Ik schrijf over
planten, bomen,
dieren en over hoe
je de natuur en
natuurkrachten
kunt gebruiken om
te overleven.

T ilia
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Katapult
De katapult was een belangrijk
wapen in de oudheid. Er zijn grote
katapulten en kleine handkatapulten.

Boogbaangeschut

Let op: een
katapult is een
verboden wapen.

T ilia

Er werd
geschoten met:

*
*
*
*

stenen
pijlen
kogels
vuurpotten

Handkatapult

Deze kun je zelf maken
van een y-vormige tak,
elastiek en een stukje
rubber of leer.

Vlakbaangeschut
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Zevenblad
Zevenblad groeit op veel plekken als
onkruid . Eigenlijk is het groente.
De bloemen zien er zo uit. Dit
heet een schermbloem . Je
kunt ze ook eten.

Recept voor stamppot

Bak het zevenblad met olie.
Stamp gekookte aardappels tot
puree en schep het gebakken
zevenblad erdoorheen.
Lekker met bonen.

Bevat
vitamine A
en C
Recept voor salade

Snijd de blaadjes en doe er wat olijfolie en
azijn bij.

Zevenblad is vroeger door de
Romeinen overal aangeplant om
hun leger onderweg van voedsel te
voorzien. Monniken hadden dit
plantje vaak in de moestuin van
hun klooster staan. Nu woekert het
overal.

T ilia
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Bijvoet
Deze plant groeit in bijna elk weiland
aan de slootkant. Kauwen op een
blaadje helpt tegen vermoeidheid
en pijn . Het kan ook helpen tegen
maagkramp, wormen, verkoudheid en
blauwe plekken. De smaak is heel bit ter.

T ilia
Romeinse soldaten legden blaadjes
bijvoet in hun schoenen. Zo konden
ze lang lopen zonder moe te worden.
Een kruid voor bij-je-voet dus.

Wierrook maken

Bijvoet verdrijft insecten
en vieze geuren. Pluk
een paar stelen met
bloemknoppen. Laat
ongeveer twee dagen
drogen. Maak met een
touwtje een bundel van
de takjes. Steek een
kant aan en blaas de
vlam uit, zodat de takjes
gaan roken

Tegen kwade geesten en onheil

In de Middeleeuwen noemde men bijvoet
Moeder aller kruiden. Mensen dachten dat
het hielp bij allerlei ziekten en dat het je
kon beschermen tegen pest, kwade geesten
en onweer. Een takje onder je kussen zou
zelfs helpen tegen nachtmerries.
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5 elementen
De oude Chinezen kennen 5 elementen.
Dit zijn belangrijke krachten in de
natuur.

Vuur

Groene pijl
= voeden

Ze kunnen elkaar
voeden en
sterker maken.
Dit zijn de groene pijlen
in de cirkel.

Ze kunnen elkaar ook
bestrijden en
verzwakken.

Hout

Rode pijl
= bestrijden

Aarde

Dit zijn de rode pijlen
in de ster.

Water

Metaal

T ilia
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5 elementen
Een heleboel dingen zijn volgens de oude
Chinezen onderverdeeld in 5 elementen.

Zo werkt het (volgens de Chinezen) : als
iemand veel lacht, is zijn vuur-energie sterk.
Als iemand slechte ogen heeft, is zijn houtenergie zwak.

Vuur

Aarde

Metaal

Water

Hout

Kleur

Rood

Geel

Wit

Zwart
Blauw

Groen

Smaak

Bit ter

Zoet

Scherp

Zout

Zuur

Seizoen

Zomer

Nazomer

Herfst

Winter

Lente

Emotie

Vreugde

Zorgen

Verdriet

Angst

Woede

Orgaan

Hart
Dunne darm

Milt
Maag

Longen
Dikke darm

Nieren
Blaas

Lever
Galblaas

Geluid

Lachen

Zingen

Huilen

Kreunen

Schreeuwen

Zintuig

Tong

Mond

neus

Oren

Ogen
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Vuur
Vuur komt in de natuur voor bij een
blikseminslag of door een vulkaanuitbarsting.
Het was voor mensen heel belangrijk dat ze
leerden om vuur te maken. Zo konden ze
hun grot verwarmen en eten koken.

Wapens met vuur

Vroeger werd er brandende pek van een
kasteelmuur gegooid of er werd met
brandende pijlen geschoten. Toen het
buskruit uitgevonden werd, kwamen er
vuurwapens.

Oude manieren van vuurmaken:

Wrijvingswarmte

Er zijn geen dieren die zelf vuur
kunnen maken.

Vuursteen

T ilia
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Water
Water is de bron van het leven .
Het voedt alles wat groeit, zoals bomen,
planten, dieren en mensen.
In de bergen komt vaak geneeskrachtig
water voor.

Wapens met water

Een kasteel heeft vaak een slotgracht
ter verdediging. Een waterkanon is
bedoeld om mensen uit elkaar te drijven.

Vechtsport

Goede krijgers zeggen vaak dat je
moet vechten als water.
Je gedachten moeten zo kalm zijn als
een windstil meer.
Je energie moet zo sterk zijn als een
snelstromende rivier.
En je lichaam moet zo soepel zijn
als waterdamp. Je bent overal, maar
niemand kan je pakken.

Water kan ook gevaarlijk zijn. Mensen
kunnen verdrinken door een vloedgolf
of een overstroming. Of ze kunnen
onderkoeld raken in koud water.

T ilia
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5 elementen
Hoe ze elkaar voeden
Zo maken de krachten elkaar sterker:

Na een vuur onstaat er as.
As maakt de aarde vruchtbaarder.
Vuur voedt aarde.

Dit is niet zo duidelijk. Misschien dachten
de oude Chinezen dat bij een goudader
water tevoorschijn kwam.

Metaal voedt water.

Water voedt alles wat leeft.
Water voedt hout.

Uit de aarde wordt metaal gedolven.
Hout is brandstof voor vuur.
Aarde voedt metaal

Hout voedt vuur.

T ilia
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5 elementen
Hoe ze elkaar bestrijden.
Deze krachten maken elkaar zwakker
of ze houden elkaar in bedwang:

Met vuur kun je metaal smelten.
Vuur bestrijdt metaal

De wortels van een plant zorgen ervoor
dat de aarde bij elkaar blijft. Daarom zijn
planten in de duinen zo belangrijk.

Hout bestrijdt aarde

Aarde wordt gebruikt om water in te dammen.
Denk maar aan dijken, duinen en oevers.
Aarde bestrijdt water

Metalen gereedschap, zoals een bijl en
zaag, kan hout kapot maken.
Metaal bestrijdt hout

Water blust vuur.
Water bestrijdt vuur

T ilia
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Kyo - Jitsu
Kyo = leeg = zwak
Jitsu = vol = sterk

Jitsu
Een
pijnlijke,
warme plek
heeft vaak
te veel
energie.
Dat is jitsu.

Kyo
Een koude,
stijve plek
heeft vaak
te weinig
energie.
Dat is kyo.

Kyo en jitsu worden gebruikt in de oude
Chinese geneeskunst. Jitsu en kyo houden
elkaar in evenwicht.

Bol

Stel je voor dat deze bol een lichaam
is. Ergens heb je pijn. Die plek vraagt
veel aandacht. Ergens anders heb je een
zwakke plek. Die ken je misschien niet
eens. Zwakke plekken willen zich graag
verbergen.

Let dus niet
alleen op de
bult, maar ook
op de kuil.

Als iemand kwaad is, trekt hij soms
veel aandacht door te schreeuwen of te
vechten. Dat is jitsu. De oorzaak van de
boosheid is vaak een zwakke plek. Dit
kan bijvoorbeeld verdriet of angst zijn.
Dat is kyo. Zoek de diepere oorzaak
van het probleem en geef steun. Dan
verdwijnt de boosheid vanzelf.

T ilia
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Acacia
De acacia is een struikachtige plant,
die kan uitgroeien tot een boom.
Er zijn 1300 soorten acacia’s.
Een acacia kan 8 meter
hoog worden, maar ook
een struik blijven.

Er leven vaak mieren in de holle stengels.
Deze worden acaciamieren genoemd. Ze
kunnen gemeen bijten! Zo beschermen de
mieren de acacia tegen planteneters, zoals
giraffen. Die houden niet van een hapje
bijtende mieren.

Arabische gom
Een blad
bestaat uit
meerdere
deelblaadjes.
De takjes zijn hol.
Je kunt ze gebruiken
als rietjes.

T ilia

Arabische gom druipt langs
de beschadigde stam van de
acacia. Het wordt gebruikt als lijm
en bindmiddel. Het zit bijvoorbeeld
in drop. Men denkt dat het woord
drop van druppel komt.
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Gember
Gemberwortel is de wortel van een
gemberplant. Gember wordt in het eten
gebruikt en je kunt er thee van zet ten.

Gember helpt tegen:
• misselijkheid
• griep
• hoge bloeddruk
• astma
• verkoudheid
• maagklachten
• pijn
• ontstekingen

Wagenziek of misselijk?

Zorg dat je altijd een stuk
gember bij je hebt. Kauw op de
wortel en slik je spuug door.

In gember zit
• vitamine B1, B2, B6 en C.
• mineralen, zoals ijzer,
natrium, kalium en zink

T ilia

Als je gemberwortel
in de grond stopt,
komt er een plantje
uit. De wortel groeit
door. Na een paar
maanden kun je de
wortel oogsten.
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Alant

Helena

Deze sierplant staat soms in de
tuin. De bladeren en de wortel zijn
geneeskrachtig.

Alant helpt tegen:
• slijm
• hoest
• bronchitis
• jeuk
• vermoeidheid
• maagproblemen
• darmparasieten

In het Latijn heet deze plant Inula
Helenium. Helenium komt van Helena.
Er is een beroemd verhaal over Helena.
Helena was de mooiste vrouw van
Griekenland. Twee mannen vochten om
haar en voerden oorlog. Helena huilde van
verdriet en er vielen tranen op de grond.
Op elke plek waar een traan viel, kwam een
plant tevoorschijn: de Inula Helenium.

Snoepjes tegen de honger

Vanaf 1700 begonnen mensen de
wortel te confijten met suiker. dat
was lekker zoek. Ze aten het als
snoep. Snoepjes werden in die tijd
vooral gegeten om langer zonder een
maaltijd te kunnen.

T ilia
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Zoethout
De wortel van de zoethoutstruik bevat
30 tot 50 keer zoveel zoetstof als suiker.
Toch is het niet slecht voor je tanden.

Zoethout thee

Zoethoutwortel wordt vaak gebruikt in
kruidenthee. Het smaakt lekker zoet. Het
verzacht de keel en helpt tegen hoest.

Drop
Je moet stevig kauwen
op zoethout om de zoete
smaak te proeven.
Het sap uit de wortel
wordt gebruikt in drop.

Egypte

Het gebruik van zoethout is al heel
oud. In het graf van Toetanchamon
is namelijk zoethout gevonden!
Toetanchamon leefde in Egypte rond
1350 voor Christus.

Gevaarlijk

Teveel zouthout
(of drop) eten kan
gevaarlijk zijn.
Je hebt dan kans op:
• hoge bloeddruk
• hoofdpijn
• kortademigheid.

De zoethoutstruik
groeit vooral in
warme landen.
Hij wordt 2 meter
hoog. In de zomer
heeft hij paarse
bloemen en in de
winter is hij kaal.

T ilia
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Monnikskap
De plant is zeer giftig. Het gif heet
aconitine. Je kunt last krijgen van je
hart, bewusteloos raken, een verdoofd
gevoel krijgen en zelfs doodgaan.

Het bovenste bloemblad
lijkt een beetje op de
kap van een monnik.

Pijlgif
Gif op een pijlpunt zorgt
ervoor dat een prooi
niet meer kan lopen en
makkelijker gevangen kan
worden. Het gif kan de
prooi ook doden.

Heksenkruiden

Monnikskap is een van de bekende
heksenkruiden. Andere zijn:
• maretak
• doornappel
• stinkende gouwe
• klaproos
• vliegenzwam • bitterzoet
• sleutelbloem • nagelkruid
• wolfskers
• madelief

T ilia
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Sanpaku
Bij gezonde mensen staat de pupil in
het midden van het oog. Alleen links en
rechts zie je oogwit. Als iemand sanpaku
heeft, zie je ook onder de pupil wit.

1

2
3

Staan je ogen raar?
Neem dan wat meer rust.
Pieker je te veel? Is je geest uit
balans? Zoek hulp!

三
白

San = drie
Paku = wit

Als iemand sanpaku heeft,
kan dat betekenen dat het
lichaam en de geest uit
balans zijn.
Mensen die een aanslag
plegen, hebben soms
sanpaku. Zij hebben extreme
opvat tingen en hun geest is
verstoord.
Je ziet sanpaku soms ook bij
mensen die ziek, uitgeput of
stervende zijn.

T ilia
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Sporen
Aan de hand van sporen, kun je
ontdekken wat voor soort dier of robot
op een bepaalde plek geweest is.
De afdrukken zie je het best in
modder, aarde of sneeuw.

Dit dier of deze robot heeft twee
tenen: een grote aan de binnenkant
en een kleine teen aan de buitenkant.
Aan de grootste teen zit een lange,
scherpe nagel. Zou het een robot of
een dier zijn?

Teen
Nagel

Deze sporen kun je vinden:
• voetafdrukken of pootafdrukken
• haren of veren
• gebroken takjes
• knaagsporen
• schaafsporen (tegen bomen)
• drollen of keutels
• verloren kleding of voorwerpen
• bloedsporen
• uilenballen

Teen
Ongeveer 25 cm

T ilia
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Vleesetende bloemen
Vleesetende planten halen hun
voedingsstoffen behalve uit de grond
ook uit dieren. Ze hebben verschillende
manieren om een prooi te lokken.
Lokgeur

Veel bloemen verspreiden een lokgeur om
dieren, zoals bijen en vlinders, te lokken.

Bekerval

De bloem heeft de
vorm van een beker.
De bovenrand is glad,
waardoor het dier in de
bloem valt. Door haartjes
binnen in de bloem kan
het dier niet meer terug
klimmen. Onder in de
bloem zit een laag je
zuur, waardoor het
dier wordt verteerd.

Voelhaartje

Kleefval

Sommige bloemen hebben een
spriet met een kleeflaag je
waarop insecten blijven
vastplakken.

Roltong
Klapval

Deze bloem bestaat uit
twee helften die kunnen
dichtklappen.

T ilia

De grote bloem die Denny en mij over de
muur tilde, had een roltong om ons mee te
vangen. Ik had zo’n bloem nog nooit gezien
en ik weet niet hoe hij heet.
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Wurgkruid
Deze plant wordt ook warkruid genoemd.
Hij slingert zich als een parasiet om
andere planten heen en ‘wurgt’ ze.

Wurgkruid
Andere plant

Tandjes

Vampier

De plant groeit in het begin als een dunne
stengel zonder blaadjes. Hij kan niet
zelf overleven. Hij zoekt daarom snel een
andere plant, waar hij zich met tandjes
in vastbijt. Als een vampier zuigt hij
voedingsstoffen uit zijn slachtoffer.

Ruiken

De plant kan de nabijheid van andere
planten ruiken.

Netwerk

T ilia

Doordat de plant over andere planten
heen groeit, verbindt hij ze met elkaar.
Hij kan schimmels verspreiden en andere
planten kunnen via dit netwerk met elkaar
communiceren.
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Klaproos
De klaproos heet zo, omdat de dikke
bloemknop opeens openklapt. De grote
bloemblaadjes beginnen daarna bij het
geringste zuchtje wind te klapperen.

Papaver

Officieel heet de
klaproos papaver.
Dat woord komt
van het Keltische
woord papa, wat pap
betekent.
De oude Kelten
roerden blaadjes
klaproos door de pap van kinderen, zodat ze
lekker sliepen. Slapen als een klaproos!

Maanzaad

De zaadjes van de klaproos heten
maanzaadjes. Ze worden bijvoorbeeld
gebruikt om broodjes mee te versieren.

Opium

T ilia

Van het melksap uit sommige soorten
klaproos kan opium gemaakt worden.
Opium is heel gevaarlijk en verslavend.
Als je opium gebruikt, kun je je plotseling
heel gelukkig voelen. Je bent even van
de werkelijkheid verlost. Ook kun je rare
dromen krijgen en dingen zien die er niet
zijn.
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Luchtstromingen
De lucht lijkt soms net een pan met
borrelend water. Alles borrelt en prut telt.

Kantelen
Als een vliegtuig een luchtbel in of
uit vliegt, kan het plotseling opzij
kantelen.
Koude lucht daalt en
drukt de vleugel omlaag.

Stijgende en dalende lucht
Wind van zee botst tegen een berg
en stijgt op. Achter de berg daalt
de lucht. Hij wervelt rond Het is
gevaarlijk om daar te vliegen.

Warme lucht stijgt en
drukt de vleugel omhoog.

Zee

Berg

Land

Turbulentie
Het vliegtuig kan soms
heftig op en neer
stuiteren. Dat komt door
wervelingen in de lucht.

T ilia
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Goudsbloem
Goudsbloemzalf werkt goed tegen blaren,
schaafwonden, kleine open wondjes,
zonnebrand en eczeem.

Zelf zalf maken
Dit heb je nodig:
• 100 ml plantaardige olie
• 200 gram verse goudsbloemblaadjes
• 15-20 gram biologische bijenwas
Zo maak je het:
1. Doe de olie in een schaaltje en zet het
schaaltje in een pan met een laag je
kokend water. Dit heet au bain-marie.
Doe alle bloemblaadjes erin. Laat 48 uur
trekken op een zacht vuur.
2. Zeef de blaadjees eruit.
3. Verwarm de olie op dezelfde manier en
doe de bijenwas er druppel voor druppel bij.
Laat een druppel afkoelen om te kijken of
het niet te dik of te dun is.

Calendula
Goudsbloem
wordt officieel
calendula
genoemd.

Bloemblaadjes

T ilia
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Neemboom
De neemboom wordt ook wel wonderboom
genoemd. De twijg jes en bladeren helpen
tegen ontstekingen, infecties, bloedarmoede, hoge bloeddruk en koorts.

Tandenborstel
Kauwen op een twijg je van de
neemboom is goed voor je tanden
en voorkomt ontstoken tandvlees.
Het is eigenlijk een natuurlijke
tandenborstel.

Neemthee

Giet water over de
bladeren en laat
minstens 5 minuten
trekken.
De thee is super
bit ter! Goed om te
drinken als je een
wond hebt!

Je schrijft neem,
maar je zegt niem.

T ilia
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Yin en yang
Yin en yang is een oud Chinees symbool.
Het zijn twee tegenovergestelde krachten,
die om elkaar heen draaien.
Stippen

In elke druppel
staat een stip
van de andere
kleur. Op het plein
worden de stippen
zuilen.

Yin

Yang

Donker
Zwart
Nacht
Maan
Zoet
Koud
Passief
Vrouw
Traag

Licht
Wit
Dag
Zon
Zout
Warm
Actief
Man
Snel

Yinyang-plein
Het plein draait
rond.

Cirkel

De cirkel waarin de yin en yang
gevangen zit ten, wordt de tao
genoemd. De tao is alles, het
begin en het einde, iets wat
altijd doorgaat.

T ilia
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Zonnevlecht
Chakra betekent wiel of cirkel.
Het idee van chakra’s komt uit India.
Een chakra is een centrum van energie
in je lichaam. Er zijn zeven belangrijke
chakra’s, van je bekkenbodem tot je
kruin. De zonnevlecht is nummer drie
van die belangrijke chakra’s.

Zwak

Als je zonnevlecht te
weinig energie heeft,
ben je erg onzeker. Je
bent bang en je weet
niet goed wat je moet
doen.
Je luistert te veel naar
anderen. Je denkt dat
je niets waard bent en
dat je niets kunt.

Overactief

Als je zonnevlecht
te veel energie
heeft, word je snel
boos of ben je erg
jaloers. Je kunt ook
verdrietig worden
en in de war zijn.

De zonnevlecht staat symbool voor
hoe je over jezelf denkt. Heb je
genoeg zelfvertrouwen?

T ilia
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Drukpunten
De oude Chinezen ontdekten dat
de energie van elk orgaan door
energiebanen in het lichaam loopt. Die
banen noemen we meridianen. Er zijn
er twaalf. Op die meridianen liggen
drukpunten. Door te drukken op zo’n
punt kan jouw energie herstellen.

Polsdiagnose

Een arts kan de energie van de twaalf
meridianen voelen door op drie punten op de
linker- en rechterpols te drukken. Elk punt
drukt hij zowel diep als oppervlakkig in. Zo
voelt de arts welke energie te sterk of te
zwak is.

Longmeridiaan

Deze energiebaan
loopt van een punt
aan de voorkant
van de schouders
over je arm naar
je duim. De
energie van
de longen is
belangrijk
voor je
ademhaling.

Long 1

Drukpunten

Alle bijzondere punten op een meridiaan
hebben een nummer. Het eerste drukpunt
op de longmeridiaan heet Long 1. Als je
daarop drukt, merk je meteen dat je
dieper kunt ademhalen.
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