
 

 

    

Globaal het Globaal het Globaal het Globaal het 

pppprogramma rogramma rogramma rogramma van de van de van de van de 

KKKKlassieke lassieke lassieke lassieke 

Heksenopleiding van Heksenopleiding van Heksenopleiding van Heksenopleiding van 

een jaar en een dag een jaar en een dag een jaar en een dag een jaar en een dag 

(B(B(B(Bachelor)achelor)achelor)achelor)    
        



 

 

    

• Kennismaking/rondleidingKennismaking/rondleidingKennismaking/rondleidingKennismaking/rondleiding    door de door de door de door de 

heksentuin en de praktijkruimtenheksentuin en de praktijkruimtenheksentuin en de praktijkruimtenheksentuin en de praktijkruimten    

• InleidingInleidingInleidingInleiding    hekserij/hekserij/hekserij/hekserij/stukjestukjestukjestukje    historiehistoriehistoriehistorie    

• Het ALL en het webHet ALL en het webHet ALL en het webHet ALL en het web    

• JaarfeestenJaarfeestenJaarfeestenJaarfeesten    

• Volle Volle Volle Volle MMMMaanvieringenaanvieringenaanvieringenaanvieringen    

• De elementen en de windrichtingenDe elementen en de windrichtingenDe elementen en de windrichtingenDe elementen en de windrichtingen    

• MaanmagieMaanmagieMaanmagieMaanmagie    

• Altaar en benodigdhedenAltaar en benodigdhedenAltaar en benodigdhedenAltaar en benodigdheden    

• De magische cirkelDe magische cirkelDe magische cirkelDe magische cirkel    

• MagieMagieMagieMagie    

• Tasseografie Tasseografie Tasseografie Tasseografie (theeblaadjes lezen)(theeblaadjes lezen)(theeblaadjes lezen)(theeblaadjes lezen)    

• MeditatieMeditatieMeditatieMeditatiessss    

• WaxWaxWaxWax----scryingscryingscryingscrying    

• AstronomieAstronomieAstronomieAstronomie    
  



 

 

• HandlezenHandlezenHandlezenHandlezen    

• Amuletten en Amuletten en Amuletten en Amuletten en talismannen makentalismannen makentalismannen makentalismannen maken    

• WichelenWichelenWichelenWichelen    

• Lenormand kaarten leggenLenormand kaarten leggenLenormand kaarten leggenLenormand kaarten leggen    

• WensschriftjeWensschriftjeWensschriftjeWensschriftje    

• Book of shadowsBook of shadowsBook of shadowsBook of shadows    

• Zalfjes/Zalfjes/Zalfjes/Zalfjes/sapjes/siroopsapjes/siroopsapjes/siroopsapjes/siroop/heksenjam//heksenjam//heksenjam//heksenjam/    

rituele kruiden rituele kruiden rituele kruiden rituele kruiden zeepzeepzeepzeep    maken maken maken maken 

////VierbloesemwijnVierbloesemwijnVierbloesemwijnVierbloesemwijn    makenmakenmakenmaken    

• Zandkaars makenZandkaars makenZandkaars makenZandkaars maken    

• Witchbottle makenWitchbottle makenWitchbottle makenWitchbottle maken    

• Het geheim van de witchesladder Het geheim van de witchesladder Het geheim van de witchesladder Het geheim van de witchesladder     

• HealingHealingHealingHealing    

• PPPPendelenendelenendelenendelen    
 

 

 

  



 

 

    

• Gezichten lezenGezichten lezenGezichten lezenGezichten lezen    op basis van de op basis van de op basis van de op basis van de 

Chinese gelaatkunde en de Chinese gelaatkunde en de Chinese gelaatkunde en de Chinese gelaatkunde en de 

psychonomiepsychonomiepsychonomiepsychonomie    

• Witchdoll makenWitchdoll makenWitchdoll makenWitchdoll maken    van oude sokkenvan oude sokkenvan oude sokkenvan oude sokken    

• LampblackinktLampblackinktLampblackinktLampblackinkt    (watervast voor (watervast voor (watervast voor (watervast voor 

spreuken)spreuken)spreuken)spreuken)    

• Heksenschrift Heksenschrift Heksenschrift Heksenschrift     

• Magic black StoneMagic black StoneMagic black StoneMagic black Stone/fetisj/fetisj/fetisj/fetisj    

• CovenCovenCovenCoven----scrying met kruidenscrying met kruidenscrying met kruidenscrying met kruiden    

• SpiegelmagieSpiegelmagieSpiegelmagieSpiegelmagie    

• ColdColdColdCold----oil scryingoil scryingoil scryingoil scrying    

• Spiritueel Spiritueel Spiritueel Spiritueel encausting schilderen met encausting schilderen met encausting schilderen met encausting schilderen met 

bijenwasbijenwasbijenwasbijenwas    

• Oghamorakel makenOghamorakel makenOghamorakel makenOghamorakel maken    

• RunenRunenRunenRunen    

• Kaarsen Kaarsen Kaarsen Kaarsen magiemagiemagiemagie    



 

 

• Lost and away boxLost and away boxLost and away boxLost and away box    

• Smudge makenSmudge makenSmudge makenSmudge maken    

• Rowan Rowan Rowan Rowan CCCCrossrossrossross    

• AbracadabraAbracadabraAbracadabraAbracadabra    

• Smudge Smudge Smudge Smudge FeathersFeathersFeathersFeathers    

• Black mirrorBlack mirrorBlack mirrorBlack mirror    

• MaankoordenMaankoordenMaankoordenMaankoorden    

• SatorvierkantSatorvierkantSatorvierkantSatorvierkant    

• Magisch breienMagisch breienMagisch breienMagisch breien    

• Magische vierkantenMagische vierkantenMagische vierkantenMagische vierkanten    

• HecateHecateHecateHecate    

• Zwarte ketelZwarte ketelZwarte ketelZwarte ketel    

• I Tjing met duizenI Tjing met duizenI Tjing met duizenI Tjing met duizendbladstelendbladstelendbladstelendbladstelen    

• KruidenkennisKruidenkennisKruidenkennisKruidenkennis    

    

        



 

 

• Half edelstenenHalf edelstenenHalf edelstenenHalf edelstenen    

• Zen tekenen/buddhabordZen tekenen/buddhabordZen tekenen/buddhabordZen tekenen/buddhabord    

• Oude Oude Oude Oude SleutelmagieSleutelmagieSleutelmagieSleutelmagie    

• Inwijding Inwijding Inwijding Inwijding (de (de (de (de extra extra extra extra dag)dag)dag)dag)geheel geheel geheel geheel 

vrijblijvendvrijblijvendvrijblijvendvrijblijvend    


