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1.
Eerste Begin
Heks of Wicca?
Gefeliciteerd met het eerste begin op weg naar een heks te zijn
en te beleven.
Je gaat nu een reis maken die je leven behoorlijk kan beïnvloeden
en veranderen.
Wat gaan we doen in wijsheid ritme boekjes? Je gaat leren hoe
Moeder Aarde voelt en hoe de kosmische energie samenwerkt
om het ritme van dag en nacht, seizoenen en het leven vorm te
geven.
Je gaat je verbinden met de energie van Moeder Aarde en Vader
Hemel,
En daar heb je tijd voor nodig, zeker een jaar om te voelen, en te
leren hoe de energie stroomt.
Je maakt je thuis uit het boekje de opdrachten en deze mag je
altijd delen met de Heksengroep op facebook of via de Heksen
WhatsApp groep. Neem je tijd voor alle nieuwe indrukken, jij
hebt ook je eigen ritme en neem je tijd ervoor om de energie te
voelen en te begrijpen.
De eerste opdrachten die je krijgt duren een jaar en eigenlijk zijn
dat zeer belangrijke werkzaamheden van een Heks.
Ondertussen kan je alle andere opdrachten ook doen, het geeft
aan dat je geen haast hoeft te maken, maar de tijd mag nemen.

Moeder Aarde en Vader Hemel geven jou een ritme en jij kan
deze leren begrijpen en zo jouw eigen ritme voelen hier op aarde.
Ga mee met het ritme van de aarde en leer je eigen ritme kennen.
Neem de tijd om dit te voelen en te herkennen, de aarde heeft 4
seizoenen en daarom is er minimaal een jaar nodig om dit
allemaal te proeven, daarna zal je ieder jaar verdieping krijgen in
de lessen van het ritme van Moeder Aarde.
De maan doet een maand over de cyclus en in deze les krijg je
ook de eerste informatie over onze geliefde maan.
Koester de energie, want de maan geeft aan wat je op welk
moment het beste kunt gaan ondernemen; moet je rustig zijn,
kun je voluit lekker werken of heb je nu een goede tijd om de
kennis te laten groeien?
Vandaag begint jouw reis naar nieuwe of hernieuwde kennis,
want veel van de kennis heb je al in vorige levens tot je genomen
je hoeft het je alleen maar even te herinneren.
En er is ook kennis die helemaal nieuw zal zijn en daarom
pionier je nu op een nieuw pad.
Neem de tijd ervoor en wees niet bang om iets fout te doen, want
dan kan ik je inspireren om het beter of anders te doen en dat is
de reden dat je wilt groeien, toch?
Dus elke les is weer een stapje in de richting van een nieuwe
levenswijze en inzichten.
Laat mij een wegwijzer zijn in jouw leven, jij hebt de regie en je
kan luisteren naar de woorden in mijn boeken. Laten ze je de
inspiratie geven die je nodig bent om in dit leven tot een
synchronisatie van je levensopdracht te komen.
De woorden in dit, en andere boekjes van mij zijn bedoeld om je
een beetje wegwijs te maken, want jij bent altijd degene die de
weg kiest waar je naartoe wil gaan.

2.
Hekserij of Wicca?
Al eeuwen kennen we het woord ‘Heks’ en sinds de afgelopen
eeuw is daar ‘Wicca’ bijgekomen.
Maar wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?
Een heks is een man of vrouw die met het ritme van Moeder
Aarde en Vader Hemel samenwerkt en de energie en de giften
van de aarde koestert, beheert en gebruikt.
Men eert de seizoenen door iedere overgang te vieren met een
klein of groter feest.
Men leeft volgens het jaarwiel waarin iedere overgang een naam
heeft en als feest met rituelen wordt gevierd.
Een heks kan deze overgangen, feesten en rituelen leren van
familie, of van mede heksen in haar kring.
Wicca’s zijn ook mannen en vrouwen die eigenlijk precies
hetzelfde doen als een heks, maar de leer van hun meesters
aanhangen en de rituelen volgen die door hen zijn vastgesteld.
Je hebt 2 groepen Wicca’s

