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  In deze editie: 

Even voorstellen: het Buurtkantoor! 

Een groene explosie op p.2 

De kracht van maanstenen en hoe je ze 

herkent; 

Ter Overweging: Cheiron in de 

astrologie 

 

Zoals het er nu naar uitziet gaan we 

met een paar weken wel een live 

webshop hebben… helaas, het duurt 

allemaal veel langer dan we hadden 

gehoopt. De foto’s van producten 

die we hadden waren niet allemaal 

bruikbaar; er moet een heleboel 

geregeld worden om op een 

webshop te kunnen betalen 

enzovoort, en de mensen doen dit 

allemaal naast hun andere werk, en 

dan gaat het allemaal niet zo vlot. 

Zodra we live zijn hoor je het! 

� kalm maar, het is een barcode-

lezer….. deze foto komt van 

www.onegreenplanet.org, waar je 

veel veganistische recepten kunt 

vinden (sorry, wéér in het engels) 

alsmede een heleboel geweldige 

video’s van honden en katten die 

gered worden… snotter, heerlijk.. 
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Hierboven een impressie van de 

nieuwe Heremiet-hoek op het 

Buurtkantoor in Doornakkers, 

op de Bloemfonteinstraat 62. 

Hier zullen de komende tijd 

lezingen en workshops gegeven 

worden voor de Heremiet. Alle 

info hierover vind je zoals altijd 

op 

http://heremiet.nl/aktiviteiten/ag

enda-lijst/ verder is ook de 

Tantra-avond op maandagen 

terug, op het Buurtkantoor.. 
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Het is  Het is  Het is  Het is  

voorjaarvoorjaarvoorjaarvoorjaar!!!!    

Dennenknoppensiroop: pluk een heleboel knoppen van afgevallen 

dennentakken, voeg per liter koud water een sinaasappel en een citroen toe, aan 

de kook laten komen en een half uur laten doorstoven; dan een nacht laten 

staan. Filteren, goed uitknijpen en de siroop opkoken met flink wat suiker (naar 

smaak – meer suiker maakt langer houdbaar) deze siroop ruikt heerlijk en is ook 

lekker in ijs! Met dank aan http://wildcraftvita.blogspot.nl/2013/02/pine-needle-

tips-syrup-pinus-pinea.html er zit een boel gezonde kracht in Dennenknoppen� 

�  Zevenblad is heel lekker in 

salades! Gewoon langs een schoon 

boerenveld geplukt. Lekker kruidig 

en groen van smaak. 

http://www.astrologie.ws/kruiden/paarden

bloem.htm � 

www.wilde-

planten.nl heeft 

ze allemaal ☺ 

paardenbloem-

blad goed voor 

blaas en nieren 

�bijenkoppie vol stuifmeelkorrels 

� fluitekruid kun je niet eten 



 

  

 De mooiste meditatiekussens vind je op 

www.lilyyoga.nl -  handgemaakt aan de 

huiskamer-tafel en oerdegelijk van kwaliteit! 
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Wist je dat Maansteen in een heel aantal kleuren voorkomt, en dat ze 

allemaal een eigen bijzondere werking hebben? Hierboven een zwarte, die 

ook nog een blauwe lichtplek heeft – de meeste die je kopen kunt hebben 

dat niet, maanstenen met zo’n blauwe plek zijn echte edelstenen. Vaak 

wordt als ‘maansteen’ ook de Witte Spectroliet aangeboden.. dat is niet 

hetzelfde! Spectroliet is een soort Labradoriet, je kan aan de foto hierboven 

wel de gelijkenis met Labradoriet zien. Maar in het echt is het toch heel 

anders. De werking van Labradoriet hebben we al eens besproken (in 

december meen ik). Maansteen is veel meer een steen van heling, van 

vrouwelijke energie, veelomvattend, bevordert acceptatie en ontvankelijk-

heid. Het is dus geen beschermer zozeer. Handig om te weten als je stenen 

gaat shoppen.. de blauwe glans in spectroliet is kleurrijker, kan ook naar 

groen en geel neigen, al is het maar een beetje, en er zitten meestal meer 

kleurvlakken in de steen. Een blauw maansteeneffect is echt alleen die kleur 

die je hierboven ziet, meestal minder fel, en beperkt tot een klein 

hemelsblauw plekje in een verder transparante steen zonder breukvlakken. 

Hieronder een 

runenorakel van  wit-

grijze maansteentjes 

http://www.lichtpuntj

ekristallen.nl/product/

maansteen/ 
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Hiernaast een mooi 

marmeren beeld van 

de god van de 

geneeskunst 

Asclepius, met zijn 

slangenstaf, nog 

steeds symbool van 

de medische kennis 

Cheiron http://www.cafeastrology.com/chironsignstables.html 

Hier kun je de positie van deze asteroïde in jouw horoscoop vinden. Deze 

plek kan heel veel zeggen over waarin een mens het meest kwetsbaar is en 

mede hierdoor, waar hij zijn/haar vermogen tot genezing en healing, tot 

begrip en compassie voor anderen kan ontwikkelen. Er zijn een heel aantal 

asteroïden die tegenwoordig een stem hebben in de astrologie: Pallas, Eros, 

Vesta… het lijkt erop dat astrologen het gebied opnieuw willen uitvinden, 

omdat de mensen behoefte hebben aan deze expressies van hun individuele 

verlangens en wensen. De asteroïden vertegenwoordigen veel meer het 

persoonlijke, je eigen zoektocht, dan de grotere planeten doen. Voorheen 

was astrologie ook een manier om een status quo te beschrijven: staat je 

Maan in Kreeft, dan gebeurt er dat. Of dan zul je altijd zo-en-zo zijn. Door 

de invloeden van de asteroïden mee te nemen, wordt het beeld enorm 

verfijnd en komt er veel meer ruimte voor persoonlijke keuzes, expressies 

en vragen, en dat is fijn. Wat Cheiron betreft, vooral de aspecten met dit 

hemellichaam: in mijn geval een conjunctie met Saturnus in Vissen, maken 

hem tot een onmisbare nieuwe aanvulling om bepaalde heftige zaken te 

helpen verklaren, waar ik anders onmogelijk bij kan☺. Het mooie is, dat 

Cheiron dus gaat over je meest kwetsbare kant, waar je zelf veel last van 

kunt  hebben als dat is hoe je leven in elkaar zit… en toch is het ook de 

toegang tot je genezing, én je genezend en compassievol vermogen naar de 

mensen in je leven. Hierdoor kan Cheiron echt een besef geven van de 

rijkdom en magie van het leven, en dat het dus tóch positief kan zijn, ookal 

is het nog zo donker. Tot 2018 staat Cheiron ook weer in Vissen; ik ben 

benieuwd wat tegen 2018, als hij op de graad van mijn geboortedatum 

komt, die transit voor mij gaat betekenen.. help help of toch: eindelijk de 

ware transformatie gevonden in mezelf waar ik al zolang naar zoek!☯ 

  

http://windmillwebworks.ddns.net/woundedhealer/chiron.html 

voor het mooie, menselijke verhaal van de centaur Cheiron. Demigod: een 

halfgod. Half wild dier, half mens, een van de vele figuren uit de oude 

mythologie die de verschillende kanten van de mens belichamen: zoon van 

Kronos en de nymf Phylira, die om te ontsnappen zichzelf in een merrie 

veranderde – Kronos werd een hengst en van het een kwam het ander... Cheiron 

staat bekend als een zachtmoedige figuur die o.a. voor de held Achilles zorgt 

(het jongetje op zijn hand in de afbeelding hiernaast). Hij is ook leraar en 

(hierboven) geeft de kennis die hij van Apollo leert, door aan Asclepius – ook 

een god van de geneeskunst. In het verhaal van Cheiron wordt hij per ongeluk 

geraakt door een vergiftigde pijl en sterft, omdat hij, hoewel hij de geneeskunst 

beheerst, zichzelf niet genezen kan. Verborgen onder alle verhalen vind je toch 

altijd weer een bijzonder idee of symbool terug, waar je weer over peinzen 

kunt… 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chiron bedankt. 
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Marpesia chiron… 

�Het astrologische symbool van Cheiron 


