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Mijn vader wist àlles van de natuur. Nou ja, dat zei hij niet, maar
dat gevoel had ik wel. Hij wilde ons er ook héél graag over leren.
Maar ik had daar als kind helemaal geen zin in. Ja, ik kende een eik
en een beuk – dacht ik – en dat vond ik genoeg. En ik kon een duif
onderscheiden van een merel. Maar als mijn vader hoog in de
lucht een vogel aanwees en vroeg wat dat was en hoe ik dat dan
wist, dan interesseerde mij dat zogezegd 'geen bal'. Nu heb ik daar
wel eens spijt van. Ik had veel meer van hem kunnen leren; en dat
zou ook de band tussen ons versterkt hebben. 
 
Maar misschien moest ik mijn eigen pad ontdekken. ‘Gewoon’ een
boom zien of ‘gewoon’ een vogel zien ligt nog steeds niet zo in
mijn aard. Ik ontdekte dat ik het veel leuker vind als ik de vogel of
de boom als levend wezen leer kennen. Als er een verhaal aan
vast zit…

Een boom is een boom is een boom…

Of toch niet…



Regelmatig wandel ik in het bos. Dagelijks maak ik een wandeling
door het park hier in de buurt, of als er niet meer in zit een kort
wandelingetje over de dijk waar ik woon. Ik begon – net als velen
– te voelen wat dat met me doet. Dat voelen doe je met zintuigen
die buiten onze ogen of oren om werken. Maar ik begon meer en
meer mijn ogen, oren en handen te gebruiken. 
Ik luisterde naar het ritselen of het ruisen van de bomen. 
Ik keek anders naar de vormen van de bomen, in de zomer als er
blaadjes aan de takken hangen, maar ook in de winter, als je het
kale ‘skelet’ van de bomen ziet. Ooh, wat zijn ze dan ook mooi! Ik
ontdekte dat ik dagelijks langs bomen kwam die ik nog nooit écht
had ‘gezien’.  
Ik begon mijn handen te gebruiken om de stam, de takken en de
blaadjes te voelen. Met mijn neus ruik ik de bloesem. 
En… ik heb veel ontdekt over wat je kunt doen met hout, blaadjes
en bloesem van de bomen. Zelfs mijn smaakpapillen heb ik
ontwikkeld op het Bomenpad. En ik ontdekte mooie rituelen die
je kunt doen, bijvoorbeeld om je te helpen het nieuwe jaar
wakker en fris in te gaan met behulp van de energie van Berk.

Ontdekkingsreis

Bomen zijn gul
Ik ontdekte dat niet alleen ik het leuk vind om de bomen te zien.
De bomen vinden het ook fijn om door mij, door ons gezien te
worden! Als ze gezien worden zijn ze gul. Hoe kunnen ze ons
anders hout geven om vuren van te stoken, of meubels van te
maken. Hoe kunnen ze ons anders bloesems schenken voor
heerlijke en gezonde thee? Hoe kunnen ze ons anders hun
vruchten schenken waar we heerlijke taarten en milieuvriendelijke
wasmiddelen van maken?



Gaandeweg ontdekte ik de verschillende wezens van de bomen.
Iedereen weet dat een berk anders is dan een eik, maar waar zit
’m dat nou in? Sta je daar wel eens bij stil? Hoe heerlijk is het om
steun, inzicht en inspiratie te krijgen van de boom – als je
tenminste weet met welke vraag je het beste naar welke boom
kunt gaan.  
Prachtige verhalen uit de mythologie en sprookjes ondersteunen
het inzicht in het wezen van de bomen. Verhalen over Vrouw
Holle of de Keltische godin Brighid, over de kerstman en de
Romeinse god Saturnus. Verhalen over de ‘strijd’ tussen zomer en
winter, die weerspiegeld worden in Eik en Hulst. 
Die verhalen verbinden me ook nog eens op hun eigen manier
met de plek waar ik leef. Ze vertellen over de Kelten en Germanen
die hier vroeger leefden. Over Grieken en Romeinen. Maar ook
over niet zo lang geleden, over Duitsers, Belgen en Friezen.
 
 
 
 
 
 
 
Wat een gevoel van ontzag als er linken blijken te zijn met
planeten, astrologie, stenen, chakra’s en runen! Wat een gevoel
van verbondenheid geeft dit alles!  Verbondenheid met de
bomen, met Moeder Natuur. Waardoor het nog veel leuker is
geworden om te wandelen in het bos, in het park, over de dijk. Of
zelfs om te fietsen naar het werk.  
Verbondenheid die diep respect oplevert, waardoor ik het nog
veel belangrijker ben gaan vinden om goed te zorgen voor de
natuur. 
Diep respect voor het Grote Geheel waarin alles met elkaar
verbonden is. Alles voor elkaar zorgt.

Iedere boom heeft ‘een verhaal’



Weet ik alles van bomen? Nee hoor, helemaal niet. Als je een
botanicus wilt worden, zul je dus een ander pad moeten kiezen. 
Door mijn waarnemingen, kennis, ervaring en verhalen met jou te
delen help ik je bewuster te leven. Je zintuigen gaan meer open, je
ziet véél meer om je heen. 
Je ervaart de bomen op een veel diepere manier. Het Bomenpad
helpt je aan meer plezier, rust en balans in je leven door een
nieuwe relatie op te bouwen met de natuur die zo dicht om je
heen is. 
Het leert je te genieten van de geschenken van Moeder Aarde en
de Bomen, te ontdekken hoe levend èn gul de natuur om ons
heen is. Je zult nooit meer op dezelfde manier naar de wereld om
je heen kijken. 
En misschien wel het allermooist is dat het Bomenpad een
geschenk aan jou is, dat je spelenderwijs doorgeeft aan je
kinderen of vrienden om je heen.

Wat wel en wat niet?

Het bomenpad
Het Bomenpad is een online jaarprogramma, waarin je 36
uitgebreide modules over 12 bomen uit je eigen omgeving
ontvangt.
De modules stimuleren je om naar buiten te gaan, de natuur in,
of als je daar weinig tijd voor hebt, om als je onderweg bent naar
je werk goed om je heen te kijken. Je zult véél moois ontdekken,
heel dichtbij.



De eerste module gaat altijd over het herkennen van de boom.
Waar vind je 'm, hoe ziet hij eruit, het hout, de blaadjes, de
bloemen, de vruchten. Zo weet je precies waar we het over
hebben.
Bomen willen net als mensen gezien en gekend worden.
Het waar-nemen van je fysieke omgeving maakt ook dat jij in het
hier en nu bent en dat je je er bewust van bent dat ook jij een
zelfstandig onderdeel bent van het Grote Geheel. 
 
Bomen zijn zelfstandige, levende wezens. We mogen er dus heel
erg dankbaar voor zijn dat ze ons zoveel schenken. Daarover
ontdek je iedere maand in de tweede module.
 
In de derde module vertel ik over de relatie tussen de boom en
mythen uit verschillende culturen, over goden en godinnen,
runen, ogham, astrologie en nog veel meer. Ik stimuleer je om op
diepere wijze contact te maken met de bomen, door ze aan te
raken, door meditatie en door creativiteit. Maar juist daarbij is het
belangrijk het onderscheid te maken tussen wie jij bent en wie de
boom is. En tussen jouw contact met de boom en mijn contact
met de boom. Dus les 1 ontvang je meteen hierbij: laten mijn
lessen een ingang voor je zijn in het wezen van de bomen, maar
geloof mij niet op mijn woord, onderzoek het zelf. Het zelf ervaren
is wat je rust, wijsheid en rijkdom schenkt. 
En heb vooral veel plezier en mooie ervaringen!
 
 
Hierbij laat ik je aan de hand van Berk zien wat je zoal kunt
verwachten van het Bomenpad. En verder nog wat korte stukjes
uit verschillende modules zoals je ze van mij gaat ontvangen. De
bedoeling is dat dit je een indruk geeft van het Bomenpad, waarop
je nog véél meer gaat ontdekken. Geniet ervan!



Oorspronkelijk kenden we in Nederland twee soorten berken, de
ruwe of zilverberk en de zachte berk, maar ze zijn zo vaak
vermengd dat we ze niet echt meer uit elkaar kunnen houden.

BERK
Berk is die boom met die opvallend zilverwitte bast. 
De berk komt in heel Noord-Europa veel voor, omdat hij goed
tegen de kou kan. Bij ons zie je Berk op veel plaatsen, zoals in
tuinen en bossen.

De berk is een ranke boom.
De zachte berk, Betula
pubescens, heeft kleine dwarse
zwarte streepjes op haar witte
stam.

De ruwe berk, Betula pendula,
hier onder op de foto, heeft
een veel grovere stam en is
ook groter dan de zachte berk.
Pendula betekent hangend en
de fijne twijgjes aan het eind
van de kroon hangen dan ook
sierlijk omlaag.



Levensboom
Soms kom je in een bos een heel stuk met alleen kaarsrechte
witte berken tegen. Dan kan je ervan uitgaan dat daar eerder een
bosbrand is geweest. De berkenzaadjes verstoppen zich onder de
grond en na een bosbrand komen ze als eerste in de door de
brand vruchtbare grond weer op.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berk wordt ook wel een pioniersboom genoemd. Het is de boom
van het begin. Zeker na zo'n bosbrand zijn ze als stralende
kaarsen, maagdelijk van kleur, symbool van de circle of life.
 
In veel oude tradities wordt Berk als de levensboom gezien. Ook
bij de Siberische sjamanen (de traditie waarin ik ben opgeleid) is
Berk de levensboom.
In de Keltische traditie staat Berk symbool voor vernieuwing of
wedergeboorte en voor de terugkeer van het licht. Daarom hoort
Berk voor de Kelten bij december/januari, de tijd dat de zon weer
‘wedergeboren’ wordt.

De berk is het hele jaar mooi, met haar ranke vorm en witte stam.
In de lente verschijnen de kleine, gekartelde blaadjes en hangt ze
vol met katjes. Haar sierlijke kroon wiegt lieflijk in de wind en geeft
een heerlijk ritselend geluid. Niet gek toch, dat de berk doet
denken aan een schone jonkvrouw… Of aan de Godin...



Op 2 februari vieren we volgens het Keltisch Jaarwiel Imbolc. In
vroegere tijd was dit als tweede helft van de lange, koude, donkere
winter - de tijd dat er geen nieuwe oogst van het land komt - de
tijd van angst voor honger. Maar daar komt de godin Brighid, die
als jonge maagd het Jaarwiel een nieuwe draai geeft: het nieuwe
jaar komt weer langzaam op gang.
Brighid was een Ierse godin van geneeskunde, inspiratie,
vruchtbaarheid, smeedkunst, poëzie en onderwijs.
Brighid brengt hoop. We mogen weer voorzichtig uit gaan kijken
naar het voorjaar. The circle of life gaat door ...
Eer dus de Berk, die staat voor de Godin!
 
Ga naar buiten. Zoek de berk. 
Kijk altijd eerst naar de uiterlijke verschijningsvorm. Hoe ziet ze
eruit? In wat voor omgeving staat de boom? Misschien kan je zelfs
zien of de boom gezond is of het moeilijk heeft.
Dit zintuiglijke waarnemen maakt dat je geaard blijft, of wordt.
Bovendien vinden bomen het werkelijk fijn om gezien te zijn. Komt
je dat niet bekend voor...?
Als je de boom hebt waargenomen, gezien hebt zoals ze is, groet
haar dan, zeg haar gedag. Je kunt haar ook bedanken dat ze er is.

Godin



En, heb je Berk gezocht, bezocht? Heb je ook gevoeld aan de
stam? Is het je opgevallen dat de takken en bladeren van de
Zachte berk een heel zachte beharing hebben?
De Ruwe berk heeft een grovere stam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de lente verschijnen de kleine, gekartelde blaadjes en hangen
de takken vol met sierlijke katjes.
Al vrij vroeg in het najaar verkleuren haar blaadjes van groen naar
bijna lichtgevend goudgeel en ik verbaas me altijd, als de blaadjes
gaan vallen, hoeveel dat er zijn.
 
Zoals ik aan het begin van het Bomenpad al vertelde, hebben de
bomen ons heel veel te schenken. Ook Berk is heel gul voor ons.

Berk - een gulle boom



Twee belangrijke thema’s die
je steeds tegenkomt bij de
berk zijn pionierskracht en
reinigen. Twee thema’s die
ook horen bij de godin
Brighid.
 
Het schijnt dat de berk een
van de eerste bomen was die
zich wist te herstellen en
voort te plannen na de laatste
ijstijd. Maar zoals ik eerder al
vertelde, zie je de berk ook
het eerste verschijnen op
moeilijke plaatsen en na een
bosbrand.

Pionieren en reinigen

Kijk eens preciezer naar de plek waar je de berk vindt. Van nature
komt de berk op vochtige of zurige grond voor. Staat de berk in
een tuin bijvoorbeeld, dan maakt ze lange wortels om het vocht
op te trekken. De stofwisseling van de berk is enorm. Ze pompt op
mooie lentedagen honderden liters vocht van haar wortels door
de stam naar de takken, om daarna af te geven aan haar
omgeving. Dat toont de enorme vitaliteit van de berk.
 
Kijk dan nog eens naar die opvallende witte bast van de berk. Die
is zo prachtig en zacht. Die vraagt erom om aangeraakt te worden.
Maar hé, de bast is ook schilferig.
 
Zo zie je dat de berk iets heeft met de menselijke huid. En dan
met name met de droge, schilferige huid - die heeft net als de
berk veel vocht nodig. 



Bast - Vroeger werd de
berkenbast gebruikt om hutten
mee af te dekken.
Arme mensen gebruikten de
bast van de berk om schoenen
en manden van te maken.
Uit de bast van de berk wordt
‘berkensuiker’ gehaald en
hiervan werd de eerste xylitol
gemaakt. Tegenwoordig worden
voor deze zoetstof ook andere
groenten- en fruitsoorten
gebruikt. Je oog valt nu opeens
op alles van berk, ik zag
‘berkensuiker’ nu voor het eerst
in de winkel staan!

 
Stam - hout: meubels en laminaatparket.
Takken - de takken worden onder meer gebruikt door
bloemisten in bloemstukken. 
Blaadjes - Hoewel er bomen zijn die veel meer schaduw geven, is
het ook heerlijk in de zachte schaduw van de berk te zitten. Voel
straks in de zomer eens het verschil tussen de schaduw van een
beuk of een berk!
Al in de middeleeuwen werd water waar berkenblaadjes in
hadden getrokken gebruikt om huidziektes te behandelen.
De blaadjes van de berk zijn vooral na de winter goed voor ons. Ze
helpen bij het zuiveren van het lichaam.
De bittere smaak van de berkblaadjes activeert de spijsvertering
en de verbranding en dat helpt weer bij afvallen.
Van de frisgroene berkenblaadjes kun je thee trekken.
Je kunt de voorjaarsblaadjes verwerken in salade, soep of
smoothie.

Wat schenkt de berk ons?



Natuurlijk kun je berkenbladthee kopen, maar je kunt het ook zelf
maken. Oogst daarvoor het liefst de frisgroene blaadjes in mei.
Laat de blaadjes eerst een week op een donkere plek drogen,
want verse blaadjes geven bittere thee. Bewaar de gedroogde
blaadjes in een pot of een papieren zak op kamertemperatuur.
 
Berkenblaadjesthee is goed voor de nieren, de gal en de
zweetklieren. Het helpt je lichaam afvalstoffen af te voeren en te
zuiveren. Door de zuiverende werking is het goed bij artritis, jicht,
reuma, en hoofdpijn. Zo helpt de buigzame berk door het
ontzuren van het lichaam de mens weer soepeler en buigzamer te
worden.

Berkenbladthee

Gebruik bij oedemen door nieren- of hartfalen

geen berkenblad. Wees ook altijd heel voorzichtig

bij zwangerschap of borstvoeding.

Natuurproducten zijn niet 'van nature'

onschadelijk, zeker niet bij grote hoeveelheden.

Waarschuwing



In het voorjaar kun je berkensap van de boom tappen, ook wel
berkenwater of berkenbloed genoemd. Dat doe je door een hol
buisje in de boom te slaan en onderaan het buisje een fles te
hangen. Het sap loopt zo de fles in. Zorg dat de boom niet leeg
bloedt en stop het gat als je klaar bent dicht met een kurk.
Overigens: hoewel het de boom geen kwaad doet als je minder
dan 10 liter tapt, kan de boswachter je een boete geven!
Berkenwater kun je overigens gewoon kopen in natuurvoedings-
winkels en goede drogisterijen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het berkensap wordt gedronken als zuiverende drank. Door de
reiniging voelt het lichaam weer energieker aan. Heel goed in het
voorjaar dus!
Maarre... stel je niet teveel voor van de smaak, het is een beetje
zoet, maar ik vind er persoonlijk niks aan...
Van berkensap krijg je een mooie huid.
Heb je ontstekingen in je mond of een slechte adem, dan kun je
spoelen met berkenwater.
Berkenwater wordt gebruikt als haargroeimiddel, tegen haaruitval,
tegen roos en tegen hoofdluis. Het zou ook de zenuwen in de
hoofdhuid tot rust brengen en zo ontspanning geven.



Kijk eens goed naar die nu nog
kale takken van de berken. Heb
je dit al gezien? Zijn dat nou
mislukte vogelnesten? Of is het
maretak? Nee, geen van twee.
Als je dit ziet, heeft de berk een
virus waardoor er op een plek
een heleboel twijgjes gaan
groeien. Het doet de boom geen
kwaad. Het grappige is dat het
ook ‘heksenbezems’ worden
genoemd.

Berkentakken

De berk wordt gezien als
beschermer tegen heksen. Maar
de berk staat ook symbool voor
heksen en witte wieven.
Heksen gebruiken de
berkentakken om hun bezems
van te maken. Ook de
bezemstelen worden gemaakt
van de berkenboom.
Zo'n heksenbezem kan je dus
ook zelf maken met de
grotere takken die je
inmiddels misschien
verzameld hebt.

Maar of je er mee
kunt vliegen...?



 Vertel waar je het takje voor je wilt
gebruiken en vraag toestemming.
Soms zegt een boom ‘nee’.
Respecteer dat dan ook, want de
boom is net als jij een zelfstandig
levend wezen en jij wilt ook niet dat
er zomaar een arm of been van je
afgenomen wordt.
Als je wel toestemming van de
boom hebt gekregen, pluk dan
alsjeblieft niet alle blaadjes of
takjes die je wilt gebruiken van één
boom.
 

Als je een bos berkentakken in de hand hebt, zal je beslist de
associatie krijgen met de roede van piet. Gelukkig heb ik zelf nooit
gezien dat iemand met de roe geslagen werd, maar als beeld zie
je meteen voor je hoe de slechte gewoonten uit iemand
weggezuiverd worden.

Toestemming vragen
Een boom is een levend wezen met een eigen geest. Bomen
hebben ook gevoel. Als je een stukje hout of een takje van een
boom wilt nemen om er mee te werken, vraag je dus altijd vooraf
aan de boomgeest om toestemming.



 
Verder is het een goed gebruik om de boom iets terug te geven.
Dat kan een plukje tabak zijn (mijn persoonlijke voorkeur heeft het
merk Spirit), of een haar die je uit je eigen hoofd trekt. Dat geef je
aan de boom onder een dankzegging. Ook kun je voor de boom
een lied zingen.

Als je een takje van de boom neemt is de beste tijd daarvoor: 
- als de sapstroom van de boom stil is of trager wordt. Neem bij
voorkeur geen stukje van de boom in het voorjaar of de zomer,
liever in de herfst of de (zachte) winter,
- bij afnemende maan (dan is de Maan vol geweest en wordt weer
kleiner, je ziet dan alleen de linkerkant van de maan).

De beste tijd



We kennen de vier elementen Vuur, Aarde, Lucht, Water.
Bij welk element of elementen zou de berk horen, denk je?

Elementen en planeten

Maan en Venus zijn twee planeten die een relatie hebben met
Berk. Bij het wit van de stam kan je al gauw denken aan de Maan.
Vaak wordt de kleur ook zilverwit genoemd, en ook zilver hoort bij
de Maan.
 
Nieuw begin, vruchtbaarheid, onvoorwaardelijke liefde,
vertrouwen, harmonie en bewustzijn zijn woorden die bij berk
passen. Zijn dat ook geen woorden die de basis van een goede
relatie weergeven? Zo hoort Berk ook bij Venus, de Romeinse
godin van de liefde.
Venus, was oorspronkelijk een aardegodin, beschermster van
tuinen en wijngaarden.
Ze wordt trouwens vaak afgebeeld met een opvallend witte huid!
 
Omdat Maan de heerser is van het teken Kreeft en Venus de
heerser is van het teken Weegschaal, horen deze twee tekens ook
bij de berk.

Astrologie



En wat vind je ervan om een Bomenpad-boek te maken? Daarvoor
gebruik je het beste een mooie ordner met vier klemmen. Hierin
kan je gedurende het jaar je verzamelde info per boom bijeen
brengen. Ook je persoonlijke ervaringen en je creatieve werk doe
je hierin: hoe voelde de boom fysiek voor jou; wat zag, hoorde,
voelde je bij de boom; is het je gelukt om berkenwater te tappen;
hoe smaakte de thee?
Aan het eind van het jaar heb je niet alleen genoten van de
bomen zelf, de frisse buitenlucht en de ontspannen tijd die je
buiten doorbracht, maar heb je ook een schat aan informatie bij
elkaar verzameld!

Hier lees je al wat tips:
Je kunt een heksenbezem maken van de afgevallen of
gesnoeide takken.
En de thee kun je het beste eind april, begin mei maken.
Je kunt een collage van de berk maken. Het mooiste is natuurlijk
dat te doen met zelfgemaakte foto's, omdat het Bomenpad je
juist naar buiten wil brengen, in contact met de natuur. Als berk
je eenmaal is opgevallen, zal ze zich heel vaak aan je laten zien
en kun je haar in alle fases van het jaar fotograferen - of
tekenen, of schilderen natuurlijk. 

Creatief met Berk

Bomenpad-Boek



 
In de vorige modules hebben we onderzocht hoe de Berk eruit
ziet en waar je haar vindt. Ook hebben we gezien wat de berk ons
schenkt. 
Hopelijk heb je zo al wat meer verbinding met de berk gekregen.
Dan kunnen we nu de spirituele kant van de berk gaan
onderzoeken.
Belangrijkste uitgangspunt is daarbij wat jij zelf voelt en ervaart!
Laat je niks aanpraten, vertrouw op jezelf!

Berk– spiritueel bekeken

We hebben gezien dat de Berk staat
voor reiniging en nieuw begin, voor
vruchtbaarheid, vertrouwen, liefde,
harmonie, rechtvaardigheid en
bewustzijn. Hoewel niet groot en dik
zoals sommige andere bomen, is Berk
een trotse, sterke boom. Zo’n boom
waar je je veilig bij voelt, maar die ook
eerlijk is. Door al deze kwaliteiten
hoort Berk bij de maagdelijke
verschijningsvorm van de
(drievoudige) Keltische godin Brighid,
bij de planeet Venus en het teken
Weegschaal.

Godin of god



Maagd betekent eigenlijk: zichzelf genoeg. En dat kan alleen als je
open en eerlijk bent, inzicht ontwikkelt in jezelf en anderen. Als er
acceptatie is. Dit alles leidt tot balans, waar Berk zo goed in is.
In de Noordse mythologie hoort Berk bij Freya, de godin van liefde
en vruchtbaarheid.
Berk houdt van water, het element dat hoort bij Maan. Ook het
zilverwit van Berk hoort bij Maan. Maan is de heerser van het
teken Kreeft.
 
Maar in de Germaanse mythologie is de berk juist gelinkt aan de
mannelijke zon. Daar is de berk de boom van Donar, de god die
met zijn donder en bliksem orde schept. Heel direct brengt hij
licht in de duisternis. Kijk maar eens naar die witte staken in een
bos…

Besef nog eens dat de boom, iedere boom, een levend wezen is.
Iedere boomsoort heeft een eigen Spirit. De genoemde
kwaliteiten maken deel uit van de Spirit van Berk – van alle berken.
Als ik als sjamanistisch healer werk met Berk, maak ik contact met
de Spirit van Berk (of de Spirit van Berk maakt contact met mij!) ,
waardoor de Berk-kwaliteiten kunnen doorstromen in de healing
en hun werk kunnen doen voor de cliënt.
 
Als je zelf behoefte hebt aan een 
versterking van deze kwaliteiten in
 je leven, kun je dus contact maken
 met de Spirit van Berk, vertellen
waar je behoefte aan hebt en
 deze kwaliteiten in je leven 
versterken.

Spirit van Berk



De runen zijn een studie op zich. Heel boeiend, moet ik zeggen. Ik
heb zelf een opleiding gevolgd bij het Orakelinstituut van Sonja
Muller en veel van wat ik je zal vertellen over de runen heb ik dus
van haar.
 
Kortgezegd:
Volgens de mythologie komen de runen van de god Odin, de
oppergod en schepper van het Al in de Noordse mythologie. Met
vreselijke pijnen hangend aan de wereldboom Yggdrasil ontdekte
Odin de runentekens, een verbinding tussen het goddelijke en het
menselijke. Je kunt deze oude tekens, boodschappen van de
kosmische wereld, leren lezen. Zo worden ze gebruikt als orakel,
net zoals bijvoorbeeld de Tarot. De runen geven je inzichten in
mogelijkheden en valkuilen.
 
De Germaanse runen bestaan uit 24 tekens, die in drie groepen
zijn ingedeeld.

- Wat voel jij als je bij Berk bent,
 de zachte vrouwelijke kant of de 
indringende mannelijke kant?
Is het iedere keer hetzelfde, of
 merk je dat het de ene keer
 (of de ene periode) anders is
 dan de andere keer?
- Probeer bij de berk zelf of als 
je thuis bent in een visualisatie
 van de boom eens te voelen 
wat Spirit van Berk jou heeft te
vertellen.

Meditatie

Runen



De rune Berkana hoort bij Berk.
Berkana hoort bij de derde runengroep, dat is de groep Tyr. Deze
groep gaat over strijdvaardigheid, vechtlust, rechtvaardigheid,
mededogen en het verwerven van kennis.
 
Berkana is een Maanrune. De Maanrunen hebben een vloeiend
karakter en geven de meegaande mens aan. Het is dus ook een
vrouwelijke rune.
 
De punten van Berkana worden wel gezien als de borsten van een
vrouw.
De rune Berkana is teer, zacht, vreugdevol, liefdevol, koesterend,
moederlijk en voedend. Juist voor pril leven, zoals een baby, of
jonge dieren, of voor je nieuwe baan, bedrijf, studie, relatie…

Berkana duidt op kiemkracht, een nieuw begin, ontplooiing. Maar
omdat Berkana ook voor vernieuwing staat, kan het ook zijn dat er
een verandering van richting aangegeven wordt.
Spiritueel geeft Berkana geestelijke groei aan. Die groei kan
komen doordat omstandigheden nieuwe inzichten brengen. Maar
soms zijn de inzichten schokkend (denk aan de dondergod Donar
die licht in de duisternis brengt). Toch komt de groei zelf nooit
onverwacht bij Berkana. Zoals de berk in de winter zijn groeikracht
voor de lente opbouwt, zo wordt bij Berkana in moeilijke tijden de
kiem gelegd voor een krachtige geestelijke groei. 
Maar dat zie je vaak pas achteraf…
In het lichaam heeft Berkana invloed op 
de lichaamsbouw en spieren. Ook dat 
hebben we eerder gezien: de ontzurende
 werking van berkenbladthee maakt 
het lichaam weer soepeler en buigzamer.
 
Berkana past bij het vierde chakra.

Berkana



De Donar-kant van Berk is meer gelinkt aan de rune Teiwaz.
Teiwaz gaat over kennis en wijsheid, gekoppeld aan daadkrachtig
optreden en zo nodig de strijd aangaan.
Teiwaz is een spiritueel strijder, niet geleid door cultuur of
dogma’s maar door innerlijke drijfveren. Teiwaz beheerst zijn
angsten, zet die om in krachtige daden en gaat recht op z’n doel
af.
In het lichaam is Teiwaz gerelateerd aan het centrale zenuwstelsel
en aderverkalking.
 
Teiwaz past bij het tweede chakra.

Teiwaz

Je kunt zelf een rune maken,
tekenen of branden op een
stukje berkenhout, op een
steen, of op papier.

Creatief
Als je de runen gemaakt
hebt, kun je misschien ook
beter voelen welk deel van
Berk-runen jou op dit
moment het meest te pas
komt in je leven?

Meditatie



Heb je berkentwijgjes verzameld? Dan is dit een mooi
reinigingsritueel.
Het is goed om regelmatig jezelf en je omgeving te reinigen. Ja,
natuurlijk was je je iedere dag, maar een rituele reinigen gaat iets
verder. Dat reinigt je spiritueel en maakt dat je weer open staat
voor de boodschappen uit de geestelijke wereld, voor ‘inspiratie’.
Als je in deze zin gezuiverd bent, kun je diep van binnen weer
voelen wat je echte verlangen is.
Dus… als je iets nieuws wilt starten – een nieuw jaar, een nieuwe
fase, als je na ziekte of na een burn out weer verder wilt… dan is
dit een mooi ritueel, want er komt pas ruimte voor iets nieuws als
je het oude los kunt laten.
Dit ritueel ontvang je in de derde module van Berk op het Bomenpad.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit was stap 1 op het Bomenpad van Huis voor Vrouw en
Wijsheid.
We ontmoetten de Berk en ontdekten wat zij ons op allerlei
niveaus te bieden en te vertellen heeft.
We zagen en voelden haar verschijningsvorm in de fysieke wereld.
We ontdekten wat zij ons fysiek schenkt.
We zagen haar relaties met de godin Brighid en de god Donar,
met de planeet Venus en met Maan, met de tekens Kreeft en
Weegschaal. We maakten kennis met de runen.
Mogelijk heb je creatief werk gedaan en meditaties.
Ik wens jullie mooie ontmoetingen met Berk, nu en in de
toekomst. Volgende maand een nieuwe boom!

Reinigingsritueel met berkentwijgjes



Vlier bloeit van mei tot juli met prachtige, platte gelig tot
spierwitte schermvormig  trossen. Als je goed kijkt zie je
dat de vlier geen schermbloemige is, want dan zouden
alle steeltjes even lang zijn. Bij Vlier zijn de bloemtakjes
allemaal van verschillende lengte. Dit noemen ze een
‘tuil’. De witte bloem is net kant. De bloemen ruiken zoet,
je ruikt ze al van verre.
 
 

Vlier
Bloem



Na de bloei veranderen de bloemen in donkerrode,
bijna zwarte bessen. In september-oktober zijn de
bessen rijp. Het zijn eigenlijk geen bessen maar
steenvruchten, wat betekent dat er binnenin het
vruchtje een harde pit zit. Vogels, met name
spreeuwen, zijn gek op de besjes van de vlier. Ze eten
ze op, poepen de zaadjes weer uit en verspreiden zo
het zaad.

Vrucht

Vlier werd in heel Noord-Europa en in Noord-Amerika geëerd als
heilige plant. En zelfs in Siberië, Egypte en het oude Griekenland.
Haar helende krachten waren bekend. Ze komt voor in
sprookjes, legenden en mythen. Ze heeft een eigen ‘ogham’ en
een belangrijke plaats in de Keltische Bomenkalender en in de
Keltische astrologie.

Heilige plant



Iedereen die Vlier in het voorjaar ziet, met haar prachtige witte
bloemen, mooi opstaand op hun steeltjes, zal moeten denken
aan een mooie jonge bruid, of maagd. Maar als in het najaar de
witte bloemen veranderen in trossen zwarte, hangende
bessen doet ze meer denken aan een Crone, een oude Wijze
Vrouw. Zo maken we meteen kennis met de verschillende kanten
van Vlier èn van het Vliermoedertje, Vrouw Holle.
 
De Duitse naam voor Vlier is Holunder, dat is verwant aan Holle.
Holle heeft vele namen: Holda, Hulda, Hel, Helle, Perchta,
Berchta, Cailleach - en nog veel meer. Holda wordt ook Witte
Dame, maar ook Zwarte Grootmoeder genoemd.

Van Vrouw Holle kennen we vooral het transformatie- en
inwijdingssprookje, waarin een meisje haar spintol in de put laat
vallen. Veel minder bekend zijn de andere sprookjes (of mythen)
over de godin Vrouw Holle.
Op mijn website lees je het sprookje De vlier, zoals opgetekend in
het boek Sprookjes van Vrouw Holle van Karl Paetow (uitg.
Christofoor). Hierin wordt Vrouw Holle ook ‘Grote Moeder’ en
‘Witte Vrouw’ genoemd, dat wil zeggen de Godin.
 

Sprookjes

https://ingermarliesleeuwenburgh.nl/spiritueel-leven-en-werken/de-vlier/


GEBAKKEN
VLIERBLOESEM

BENODIGDHEDEN:
1 dl droge witte wijn
2 eierdooiers
150 g bloem, 
2 zakjes vanillesuiker
eventueel mespunt kaneel
mespuntje zout
2 eiwitten
vlierbloesem
olie om in te bakken
poedersuiker voor het serveren.

 

BEREIDING
Was de vlierbloesem in tuilen onder koud stromend water en laat in
een vergiet uitlekken.
Maak een papje van de wijn, eierdooiers, bloem, vanillesuiker (kaneel)
en zout. Laat dit 15-20 minuten rusten.
Verhit de olie tot 180 graden.
Sla ondertussen de eiwitten stijf en schep ze na de rusttijd door het
beslag. 
Dompel nu de vliertuilen voorzichtig om de beurt in het beslag en bak
ze in 2 minuten in de olie.
Haal uit de olie met een uitleklepel en laat in een vergiet uitlekken. 
Laat wat afkoelen en bestrooi ze eventueel met poedersuiker.



Heb je genoten van de Berk? Wil je het reinigingsritueel met Berk
doen? Nieuwgierig naar wat Vlier je allemaal schenkt? Naar de
prachtige verhalen van de godin Vrouw Holle?
 
Weet je trouwens echt wel zeker hoe een Kastanje eruit ziet?
 
Wil je weten met welke vragen je naar Kastanje kunt of juist naar
Eik?
 
Hoe je de meest natuurlijke zeep maakt?
 
En wat je voor lekkers kunt maken dankzij de bomen? Je ontdekt
dit en nog heel veel meer op het Bomenpad. Twaalf bomen om je
heen, in je eigen omgeving. Ze zitten vol ervaringen en wijsheid.
 
De Grootmoeders zeggen:
"We need a place where humanity and the spirits of nature
can meet and you must be that 'place'. The trees are where
you will begin."
 
Voor slechts € 197 ontvang je een jaar lang 36 uitgebreide
modules over de bomen in je eigen omgeving. Een Pad voor de
rest van je leven.
 
O.k., omdat je dit e-book hebt aangevraagd, stuur ik je na het
bestellen van het Bomenpad ook nog een leuke bonus toe 

Afsluiting


