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Mail 5 – 3 december – Healing – Volle Maan

De Volle Maan van 3 december heet de Bloedmaan, zij heeft als thema offers
brengen. Wij gaan deze Maan dan ook een Healing brengen aan moeder Aarde, aan
haar gesteldheid. Gevoelsmatig is zij een beetje ziek en met het uitvoeren van deze
groepshealing (op 3-12 vanaf 20:00 uur) mogen wij vanuit het universum helende
energie naar haar toe zenden... Wat een prachtige opdracht is dat!
We zullen deze avond een bron van licht doorgeven.
Ik heb de meditatie doorgekregen vanuit het universum en ik voel heel sterk dat dit
één manier is om Healing te brengen aan onze planeet. Ik wil je dan ook vragen om
hier tijd voor te maken, tijd is hedendaags ook een offer 😉. Gewoon thuis vanaf je
eigen plek, misschien samen met iemand, maar vooral samen met het Universum,
moeder Aarde en met de Moon Challenge groep.
In de mail voor vandaag vind je de ingesproken geleide meditatie.
Mijn ervaringen met deze Healing:

Maansteen & de World Peace Flame
Deze Moon Challenge© wordt je aangeboden door Yvonne Vrijhof van Heks & Kruid
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Mail 6 – 7 december - Verbinding - Maan in Leeuw
De verbondenheid en kracht die we hebben ervaren tijdens groepshealing voor onze
Planeet mag nog even door pulseren…
Voel je verbonden met de Maan, de Aarde, het Universum en alle Mooners en hun
leeuwen/leeuwinnenkracht. Draag vandaag bewust het Berken amulet bij je en voel
de verbondenheid van een mooie groep mensen die allen willen helpen om onze
planeet te healen…

Wat mij heeft geraakt in de verbinding met de groep:


Berken amulet

Deze Moon Challenge© wordt je aangeboden door Yvonne Vrijhof van Heks & Kruid
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Mail 7 - 10 december – Bezinning - Laatste kwartier
Terugkomen op de plek waar je begonnen bent… laat de cyclus van de Maanreis
bezinken en voel wat het met je heeft gedaan.
Deze Maanreis heeft voor mij betekend

Mail 8 - 12 december - Loslaten - Afnemende Maan
Maan in weegschaal... Afnemende Maan en het thema loslaten… We gaan elkaar
loslaten. De Maan heeft al haar gezichten laten zien en het is nu tijd om elk weer ons
eigen pad te gaan… Hoe moeilijk het ook is, loslaten is hier de les die we aangaan…

Aantekeningen voor het loslaten:

Drakenvuur wierook en kooltjes
Deze Moon Challenge© wordt je aangeboden door Yvonne Vrijhof van Heks & Kruid
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Lieve Mooner,
Tot slot wil ik je vanuit mijn hart bedanken dat je jezelf de afgelopen Maancyclus
hebt opengesteld voor de energie van de Maan, de Magie van de Natuur, de kracht
van verbinding en de magische kant van het leven.
Vanuit mijn beste en zuivere intenties heb ik de Moon Challenge ontwikkeld en met
jullie gedeeld, om je mooie ervaringen, bewustwording en groei mee te geven. Ik
hoop dat je dit voor jezelf in de toekomst ook mag blijven doen…
Voor nu ga ik afscheid van jullie nemen… Dit was de 3de en tevens de laatste Moon
Challenge… De Maan heeft in de 3 Moon Challenges haar 3 gezichten laten zien en
de cirkel is nu rond. Er zijn ontzettend veel verbindingen gelegd en harten geopend.
Ik ben dankbaar dat ik zoveel mensen mocht inspireren en mocht laten inzien hoe
mooi onze Planeet is net zoals onze buurvrouw de Maan. Ik wil je vragen om goed
voor moeder Aarde te blijven zorgen, liefde te geven en zo nu en dan je steentje bij
te dragen aan een mooiere wereld…
Wil je verder op het pad van Maanmagie en Natuurverbinding? Dan kan ik je de
cursussen van Heks & Kruid van harte aanbevelen;
 Kruidenwijs 13 Manen Rond Een online kruidencursus met 13 Volle Manen
als rode draad. www.kruidenwijs.nl
 Kruidencursus & de Elementen Een online kruidencursus met 12 Nieuwe
Manen en de Elementen als rode draad. www.kruidenspirit.nl
 Verdiepende Jaarcirkel Een live cursus in Velsen, waarbij we met een kleine
groep gelijkgestemden 1 jaar rond de natuur beleven met de 8 jaarfeesten als
rode draad. Start in feb 2018, voor meer info kijk op www.heksenkruid.info
Wil je doneren voor de energie-uitwisseling van de Moon Challenge?
Maak dan het bedrag wat je wilt/kunt geven over op rekening;
NL66 INGB 0007 0367 64 t.n.v. Y. Vrijhof ovv Donatie Moon Challenge
Mijn wens voor jou; Dat de Natuur je leermeester mag zijn & de Maan jouw pad mag
blijven verlichten…
Mooie Maangroet,
Yvonne Vrijhof

Sneak preview:
Binnenkort verschijnt het complete E-Book Maanmagie & Natuurrituelen een
verzamelwerk van Heks & Kruid voor Maan, Magie en Natuur verbinding.
Alvast inschrijven? http://eepurl.com/bHHyBn
Deze Moon Challenge© wordt je aangeboden door Yvonne Vrijhof van Heks & Kruid

