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de nieuwe webshop leeft! We zijn druk doende het assortiment
uit te breiden. Het is dus de moeite waard om regelmatig te kijken wat
er nieuw is. Op dit moment vind je al een assortiment boeken,
mineralen, en miniatuurtjes van Goden- en Boeddhabeelden. Verder
staan de bekendste Shoyeido, Sona en Berk wierookgeuren, alsmede
de Gouden Geuren van de Moeder’s erop en kun je ze daar bestellen.
Vooral het wierookassortiment willen we de komende tijden flink
uitbreiden zodat je weer voor al je favoriete geuren hier terecht kunt.

www.shaktishop.nl
we zijn erg trots en blij! Inmiddels hebben we een beetje door hoe het
allemaal werkt, dat was wel langer uitzoeken dan de bedoeling was,
maar eindelijk is het dan zover☺.
In deze editie:
De webshop;
Een overzicht van wat er
op het gebied van
wierook te koop is;

Wierookliefhebbers aller landen: Ryaad, Bhutan, en Mysore,
India

Steen: Charoïet;
En Guatemala, en Nigeria..

Verslag van een lezing
over karma;
Ter Overweging: het
Beltane- ofwel
Walpurgis-feest;
-……en nog veel meer.
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Op de webshop vind je inmiddels een deel van het wierookassortiment van Gedenkwaardig moment: de
de winkel op de Bergstraat terug. De bekende serie van Shoyeido is er weer Moeder's Geuren op de shop.
(Haku-un, Kyo-zakura, Kinkaku en meer). Verder de potjes met
verschillende soorten harsen, het huismerk Sona en een deel van het
assortiment van de Moeder’s Geuren. Er komt elke week wel wat bij! Dit
leek ons een goede gelegenheid om eens wat dieper in te gaan op het hoe en
Petrus  en
waarom van ons brede wierook assortiment.
Eigenlijk kun je wierook het beste zien als een spectrum dat van links naar
rechts, gaat van pure, natuurlijke grondstoffen, kruiden, houtpoeders, harsen
en bloemenmengsels, die enkel op zichzelf of samen gebruikt worden., naar
samengestelde, steeds verfijndere wierookproducten in stok-, kegel- of
staafvorm. Bij deze laatste groep komt de cultuur van oorsprong in de
geursamenstellingen naar voren. Links vind je de harsen van Berk en de
Salie, de Palo Santo, de Bijvoet (hierover binnenkort meer, in het seizoen!)
nog steeds een heel grote, brede groep. Halverwege ons wierookspectrum
vind je bijvoorbeeld Tibetaanse wierook, dat zijn staafjes van een deeg,
samengesteld uit verschillende grondstoffen, maar oorspronkelijk vooral
bedoeld als medicinale hulp om het evenwicht bij een ziek mens te
herstellen. Het zijn gewoon bepaalde kruiden, wortels en houtpoeders
waarvan een bepaalde werking gezocht wordt, en die worden zo gebrand.
Verderop naar rechts krijg je bijvoorbeeld de wierook van de Blue Line van
Berk, bekend als Holy Smokes. Dit zijn echte wierookmengsels, zonder
specifiek geneeskrachtig doel maar met een doel in de sfeer, in het gevoel.
Bij Berk zie je wel ook, zoals overal in de producten die we uitkiezen voor
de winkel/shop, het respect voor de natuur. Omdat we ervaren dat je daar het
meeste mee kan bereiken, erop kunt vertrouwen dat ze er zijn om ons te
helpen. Aan het rechtereinde van het spectrum vind je Shoyeido en de
Moeder’s Geuren, vergelijkbaar in kwaliteit en prijs. Leuk om te zien, dat
deze twee bedrijven toch zo verschillen in hun producten! Maar allebei
hebben ze de diepe liefde voor de natuur. Bij de Moeder’s zie je het terug in
de Sandelhout en de fijne bloemenoliën in de Goud-serie; bij Shoyeido in
hun onuitputtelijke liefde voor het aloëshout, en ook het sandelhout wordt
door hen heel veel gebruikt. Later zullen we eens uitgebreider op het
Sandelhout terug komen!
Als je er zo naar kijkt, zie je ook dat je echt veel plezier kunt hebben van
allerlei producten uit elke hoek van het ‘spectrum’. Je kunt een heel aantal
soorten gericht gebruiken op het moment dat jij dat als prettig ervaart. Een
voorbeeld: Vetiver is een tropische grassoort waar een pittige, mannelijke
parfumolie uit gewonnen wordt. Deze vind je terug o.a. in de Moeder’s
Herfstblaadjes Goud, en in de Noen van Sona. De moeite waard om allebei
uit te testen! De eerste is bijna helemaal een Europese geur, krachtig,
bemoedigend, kaneelachtig en versterkend; de tweede meer loom-Indiaas,
aangevuld met halmaddi hars (van de Nag Champa wieroken), en toch geeft
deze ook kracht en warmte. Veel plezier met ruiken en vergelijken!

Noen  van
het huismerk
Sona.

http://www.gielenaroma.nl/index.php
?page=nardostachys-jatamansi
zomaar een pagina over Valse
Valeriaan, een heilzaam en heilig
kruid dat vroeger ook in wierook
gebruikt werd. Heb ik die nou bij het
tuincentrum gezien?...

Jatamansi.

Tibetaanse Rituele Kruiden; onder:
Mirre Hars, voor verwarmende,
vrouwelijke energie

houtskooltabletten
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https://www.youtube.com/watch?v=1hWAOReJehw: Kaushiki Chakrabarty zingt Raga
Multani… heerlijk. Blijkt dat er evenveel versies van dezelfde Raga kunnen zijn, als artiesten.
Een heel andere benadering van wat een muziekstuk is, dan we hier gewend zijn. Het gaat om
– als ik het goed begrijp – een bepaald aantal toonaarden en tonen, die steeds terugkomen. De
manier van zingen doet alles. Ik vind het erg mooi ookal begrijp ik er nie veul van…

CHAROIET is een heel bijzondere steensoort. Je moet een beetje zoeken
naar een goede prijs.. ze zijn nogal eens duur. Voor dit soort steen loont het
de moeite eens op een mineralenbeurs te gaan kijken. Charoiet schijnt veel
te doen om oud karma op te lossen. Mijn vriendin en ik hebben er allebei
eentje gekocht en ik vond de steen behoorlijk confronterend – maar dat kan
ook aan de Maanfase hebben gelegen ☺! In ieder geval lukte het om een
hoop heftige emoties los te laten en dat was een bevrijding natuurlijk. Ik
voel zelf wel dat de steen eraan meewerkt en dat ik hem dus niet de hele tijd
draag, maar wel een beetje in de buurt hou. Ze zijn erg mooi, de stenen
hebben heel veel kleine details, parelmoerachtige glansjes, transparante
vlakjes en kleurverschillen.

Lichtpuntjekristallen.nl zegt dat
Charoiet een zielensteen is, die helpt bij
grote veranderingen en transformaties.
Het is een sterk reinigende steen die
onvoorwaardelijke liefde stimuleert.
“Charoiet is sterk verbonden met het
transformerende Violette Vuur en de
magie van Merlijn. Hij bezit informatie
over de mysteriën van de energie van
Stonehenge en de Heilige Graal. De
energieën van magie en alchemie
kunnen weer ontwikkeld worden, vanuit
een zuiver hart.”
Mooi?

☯ lezing over karma ☯ door Antoine
Kop, 6 mei jl. op het Buurtkantoor.

De prachtige Charoiet hiernaast
komt van www.semoea.nl, een
mooie en informatieve website over
stenen.
Op het einde van de lezing
heeft Antoine ons groepje
even meegenomen de tijd
in☺, gewoon even om te
ervaren hoe het is om beelden
op te laten komen zonder je
gelijk af te vragen wat het
allemaal betekent. Bijna
iedereen had wel iets ‘gezien’
en voor sommigen was er
meteen van alles aan de hand.
Spannend wel… en aan ieder
van ons, om te bepalen of je
er iets mee doen wilt.

Het mooie van de reïncarnatieleer is, dat je
meer besef krijgt van wat echt belangrijk is in
je/het leven. Je manier van denken en ervaren
krijgt er een spirituele dimensie bij. Ook
onstaat er een link tussen mensen onderling
en met de Bovenwereld: als je ziel, nadat hij
aan het leven op de Aarde gewend is geraakt
(dit kan meerdere levens lang duren) steeds
nieuwe ervaringen opdoet, is dat om op den
duur zich te herenigen met de Almacht, waar
we onze oosprong in vonden. Het bijzondere
aan het mens-zijn is de vrije wil: de
keuzevrijheid, die een dier niet heeft. Volgens
Antoine reïncarneren dieren ook in hun eigen
dieren-zielen-families, maar omdat een dier
instinctmatig handelt, ligt zijn weg niet in
dezelfde lijn als de onze. Uiteindelijk komt
het er voor ons op neer, dat we leren ons hart
en onze intuïtie te volgen, door onze
karmische aspecten op te lossen: dit zijn
ervaringen uit vorige levens, die in dit leven
een ziektebeeld, een set met gewoontes of
belemmeringen mee veroorzaken.
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Hiernaast een afbeelding van hoe het
eraan toegaat in Edinburgh in 2009
tijdens het Beltane feest begin mei,
dat daar sinds 1988 weer jaarlijks
gevierd wordt. Heftig geloof ik… dit
is nog een ‘nette’ foto! Beltane heette
in onze streken vroeger
Walpurgisnacht, dus dan weet je het
wel. Het was/is een feest om de
zomer te verwelkomen, uit een tijd
dat mensen nog volledig afhankelijk
waren van wat de Natuur deed met
huis, haard, dieren en oogst. Kunnen
wij ons dat nog voorstellen, in onze
tech-maatschappij? Herinneringen
van onze voormoeders en –vaders
zijn meestal niet zo romantisch over
de oude tijd! Zeker in Brabant, waar
veel armoede was en weinig hulp
behalve wat je elkaar kon bieden.
Ergens snap ik wel dat we een natie
van handelaren zijn geworden en
gebleven, en dat huis en goed nog
steeds heel belangrijk zijn voor veel
mensen. Niet voor iedereen, en in
mei.. legt ieder vogeltje een ei…

http://www.somaluna.
com/blog/wiccansabbat-incense-recipesbeltane/ zelf een
Beltane mix maken☺
met o.a. gedroogde
Lieve Vrouwe
Bedstro…hmmm,
interessant…

Op een franse website kwam
ik dit recept tegen: neem een
fles (biologische) witte of
rode wijn, stop er 50 gram
suiker bij en 50 gram verse
LV Bedstro, 2 weken laten
trekken en dan filteren. Je
krijgt dan geparfumeerde
bubbelwijn! Lijkt me dat je
daar heel vrolijk van kunt
worden!

