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Viering van de Volle Maan
Wees welkom om deel te nemen aan de viering van de Volle Maan. Rondom de dagen
van Volle Maan kun je een gevoelige energie ervaren. Lijkt het je fijn om met elkaar een
moment van bezinning te ervaren, wees dan welkom om de Volle Maan te vieren en met
elkaar bij het vuur te zitten. Het vuur dat we gaan maken is behulpzaam bij hetgeen we
graag willen loslaten of vrij geven.
Graag nodig ik je uit om bij het vuur je plek in te nemen en je eigen vuuroffer mee te
nemen. Je kunt dan denken aan iets waar jij afstand van wilt doen of kwijt wilt, zodat dat
wat jou niet meer dient getransformeerd kan worden. We staan met elkaar stil bij
hetgeen ons bezig houdt en daar waar we het volle maanlicht op willen laten schijnen.
Dit kan in stilte en er is ook ruimte om jouw verhaal te delen in de groep.
Dus; neem jeZelf mee naar buiten in het volle schijnsel van de Maan bij de warmte van
het vuur! Ik zorg voor het hout op de vuurplaats, en natuurlijk voor thee en wat lekkers.
Wanneer het droog is en niet te hard waait, dan zijn we op een mooie plek in de natuur
en zo niet, dan vieren we de Maan bij mij thuis.
Neem je even iets mee om op te zitten? En trek je iets warms aan, want helaas zijn de
meeste avonden kil en vochtig in Nederland.
Tot gauw, ik ontmoet je graag!
Warme maangroet van mij,
Anneke
Wanneer
Tijden
Locatie
Bijdrage

: 21 december 2018
: 19:45 tot 22:15 uur
: Op een fijne plek in de natuur of De Aek 18 in Joure
: 20 euro

Mocht je nog vragen hebben of ben je nu al enthousiast, schrijf je dan nu in of neem telefonisch
even contact op.
email : info@astro-inzicht.nl

telefoon : 0513 – 416166

mobiel : 06–28995374

