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18 januari staat de Volle maan in waterteken Kreeft. Daar voelt de Maan
(horend bij het element Water) zicht heel erg thuis, maar het kan dus
ook extra emotioneel zijn allemaal! Het is de 1e Volle maan van 2022 en dus
kan het geen kwaad om je even terug te trekken en dit jaar qua
maanrituelen en -vieringen goed te beginnen.
*Neem een rustig moment voor jezelf en onthoud: alles is goed!
Je kunt sowieso als er geen eclipsen/verduisteringen plaatsvinden altijd je
edelstenen in het maanlicht leggen. Dat kan echt helemaal buiten – let wel
op met edelstenen die gevoelig zijn voor of niet tegen water kunnen
vanwege de dauw - maar ook gewoon voor het raam in de vensterbank.
Bij alles wat je doet, geldt de intentie.
Imperfect action beats perfect inaction. Al-tijd.
Ook kun je elke Volle maan Maanwater maken. Pak hiervoor een glazen
fles (pastasaus flessen zijn hier heel goed voor te gebruiken bijvoorbeeld)
en vul die met koel stromend water. Die zet je buiten of in de
vensterbank in het Volle maanlicht. Dit kun je als het eenmaal opgeladen is
opdrinken of gebruiken voor thee, bij het koken van je eten, bij magische
rituelen wanneer je water nodig hebt en om je planten water te geven. Je
kunt het wel even bewaren als je het donker wegzet, maar niet te lang.
*Voor het Wolfmaan ritueel gaan we de Wolf zelf in acht nemen, maar
ook de gevoeligheid, het emotionele van waterteken Kreeft.
Je hebt nodig: papier, gewone stiften in verschillende kleuren, kaarsen,
lucifers en een kommetje (maan-) water. Een kopje toepasselijke thee of
een glas drinken. Ook een mooi orakelkaarten deck is altijd fijn.
Kreeft heeft een heel gevoelig deel onder het pantser zitten en houdt
van harmonie en een fijn gezinsleven. De Wolf kan alleen heel goed leven,
maar is ook onderdeel van een pack, een groep, de roedel. En hierin
heeft ook iedereen zijn plek, net als in een gezin. Samenwerken doet de
Wolf dan ook bij het trekken naar voedselrijk gebied en ook bij het jagen.
Kijk eens naar jezelf, je gezin en ga eens na hoe jij onderdeel bent van
jouw wolf pack. Is er harmonie en werken jullie goed samen? Wat gaat er
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goed en wat gaat er minder goed? Zou je hier iets aan willen veranderen
en wat is dat dan?
Schrijf dit op een papiertje met stift in een fijne kleur die voor jou nu
goed voelt. Dit kan een chakra kleur zijn, of gewoon je favoriete kleur.
Of als je iets krachtig neer wil zetten kun je daarvoor een speciale kleur
gebruiken of meer het waterelement. Je kunt het ook intuïtief pakken
uiteraard.
Het papiertje leg je daarna in het kommetje water en kijk hoe de inkt van
het papiertje wegwast, hoe het element water jouw wensen
transformeert. Je laat dit staan tot het kaarsje op is of je zelf vind dat
het goed is zo. Je gooit daarna het water weg op een manier die voor
jou goed voelt.
Je trekt nu een kaart die jou vertelt wat de oplossing voor jouw wens is,
of hoe je het voor elkaar kunt krijgen of in welke hoek je iets zoeken
moet voor de verandering.
Noteer in je heksenboekje of dagboekje na beëindigen van je ritueel, welke
kleur wat je verandert wilt en hoe je dit ritueel hebt ervaren. Zo kun je
als het weer Donkere Maan is en de Wolfmaan cyclus is afgerond even
lezen en bekijken wat er gelukt is of wat er nog aandacht nodig heeft.
Blaas daarna het kaarsje uit, terwijl je het Universum bedankt voor het
ritueel en de Wolfmaan voor haar magische begeleiding. Drink je drankje
op en let de komende tijd op wat er voorbij komt.

Laat eens weten hoe je dit ritueel ervaren hebt?
*Esther
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