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BEUK 
Kruiden  Magie 

 

 
 
 

Dit Kruiden & Magie recept word je gratis aangeboden door  
Heks & Kruid 

Dit ritueel is onderdeel van de E-learning Kruidenspirit 
  

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
https://www.kruidenspirit.nl/moodle/
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Heksengeld Spell 

 

In de Mare van november vertel ik over de Geldboom. Tevens laat ik zien wat een 
Heksengeld Spell is om jouw geldboom een energie-boost te geven. 

Hieronder staat uitgelegd hoe je een Heksengeld Spell kunt maken. 

Wil je meer geld te besteden hebben? Probeer dan dit Heksengeld Spell.  
Beukenblaadjes staan ook bekend als ‘heksengeld’. 

Hoe ga je te werk: 
Zoek in het bos 5 mooie Beukenblaadje, leg deze 1 dag onder iets zwaars (boek ofzo) zodat 
ze recht blijven. Schrijf dan op de Beukenblaadjes geldbedragen waarvan je voelt wat nodig 
is om jouw geldboom een energie-boost te geven, zodat het zich goed kan ontplooien. 

Heksengeld Spell 
Stop in een fles of pot met deksel: 
5 stuks Heksengeld (Beukenblaadjes met geldbedragen) 
5 zilveren en/of koper gekleurde muntjes 
5 rijstkorrels 
5 sesamzaadjes 
5 kaneelstokjes 
5 kruidnagels 
5 hazelnoten. 
Sluit de fles goed af en schud 5 maal terwijl je de volgende spreuk zegt: 
‘Kruiden, Zilver, Koper en Graan, meer voorspoed en meer duiten (of geld) zullen op mijn pad 
staan, ik neem het graag aan.’ 

Zet de Heksengeld pot op een zichtbare plek en schut er regelmatig even ermee. Terwijl je 
dit doet denk je ook even aan je geldboom. 

Voorspoed hoeft niet per definitie letterlijk geld te zijn, het kan ook waarde zijn in een 
andere vorm (bijvoorbeeld cadeaubonnen).  

Ik wens je een mooie en gezonde geldboom toe. 

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
https://mailchi.mp/quicknet/de-mare-november-2021
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Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten?  

Schrijf je dan in voor de Mare, dat is de nieuwsbrief van Heks & Kruid. Via de website 

www.heksenkruid.info kun je jezelf hiervoor aanmelden. 

 Vóór Volle Maan start de E-learning “Kruidenwijs 13 Manen rond”  
Meer info op www.kruidenwijs.nl 
 

 Vóór Nieuwe Maan start de E-Learning “Kruidenspirit & 5 elementen”  
Meer info op www.kruidenspirit.nl 
 

 De Boomcirkel start de 1ste van de maand  

Meer info www.heksenkruid.info/bomencirkel/ 

 
 Informatie over mijn boeken: JAARCIRKEL - leven in het ritme van de seizoenen en Hoofd in 

de Wolken en Voeten in de Aarde vind je op www.heksenkruid.nl 

 
 Heb je verder nog vragen?  

Stuur gerust een mailtje aan mail@heksenkruid.nl 
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