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DE OMGANG MET HOUT
POSITIET:

daadkracht, doorzetti ngsvermogen, clynamiek, wil, energie, flexibiliteit, sóepelheicl,
creativiteit, onderscheiclingsvermogen,
beoorclelingsvermogen
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stuwing, blokkacle, starheicl, I<oppigheicl,
bekrompenheid, pril<l<elbaarheicl, agressiviteit
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Het element 'hout' staat voor voorjaar, voor het losbar,
sten van energie, voor dynamiek en voor stimulerencle
energie. Met cle kracht van houtvinclt de mens zijn
weg als een jonge kiemplant, die in het voor.iaar het
licht zoekt. 'Hout' maal<t plooibaal flexibel, creatief.
Tot hout behoort het smeclen van plannen en cle
consequente uifuoering daarvan, maar ook het vermogen om via omwegen te gaan.
Uitdagingen, avonturen en hinclernissen vergroten cle
l<racht van hout, maar clrul< claarentegen heeft een
ongunstig effect. Houf heeft vrijheicl en onaftrankelijkheicl noclig.
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Bij iemancl die om ieclere kleinigheicl woectencl uitvalt
en agressieÍ reageert, is het element hout opgehoopt.
Een volleclige blokkade leiclt tot apathie, lusteloosheicl,
clesinteresse en een gevoel van innerlijke clrul<.
Wjsheicl op het vlal< van het element hout berust op
innerlijke rust en op cle hoge graad van bewustzijn om
te kunnen beslissen otmen zijn woede cle vrije teugel
geeft of niet. De wijze leiclt zijn gevoelens als een ruiter
zijn paarcl clat hij stevig, maar zonder enige clruk aan cle
teugels voert.

Was cle cliverse groenten en vermeng cleze. Bereicl dan
Bij iemancl die om ieclere l<leinigheicl woeclencl uitualt
de saus als volgt: vermeng de zure room met het zout,
en agressief reageert, is het element hout opgehoopt.
Een volledige blol<kacle leiclt tot apathie, lusteloosheicl, de peper, cle bieslook en de helft van de peterselie.
Schenl< de saus over de salacle en strooi vlal< voor het
desinteresse en een gevoel van innerlijke druk.

Wijsheicl op het vlak van het element hout berust op
innerlijke rust en op cle hoge graacl van bewustzijn om
te l<unnen beslissen of men zijn woede cle vrije teugel
geeft of niet. De wijze leictt zijn gevoelens als een ruiter
zijn paard ctat hij stevig, maar zonder enige druk aan de
teugels voert.De l<racht van het element hout wordt
graag vergeleken met de buigzaamheicl of flexibiliteit
van een bamboestok ctie buigt in de wind en zich claarna weer opricht. Ook cle katachtige handigheicl van een
meester in aikiclo of tai-chi, clie elke aanval in het niets
laat verdwijnen, berust op hout.
HOUTVOEDINGSMIDDELEN ZUN GROEN EN
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opdienen cle overige peterselie erover.

Zuurkoolschotel
Veriaagt cle sombere wintersfeer
1 kilo witte kooi
2-3 eetlepels olijfolie
1 miclclelgrote ui
1 appel
1 aardappel

S-Tjeneverbessen
1 glas witte wijn
zout en peper

citroen

De blacleren van cle l<ool van elkaar halen, zorgvulclig
V/ees; eencl, kip, lam, fazant
Dranken: champagne, vruchtensap,rozebottelthee, wassen en klein snijclen. De olijfolie verhitten en cle
kool claarin roerbakken. De fijngesneclen ui, cte geschilhibiscusthee, malvethee, witte wijn (ctroog), witbier
cle en kleingesneden appel samen met cle kruiden toeGraan: gort, spelt, tarwe
voegen en met water aanvullen. Als de kooi zacht
Groenten: augurken in het zuur, molsla, taugé,
gekookt is, cle rauwe geschilde aarclappel toevoegen,
velclzuring, zuurkooi, spruiten, tomaten
zoclat het geheel een smeu'rge massa worclt. Met wiin
Ihuiden/specerijen: azijn, peterselie, citroen,
op smaak brengen en tot slot wat citroensap erover
citroenl<ruid
clruppelen.
Melkproclucten; verse l<aas, yoghurt, kefir, zure room,
Deze zuurkoolschotel is heel geschil<t als bijgerecht bii
clil<l<e melk, l<wark
cle meest uiteenlopencle vleesgerechten. Het is ook een
FrulÍ ananas, (zure) appel, braam, aardbei, blauwe
uitstekencl gerecht om het lichaam in het vooriaar te
bosbes, aalbes, I<iwi, sinaasappel, vossebes, rabarber,
ontslakken.
morel, kruisbes, citroen
Overige : gist, zuurdesem
Uit: De Tao van cle keuken door Erich Bauer / Uwe
'HOUT'-GERECHTEN
l(arstáclt
Maken plooibaar, flexibel, creatief...

Vooriaarssalacle
Zorgt voor ontslakking en geeft nieuwe energie
150 gram velclzuring of anclere slasoort
1OO gram molsla of velclsla
75 gram alfalfa
75 gram taugé
1OO

gram tuinkers

1 bosje bieslook

2 tomaten, in blokjes gesneden
1 / Z bosle peterselie, fi jngehal<t
1 klein bekertje zure room
snufie zout en peper

