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VIOOLTJES 
Kruiden  Magie 

 

 
 
 

Dit Kruiden & Magie recept word je gratis aangeboden door  

Heks & Kruid 
Dit ritueel is onderdeel van de E-learning Kruidenspirit 

  

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
https://www.kruidenspirit.nl/moodle/
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April - Waterdivinatie met Viooltjes 

  
Een ritueel dat je kunt gebruiken als je niet weet wat je moet doen bij 
verschillende mogelijkheden voor een bepaalde kwestie of probleem. 
Gebruik een grote ronde schaal van ca. dertig centimeter doorsnee.  
Verder heb je water nodig en 3 verschillende viooltje, dit is nodig om ze goed te 
kunnen herkennen en onderscheiden van elkaar. 
 
Zet de schaal buiten en vul deze met water en ga voor de schaal zitten. Neem 
één van de drie viooltjes in je hand en stel hardop je vraag. Geef dit viooltje één 
van de drie keuze antwoorden, bijvoorbeeld; nu doen, niet doen of nog even 
wachten. Terwijl je dit doet leg je het viooltje langs de buitenrand van de 
schaal. Herhaal dit voor de andere twee viooltjes, en geef deze ook een keuze 
mee. 
 
Blijf rustig voor de schaal zitten terwijl je nadenkt over jouw keuzes. De wind 
zal vanzelf een van de viooltjes jouw richting in blazen of drijft vanzelf naar je 
toe. Mochten er meer violen zich verplaatsen, neem dan het antwoord van het 
viooltje die het dichtst bij jou in de buurt komt of waar je oog het meest op 
valt. 
 
Als je klaar bent en weet welke keuze je kunt maken, pak dan een glas en vul 
deze met wat van het water waar de viooltjes in gedreven hebben, zo kun je de 
keuze nog extra te bevestigen in jouw systeem. Het resterende water schenk je 
aan moeder aarde en de viooltjes? Die kun je bewaren in een kleine buidel. 

Ik wens je veel divinatie plezier!  
Yvonne Vrijhof – Heks en Kruid 

 

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
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Magische viooltjes tip 

 Het eerste Maartse viooltje wat je in het voorjaar vindt, bezit bijzonder 

magische krachten. Ik adviseer je dan ook om deze op te eten (zonder de 

wortel); dit zorgt ervoor dat je het hele jaar vrij blijft van koorts, kiespijn en 

andere klachten. En...het zal je grootste wens vervullen... 

     
Je bent zelf geheel verantwoordelijk voor je eigen handelen en het uitvoeren 

van de rituelen. Neem altijd de veiligheid in acht. 

Neem de wet van 3 serieus; Alles wat je doet komt in drievoud tot jou 

terug… Dus denk goed na voordat je iets doet of wenst… 

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten?  

Schrijf je dan in voor de Nieuwsketel dat is de nieuwsbrief van Heks & Kruid.

 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

