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Jeneverbes 
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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Januari Jeneverbes Reinigingsritueel

 
Wat heb je nodig;  

• 1 witte kaars  
• 13 jeneverbessen om te branden  
• 3 jeneverbessen om thee van te maken  
• Vrije tijd :) 

Zorg dat je in de maand januari alles wat je niet meer nodig hebt van het vorig jaar wegdoet. 
Geef het weg aan de kringloopwinkel of aan iemand waarvan je weet dat hij het nodig heeft. 
Het geeft een heerlijk opgeruimd en schoon gevoel als je het nieuwe jaar kunt starten met 
een schone lei.  

Zet ’s avonds als je een heerlijk opgeruimd huis hebt het volgende klaar;  
- 1 witte kaars  
- 1 kooltje op een vuurvaste schaal met wat (vogel)zand als ondergrond.  
- 13 Jeneverbessen in een kommetje  
- 3 Jeneverbessen waar je thee van zet; plet de besjes, doe ze in een mok en giet hier kokend 
water overheen.  

Ga zitten ontsteek de witte kaars en terwijl je je kopje jeneverbessenthee drinkt neem je 
jezelf voor om de geestelijke ballast die je hebt opgebouwd in het vorig jaar, niet mee te 
nemen in het nieuwe jaar. Neem even de tijd om voor jezelf te overdenken van welke ballast 
je jezelf wilt ontdoen in het nieuwe jaar en schrijf dit op. Gebruik voor elk nieuw item een 
nieuw wit blaadje.  

Nadat je dit hebt gedaan en weet welke ballast niet meer bij jou hoeft te blijven, breng je het 
figuurlijk naar de kringloopwinkel van het universum; Dat houdt in dat je duidelijk aangeeft 
wat er is opgeschreven niet meer langer bij je hoeft te zijn en dat je jezelf ervan wilt ontdoen 
en dat je hierbij duidelijk aangeeft dat je dit nu wegdoet.  

Voorbeeld; “Hierbij breng ik mijn angsten voor het loslaten van bepaalde zaken naar de 
kringloopwinkel van het Universum”. 

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
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Zie het zoals je iets tastbaars naar de kringloopwinkel brengt, dan geef je ook duidelijk aan 
dat je het niet meer nodig hebt en dat het daar naar toe mag gaan.  

Vervolgens steek je het kooltje aan (pas op wordt erg heet) en brandt hier 1 jeneverbes op, 
haal het loslaat briefje door de wierook en stel je voor hoe jouw 'ballast' mee wordt 
genomen naar de kringloopwinkel van het universum….. Herhaal deze handeling net zo vaak 
totdat al je ballastbriefjes zijn gedaan. Ontdoe je zo van alle ballast.  

Nadat je alle ballast hebt weggebracht naar de kringloop van het universum, neem je de 
overgebleven jeneverbessen en de briefjes mee naar buiten en verbrand je deze in een 
vuurvaste schaal, terwijl je dit doet vraag je om bescherming en spreek je je dank uit voor dit 
nieuwe begin. Als alles in rook is opgegaan ga je terug naar de kaars en neem je even de tijd 
om te voelen diep van binnen hoe heerlijk ruim en opgeruimd het voelt dat je nu aan een 
nieuw schoon jaar mag beginnen! Doof de kaars met een kaarsen dover of knijp hem uit.  

Ik wens je een schoon en opgeruimd 2022 toe!   

Yvonne Vrijhof – Heks en Kruid 

 

 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 

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
https://www.heksenkruid.info/de-mare/?v=796834e7a283
http://www.heksenkruid.info/
http://www.kruidenwijs.nl/
http://www.heksenkruid.info/bomencirkel/
http://www.heksenkruid.nl/
mailto:mail@heksenkruid.nl

