
De Maan ceremonie avond met Marijke ten Hengel:  

Als we naar Grootmoeder Maan kijken dan zien we haar dansen 
door het universum. Zij heeft zo helemaal haar plek en cyclus 
hierin. 

Net zoals vrouwen hun cyclus hebben. 

Volgens oude mysteries over vrouwen corresponderen de fases van de Maan met de 3 cyclussen 
van het vrouw zijn. 

De Nieuwe Maan gaat over de Jonge ontluikende vrouw in onszelf; de Volle Maan gaat over de 
Moeder in onszelf; en de Donkere Maan over de Wijze Vrouw in onszelf. Dit zijn de 3 fases, waar 
een vrouw in haar leven doorheen gaat en we gaan die verschillende fases bewuster maken en 
met elkaar laten samenwerken. Zodat we vanuit de wijsheid van de Wijze vrouw en het 
enthousiasme en puurheid van de Jonge ontluikende vrouw en de innerlijke moeder in onszelf, 
kunnen leven en creëren. 

 

Grootmoeder Maan wordt ook Neesa genoemd. We begroeten haar met dit Maan lied. 

Dan vragen we of Grootmoeder Maan bij ons wil komen en of ze ons wilt schoonmaken met 
haar blauw witte Maan licht. 

Dit maanlicht heeft de kwaliteit om helemaal diep in onze lichamen te kunnen komen zodat de 
imprints en blokkades (aangeleerde gedachte/overtuigingen) gereinigd kunnen worden.  

We maken een reis om de Jonge ontluikende vrouw, of de Moeder in onszelf of de Wijze Vrouw in 
onszelf te ontmoeten en te ervaren.  

En middels een innerlijke reis vragen we aan Grootmoeder Maan helderheid op ons pad over 
kwesties/vragen die we hebben. 

 

Zij steunt ons om ons verlangen te leven en we sluiten de Maan Ceremonie af met een lied over 
Grootmoeder Maan, in de stilte van haar licht maken we onze dromen waar.         

Into the silence of the Moon I make my dream come true! 

  

                    Datum: zaterdagavond 23 februari 

                    Tijd: 19.15 – circa 21.45 uur 

   Bedrag: 30,- euro    
    

           Inclusief: Thee met koekjes 

           Maximaal 6 aantal personen  

           Ik hoop van harte dat je erbij bent! 
 

Informatie en/of opgave kan bij Marijke ten Hengel, telefoon: 0620829476 of 
email:marijke@oorsprongnu.nl  website: www.oorsprongnu.nl  

https://www.oorsprongnu.nl/

