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EIK 
Kruiden  Magie 

 

 
 
 

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

Dit ritueel is onderdeel van de E-learning Kruidenwijs 
  

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
https://www.heksenkruid.info/e-learning-kruidenwijs/?v=796834e7a283
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Contact maken met de Eik 

Contact maken met de Eik 

Bomen hebben ons veel vertellen, over onze omgeving, onze natuur, onze 

medemensen en over de aarde. Bomen hebben hun eigen karakter en humeur. 

Bomen zijn levende wezens, met hun eigen bewustzijn, zo ook de Eik.  

Wil je in contact komen met de Eik en zijn  

wijze woorden horen? 

Sla dan je armen om de stam heen (voor zover dat 

lukt) en leun met je voorhoofd tegen de Eik aan en 

neem de tijd, het kan even duren, de 

communicatie van bomen is veel langzamer 

dan die van ons, maar uiteindelijk zal de Eik je 

wel opmerken.  

Luister naar de boom, je gaat het contact aan 

met de boom individueel, maar gelijk ook 

met zijn hele soort. Bomen en boomsoorten 

hebben nauw contact met elkaar.  

Als je jezelf openstelt en je geest weet leeg te 

houden van dagelijkse dingen en 

vooroordelen kan het zijn dat je beelden 

doorkrijgt. Bijvoorbeeld van hoe de plek eruit zag 

toen de Eik nog jong was. Neem de tijd en op den 

duur zal je de kracht en het gevoel van de Eik gaan 

zien of voelen.  

 

 

Ik ben benieuwd welke inzichten de Eik jou geeft… 

  

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
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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. 

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

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

Z De Boomcirkel start de 1ste van de maand  

Meer info www.heksenkruid.info/bomencirkel/ 

 
Z 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 

 
Z Heb je verder nog vragen?  

Stuur gerust een mailtje aan mail@heksenkruid.nl 
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