
Star Tree Groeimodule 
“ De Oorspronkelijke Verbinding, thuiskomen in jezelf” met Marijke ten Hengel: 
 
Ons lichaam heeft, net zoals de bomen en de dieren, energie nodig om zich op te 
laden. De dieren en de bomen zijn heel vanzelfsprekend verbonden met de Aarde 
en de elementen. 
 
Lang geleden hebben we, in de geschiedenis als mens, ooit de beslissing 
genomen, dat we geen onderdeel meer zijn van de cirkel van de natuur.  
Dat we boven de natuur staan. Een op zichzelf staand mens, die zijn/haar eigen 
krachtbron is.  
 
Hierdoor zijn we o.a. afgesneden van de Taktahlijn ook wel Vuurlijn genoemd. 
De Taktah lijn is de lijn waar je opgeladen wordt door het hart van de Zon en het 
hart van de Aarde. Als we niet vanuit onze Taktah lijn kunnen leven, is het 
moeilijk om onze eigen dromen te realiseren. We leven dan vanuit een 
overlevingsmodus. Ook kan dan ons leven makkelijker bepaald worden door de 
plaatjes van de maatschappij en verwachtingen van anderen. 
 

 
 

 
In deze Groeimodule leer je: 
* Hoe je jezelf kunt opladen, als je thuis bent, onderweg of op je werk.  
* Je leert de Taktah lijn te openen.  
* Je leert hoe je jezelf in deze lijn terugbrengt en houdt. 
* Als je bewust je Vuurlijn opent, ga je de onvoorwaardelijke liefde in jezelf 
   ervaren. 
* Je leert hoe je jouw vuur van jouw ziel kunt activeren.  
* Je begint je dieper te herinneren wat je hier op deze Aarde komt doen. Het is 
   Thuis komen in jezelf.  



* Je komt makkelijker in contact met de Ja en Nee van je hart. Hierdoor kun je 
   uit de vluchten en vechten modus gaan. En het leven verder creëren wat je 
   zo verlangt. 
* Je leert je krachtdier kennen en hoe je daarmee kunt werken.  
* Je lichaam en aura schoonmaken en te bekrachtigen. 
* We maken een prayerstick die je helpt om in deze  
   Oorspronkelijke Verbinding te blijven. 
 
Je komt vanuit deze Oorspronkelijke Verbinding makkelijker in contact met je 
authentieke zelf, wat voelt als thuiskomen in jezelf. 
 

 

 
 

Deze groeimodule bestaat uit 8 dagdelen van 2½ uren. Eén maal per 2 weken. 
Deze module start in februari. Het dagdeel wordt in overleg met de deelnemers 
afgesproken. Als je wilt is de eerste les een proefles en daarna kun je besluiten of 
je meedoet met de hele cyclus. De les bedraagt 25,- euro per keer. Totaal 200,- 
euro incl. BTW. Het is mogelijk om in delen te betalen. Maximaal aantal 
deelnemers 6. 
 
Voor informatie en/of opgave: StarTree, Landbouwstraat 78, Amsterdam.  
Marijke ten Hengel 06 – 20 82 94 76 Email:      marijke@oorsprongnu.nl 
             Website:   www.oorsprongnu.nl 
Helena van Duin     020 – 69 29 392  Email:      startree@kpnplanet.nl 
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