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Nieuwe Maan ritueel

Dit werkblad beschrijft hoe je de energie van de Nieuwe Maan enorme kracht mee kunt geven 
door je aandacht te richten op dat wat de Nieuwe Maan voor jou persoonlijk in beweging zet. 

Een Nieuwe Maan is altijd een nieuw begin en de zes uren na de exacte Nieuwe Maan is bij 
uitstek de periode waarin je dit ritueel kunt uitvoeren. 

Hoe ga je te werk:
1. Bekijk mijn maandvideo op Facebook (www.facebook.com/puurstepotentieel/) of op YouTube 

zodat je weet wat het algemene thema van de Nieuwe Maan is en de exacte datum en tijd.
2. Zoek op in je horoscooptekening in welk huis (dus welk levensgebied) jouw Nieuwe Maan valt. 
3. Kies een fijne plek uit in je huis om te gaan zitten en maak van deze plek jouw eigen “heilige 

ruimte”. Je kunt bijvoorbeeld een kaarsje of wierook aansteken, een zacht muziekje opzetten, 
stenen of andere voorwerpen die voor jou belangrijk zijn om je heen leggen, etc.

4. Pak een notitieboek (jouw “maanboekje”) en schrijf de datum en het tijdstip op.
5. Schrijf een scene uit jouw ideale leven, een beeld van hoe jij zou willen dat de toekomst er 

uitziet. Gebruik jouw persoonlijke thema van de Nieuwe Maan als uitgangspunt. 
6. Schrijf vanuit de ik-vorm wat je ervaart. Alsof je het al zo is en alsof je dit leven al leidt. Breng 

zo veel mogelijk detail aan en omschrijf hoe je je voelt. Gebruik de voelwoorden verderop in 
dit werkblad. 

7. Lees wat je geschreven hebt hardop aan jezelf terug en verbind je met het gevoel wat dit geeft. 
8. Spreek hardop uit: “zo is het en zo zal het zijn” en als afsluiting bedank je jezelf en het universum. 

Bijvoorbeeld: Nieuwe Maan in het 10e huis
Vandaag is het zover de opening van mijn praktijk! Ik maak nog een laatste inspectieronde. Alles 
is helemaal in orde maar ik vind het zo heerlijk om nog even te genieten van deze prachtige 
ruimte voordat ik hem met de wereld deel. Terwijl ik rondloop geniet ik van de rust en eenvoud 
van de inrichting. Boeddhistisch met een vrolijk en modern tintje. De uitspraak van boeddha: “It’s 
your mind that creates this world” staat groot op de muur. Op de muur er tegenover staat “Vraag 
en het wordt gegeven”. Deze spirituele wijsheden worden bevestigd door een aantal foto’s van 
het waterkristallen onderzoek van Dr Emoto. 
Het is helemaal perfect en geeft me een dankbaar gevoel. Ik denk terug aan het pad dat me 
hiertoe geleid heeft. Een glimlach kan ik niet onderdrukken als ik denk dat de ogenschijnlijke 
eenvoud van het tot stand komen van dit bijzondere en mooie project. Ik kijk uit naar alle 
mensen die ik in deze ruimte ga inspireren om meer geluk en welzijn in hun leven te creeren.
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Betrokken 

Dankbaar  

Energiek  

Enthousiast  

Gecentreerd  

Gefascineerd  

Gelukkig  

Gepassioneerd  

Gerust

Helder

Levendig  

Ontspannen 

Open 

Opgetogen 

Rustig

Teder

Tevreden 

Trots 

Uitbundig  

Vastberaden 

Veilig 

Verlangend  

Voldaan

Vredig 

Vriendelijk 

Vrolijk 

Vurig 

Zelfbewust  

Zelfverzekerd

Bemoedigd  

Geïnspireerd  

Geraakt 

Hoopvol  

Nieuwsgierig  

Ontroerd  

Opgelucht  

Opgewonden  

Optimistisch  

Verfrist 

Verrast  

Verwachtingsvol  

Verwonderd  

Waakzaam

Authentieke gevoelens: liefde, vreugde, blijdschap

Functie: hart openen, geven en ontvangen

Authentieke gevoelens: verbazing, nieuwsgierigheid 

Functie: motiveren voor verbetering


