
Het aftelritueel

Kaarsenmagie:



Het aftelritueel
 

Kaarsenmagie is denk ik de
populairste vorm van magie.
Het uitblazen van kaarsen en

daarbij een wens doen is al
kaarsenmagie, maar ook het

branden van een kaars voor een
dierbare, ter ondersteuning van

de gedachte aan diegene.
 

Kaarsen zijn een middel om
vuur in toom te houden.

Kaarsenmagie is een middel om
energie te sturen via licht,

warmte en symboliek. 
 



*Een gekleurde kaars

*Kandelaar 

*Tafel of ander plat oppervlak

*Pen en papier 

*Vuur/water/aarde/evt.wierook

Om klaar te zetten:



Voor kaarsenmagie heb je niet
veel nodig: een kaars, vuur en een
doel of intentie. Dat maakt het een
perfecte vorm van magie om in te

zetten voor dit eerste ritueel in
aanloop naar de start van de

opleiding.
 

Kaarsenmagie werkt het beste met
door-en-door gekleurde kaarsen.

Voor dit ritueel zijn kleuren die
enthousiasme en vrolijkheid

stimuleren heel geschikt (oranje
en geel) maar ook andere energie-

opwekkende kleuren en
lentekleuren zoals lichtgroen,

grasgroen zijn uitstekend te
gebruiken!

 
 



*Reken uit hoeveel dagen het nog
is tot en met 4 april, neem 1 (of 2)

kaarsen en zet streepjes op de
kaars zodat je hem verdeelt in

evenveel stukjes als er nog dagen
zijn.

 
*Neem een doel in gedachten dat
je met het meedoen met de JTH
wilt bereiken en concentreer je

daarop tijdens het uitvoeren van
het ritueel of schrijf het op een
briefje en zet de kaars daarop. 

 
*Geef de kaars (en daarmee het

doel) de zegening van de vier
elementen mee: haal de kaars zelf

snel door een andere vlam,
besprenkel hem met water, haal
hem door de wierook of blaas er

overheen en houdt hem op de
aarde. Plaats je kaars in de

kandelaar.
 



*Brand vanaf nu elke dag een
stukje van de kaars, waarbij je je

doel iedere dag weer even voor de
geest haalt. Brand de kaars niet
verder dan het stukje dat je heb

afgestreept!
 

Wanneer je toegekomen bent aan
het laatste stukje kaars op 4 april,

maak er dan, na het aansteken,
een klein feestje van. Neem er echt

een moment voor, bijvoorbeeld
met jouw favoriete thee, je

lievelingsmuziek erbij en zorg
ervoor dat je met een feestelijk

gevoel de kaars ziet doven. 
 



 Dat is dan de start van je leerjaar,
waarbij je de toewijding laat zien

van een Heks in Opleiding, die een
jaar lang alle informatie over

Traditionele Hekserij tot zich gaat
nemen. Aan het eind van de

opleiding, als afronding, doen we
wéér een ritueel: dat wordt dan je

inwijding!
 

Heel veel plezier met aftellen!
 

 Liefs, 

Lunadea


