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Inleiding

Een heks zijn… Een heks is een sterke, onafhankelijke vrouw die luistert naar 
de wereld en naar het universum, die alle energie die in deze wereld omgaat, 
gebruikt om te groeien, zich te beschermen en haar leven weer in eigen hand 
te nemen. Als je jezelf een heks noemt, bevestig je je onafhankelijkheid, dat 
vermogen dat we allemaal hebben om oplossingen te vinden voor proble-
men waar we mee geconfronteerd worden, maar ook die innerlijke kracht 
waardoor we onze doelen kunnen bereiken terwijl we blijven vechten tegen 
de belemmerende overtuigingen en gedachten in onze wereld.

Door contact te maken met de heks in mezelf, leer ik me druk te maken over 
de klimaatproblematiek, leer ik de veranderingen te ondergaan die me ver-
plichten om een standpunt in te nemen. Vaak als ik denk dat ik in evenwicht 
ben, raak ik die stabiliteit kwijt, terwijl de oorzaak eigenlijk is dat ik niet in 
harmonie leefde met mijn vibraties. Deze problemen in het leven zetten me 
ertoe aan dat subtiele punt terug te vinden: de middenweg. Die weg kan ik 
bereiken door middel van beschermingsrituelen. Ze brengen me steeds meer 
innerlijke vrede en harmonie. Op die momenten word ik geholpen door de 
magie om weer verankerd te raken en veel liefde in mezelf te vinden. Het doel 
van dit boek is om jou te helpen deze kracht te ontwikkelen door de heks in 
jezelf wakker te schudden. Laat je gewoon door dit boek heen leiden door je 
intuïtie, want het is geschreven om je te helpen te ontwaken.

Ik geef je 21 beschermingsrituelen, 21 vervoeringen die je zullen helpen je 
innerlijke kracht te ontwikkelen door eerst jezelf, je naasten en je omgeving 
te beschermen. Wees creatief, laat je leiden door je intuïtie om elk ritueel 
aan te passen als je daar behoefte aan hebt.

Magie is het handelen van de ziel.Magie is het handelen van de ziel.

‘Zelfkennis is de allergrootste kracht.’
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 Een eeuwenoud begrip

De heks is al sinds de steentijd aanwezig. In die tijd werd 
de godin-moeder aanbeden en werden er rites uitgevoerd 
om de natuur te eren en de vruchtbaarheid van de aarde 
te bevorderen. De magische kunsten ontstonden later 
met de evolutie van het menselijk denken.

Tijdens de oudheid werd de heks beschouwd als een soort 
sjamanistische en heidense vrouw die één was met de 
natuur. Ze communiceerde met de natuurgeesten en kon 
die oproepen door twee grote lichten te vereren: de zon 
en de maan. Door hen zag de heks de heilige mannelijke 
en vrouwelijke energieën.

In de oudheid waren de religies polytheïstisch: ze erken-
den het bestaan van meerdere godheden. De eerste ver-
schenen in het oude Egypte. Magie was toen overal: ze 
zorgde dat het universum in evenwicht bleef, kalmeerde 
angsten, beschermde en genas. Deze overtuigingen zorg-
den ervoor dat alle natuurkrachten werden gebundeld, 
zowel de goede als de kwade, om hun macht te gebruiken. 
Zo werden de kracht van de aarde, de eigenschappen van 
planten en de energieën van de vier elementen gecom-
bineerd met de beweging van het leven en ontstond het 
alchemistische mengsel van de magie.

Ook toen al waren woorden doordrenkt van magie: iets 
zeggen en schrijven betekende een verlangen tot leven 
brengen. Priesters en priesteressen gebruikten daarvoor 
amuletten, zodat de krachten van de godheden gebruikt 
konden worden door de dragers ervan.

Heksengeschiedenis

Een paar 
definities

Esoterie: geheel van 
kennis en magische 
kunst om de natuur te 
richten op de wens van 
een behoefte of een 
verlangen.
Magie: geheel van over-
tuigingen en praktijken 
die steunen op het idee 
dat er verborgen krach-
ten bestaan in de natuur. 
Die krachten komen via 
magie tot uiting.
Hekserij: geheel van 
magische kunst (met 
name een uitnodiging 
tot creativiteit). Ze is 
vaak esoterisch en het 
doel is om een actie uit 
te voeren op een mens, 
een dier of een plaats.
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