannetje gevuld met dergelijke mengsels is ook gezellig om
neer te zetten.
Het kan zijn dat de stoffen die vrijkomen uit de ingrediënten hun
sporen achter laten, vandaar even alert zijn bij wat je gebruikt.
Door het verhitten kunnen o.a. oliën uit planten en takken zich hechten aan de pan.
Als je deze tip regelmatig wilt gebruiken kun je er een leuk klein pannetje voor houden. Denk ook aan oude nette, nostalgische ogende
pannetjes in een kringloopwinkel.
Zij kunnen juist heel geschikt zijn voor dit soort expedities. Geinig
voor weinig!
De ingrediënten in dit voorbeeld:
• jeneverbessen
• kaneelstokjes
• kruidnagel
• rozemarijn
• sinaasappel
• sparrentakjes
• steranijs

Jeneverbes

Werkwijze:
Alle ingrediënten in een pan doen, water erbij, aan de kook brengen
en 10 tot 15 minuten zachtjes laten sudderen. Daarna kan het pannetje een plekje in de kamer krijgen.
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Roer de inhoud af en toe door met een houten lepeltje.
Verplaats het pannetje eens, loop er even mee rond zodat de geur
zich verspreiden kan.
In plaats van deze verse potpourri in de pan te houden kun je er ook
een glazen schaal, wijde vaas of schenkkan voor nemen. Bedenk zelf
wat je hiermee wilt qua presenteren.
Zolang de potpourri fris oogt en nog lekker van geur is kun je deze
laten staan.
Vervang wel op tijd, het is een kleine moeite, leuk om te verzorgen
en alles wat fris oogt en ruikt verhoogt de positieve energiewaarde.
Anneke
Kaneelstokjes, kruidnagel, jeneverbes, steranijs, rozemarijn

Spar
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Hallo allemaal
Voor ons ligt een nieuw jaar met nieuwe
kansen en mogelijkheden.
Ik heb in december 2021 mijn eerste eetbare paddenstoel gevonden en ben zo enthousiast dat ik mij er de komende jaren
mee bezig wil gaan houden.
Paddenstoelen heb ik altijd al fascinerend
gevonden en de laatste jaren heb ik veel
foto’s gemaakt en het viel niet altijd mee
om te ontdekken om welke paddenstoel
het ging.
Ik heb een boek aangeschaft over eetbare
paddenstoelen en informatie via internet
verzameld.
Daarnaast heb ik een app op mijn telefoon
die me ook helpt om te ontdekken welke
paddenstoel ik gevonden heb, als ik er eentje tegenkom.

Met planten en kruiden lukt me dat goed
en daarom durf ik nu ook de volgende uitdaging aan, het zoeken en vinden van eetbare paddenstoelen.
In dit boek is een handig overzicht opgenomen in welke maand, welke eetbare paddenstoel te vinden is.
Zo kun je in januari, februari en maart 3
soorten eetbare paddenstoelen vinden nl;
• Oesterzwammen
• Judasoren
• Fluweelpootjes
Ik vond op een liggende oude boomstam
Judasoren.

Echt Judasoor - Auricularia auricula-judae
Judasoor is bruinkleurig, oorvormig en
voelt kraakbeenachtig.
Echt Judasoor groeit vooral op vlierhout.
De paddenstoel is wijdverbreid in grote delen van het land, maar komt veel voor op
vlier in de kuststreken.
Je kan deze paddenstoel het hele jaar rond
vinden.
Net als bij het wildplukken van planten
moet je de soorten leren herkennen.

De vruchtlichamen bevatten veel water en
weinig smaak.
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Judasoren zijn geschikt om te gebruiken in
hartige taarten, ovengerechten en pasteien.
Echt Judasoor is de enige van de Nederlandse Judasoren die als eetbare paddenstoel van waarde is.

Dille – Anethum graveolens

Ik heb de Judasoren geroerbakt met een
uitje en wat knoflook.
Het is zo te eten, maar deze paddenstoel
voelt vreemd in de mond, door de
kraakbeenachtige structuur.
Deze keer gaan we aan de Dille.
Een keukenkruid wat je hier ook verwildert
kunt vinden. Eigenlijk houdt Dille meer van
een beetje warmer klimaat maar het lukt
hier ook goed om te groeien zo is gebleken.
Ik had het vorig jaar in mijn kruidenbak, een
prachtige heerlijk ruikende plant en ook
nog lekker en gezond.
De naam Anethum komt van het Griekse
anethon wat ‘ik blaas uit’ betekent. Graveolens van het Latijnse ‘gravis’ en ‘olere’
wat ‘sterk ruikend’ betekent.

Volgende keer ga ik vertellen over het fluweelpootje.
Voor jullie allemaal, kijk goed om je heen
als je buiten bent.
Wellicht kom jij ook eens Judasoren tegen!

Dille is afgeleid van het oud-Noorse dilla,
wat sussen betekent, of het Engelse ‘dull’ –
verminderen of verzachten.
Al eeuwenlang wordt het kruid gebruikt om
baby’s in slaap te krijgen.

Piteke van der Meulen
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Dille is een éénjarige geurende plant, die
wel 60 cm hoog kan worden. Uit de signatuur leer weten we dat geur op de psyche
werkt. Het blad is veerachtig, sterk ingetrokken, werkt ontkrampend.
Kleur blauw groenig – dus een verkoelende
en kalmerende werking.
De bloemen groeien in schermen en
bloeien van juli tot september.

De beste zaai periode is april – mei. Het
zaaien van Dille tussen tuinbonen is een
goede afweer tegen zwarte luis op de bonen.
Dille is een kruid wat al heel lang gebruikt
wordt om zijn geneeskracht maar ook als
keukenkruid.
De Romeinen hebben het ooit meegenomen naar Europa.
Er werd vroeger na het eten op de zaden
gekauwd voor een betere vertering. Dille
helpt bij winderigheid en darm krampen.
Het is vocht afdrijvend, bloed verdunnend
en bloeddruk verlagend en slaap verwekkend.
Dille is ook goed voor de luchtwegen het is
slijm oplossend en ontkrampend bij hoest.
Voor de geneeskracht worden de zaden gebruikt om thee van te zetten of tinctuur van
te maken. De thee van dille zaadjes bevat
veel vitamine C en is licht slaapverwekkend.

Ze zijn geelgroen van kleur, wat een werking op de spijsvertering aangeeft.
De zaadjes zijn eerst groen en later bruin
geribbeld.
Dille heeft een penwortel, aardend. Je kan
Dille het beste meteen op de goede plaats
zaaien.
Omdat het een penworteltje maakt is verplanten of verspenen geen goede optie.
Dun zaaien en eventueel nog meer uitdunnen.
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Dille is een lekkere smaakmaker in soepen
en sauzen, kook het niet mee want dan is
de smaak weg, dus als laatste toevoegen.
Dillezaad wordt ook gebruikt bij het inleggen van komkommers en augurken, je kan
er ook azijn mee aromatiseren.

Winterdecoratie 1

In de wintermaanden is het leuk ook wat
kleur in huis aan te brengen.
Na december, aan het begin van dit nieuwe
jaar heb ik de gedroogde lampionnetjes uit
eigen tuin gepakt.

Marja Frederiks
Foto’s Anneke Bleeker©

De lampionnetjes na het oogsten laten drogen, ze lagen nog steeds netjes in een
doosje in de donkere schuur te wachten.
Gedroogde hortensia's die ik vers van iemand had gekregen afgelopen najaar om te
drogen waren ook nog niet verwerkt.
Kale takken tijdens een wandeling bij elkaar gesprokkeld lagen afgespoeld helemaal kurkdroog in dezelfde schuur op wat
gezelligs te wachten.
Een grote glazen bokaal uit de kast gepakt,
daar een laag hortensia's in gedaan, wel
netjes de bloemen tegen het glas gelegd,
waar je tegenaan kijkt.
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Daar de takken in gestoken en verder de
bokaal gevuld met hortensia. Als laatste
lampionnetjes bovenop de hortensia's gelegd.
Het resultaat is een goed gevulde bokaal
waarin de takken stevig staan omdat er
wel redelijk veel hortensia's in het midden
zijn aangeduwd rond de takken.
Deze creatie mag zo een aantal weken
staan totdat ik weer de kriebels krijg en wat
anders bedenk.

Anneke

__________________________

Winterdecoratie 2
Een hele gemakkelijke decoratie voor in
deze tijd van het jaar.
In de tuin stonden nog drie schermen van
de hemelsleutel, compleet in wintersfeer
maar nog knap om te plukken.
Uitgebloeide asters en andere dorre takjes
uit de tuin zorgden samen met de hemelsleutel voor een winterboeketje.
Zal ik je wat opbiechten?
Vroeger zou ik nooit bedacht hebben deze
dorre 'zooi' nog eens met zoveel plezier in
een vaasje te schikken.
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Over een paar weken ligt dit boeketje op de
compostbak maar bracht het toch even die
typische wintersfeer in huis.
Anneke

__________________________

Winterdecoratie 3

Maar dit is wel wat je noemt 'puur natuur'
en passend bij NU.
En dat was de aardigheid.

Deze nummer 3 is een variant op nummer
2.
Gewoon 'zooi' tot een boeketje geschikt.
Iedereen kan dit en je kijkt wel even heel
bewust in je tuin of omgeving naar wat er
zoal groeit en bloeit en wat in de zomermaanden zo ongelofelijk mooi kan staan
pronken.
Deze boeketjes kunnen we ook 'Vergane
Glorie' noemen.
Wel een toepasselijke titel, toch?
Vergane Glorie.
Anneke
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Vuurvlinder
Deze maand aandacht voor de kleine vuurvlinder. Hebben jullie wel eens eentje gezien? Mooi he? Lezen jullie mee wat bloembeertje er over vertelt? Veel plezier!
Gina Boonstra

Een mannetje of vrouwtje, ze lijken op elkaar
ze zijn oranjerood met zwarte stipjes hier
en daar.
Ze zijn maar een centimeter of twee
en vliegen een lange tijd mee.
Van april tot eind oktober kun je ze zien,
de rupsjes zie je het hele jaar bovendien.
Als je ergens zuring ziet staan,
zitten er misschien hun eitjes wel aan.
Dag vuurvlindertje dartel en klein,
zullen wij samen vriendjes zijn?
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De Maretak

De Maretak is een halfparasiet uit de Vogellijmfamilie.
Het zijn kleine struiken die op stammen of
takken van bomen groeien en wortelen,
vooral op populieren en fruitbomen.
In de winter is dit groenblijvende struikje
goed zichtbaar te midden van de kale takken. Pas aan het eind van de winter rijpen
de witte bessen die een taai slijmerig
vruchtvlees bevatten waar lijsters dol op
zijn.
De vogels schrapen het slijm van de bessen
van hun snavels door over takken te strijken, waardoor de zaden een nieuwe voedingsbodem vinden.
Lees het verhaal over de maretak verder
via deze link van Els Baars
Natuurverhalen
https://natuurverhalen.nl/2021/12/04/de-maretak-een-fatale-fout/

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 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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