
Inwijding in de kracht en wijsheid van Hekate, 
Baba Jaga, La Que Sabe, de Ontembare Vrouw 
Vrouw Holle, de Eerste Moeder of …de vrouw 
 
Elke vrouw heeft ooit in haar leven naïef een verbond gesloten waarin ze haar ontembare, intuïtieve en 

instinctieve aard ruilde voor een meer aanvaard, aangepast, minder bewust bestaan. 
Maar een onbekende weemoed, een onverklaarbaar verlangen of juist een heel helder 
inzicht doet ons op zoek gaan naar een meer vreugdevol, voedend, creatief leven. 
 
Deze inwijding door de Ontembare Vrouw wil je helpen de kracht te vinden om komaf 
te maken met oude patronen en de stappen te zetten in een nieuw leven verbonden 
met jouw diepe innerlijk Vrouw. 
 

Dag 1: Verlies van de naïviteit 
Dag 2:Ontmoeting en samensmelting met je intrapsychische krachten 
Dag 3: Verbinding met de Ontembare Vrouw in jezelf 
 
Elke dag werken we op 3 niveaus: 

• We starten intuïtief vanuit het sprookje , het meisje zonder handen, uit het boek de ontembare vrouw 

van Clarissa Pincola Estés.  

• Daarna betrekken we de wijsheid van het sprookje heel concreet op ons huidig leven. 

• Tenslotte verwerven we in een sjamanistische Zielenreis de heling, kracht en wijsheid om de nodige 

stappen te zetten. 

Als sjamane in verbinding met de Grote Moeder, zou ik u willen uitnodigen dit diepe alles 
transformerende pad van inwijding opnieuw te lopen. 

Als eerbetoon aan wie we als vrouw werkelijk zijn. 
Als eerbetoon aan alle vrouwen die ons zijn voorgegaan. 

 

 
 
Praktisch: 

• Data inwijding: 
o Reeks 1:zondagen 22/9-13/10-17/11 
o Reeks 2: zondagen 8/12-12/1-9/2 
o Reeks 3: zondagen 15/3-5/4-10/5 
o Reeks 4: aaneensluitend 30-31/5 en 1/6 

• Je bent welkom vanaf 9.30, we starten stipt om 10 uur en ronden af rond 17 uur. 

• We werken in kleine groep, maximum 4 vrouwen, zodat voor iedere vrouw een maximale begeleiding is 
verzekerd. De inwijding gaat door vanaf 3 inschrijvingen per groep 

• Meebrengen : lunchpakket, en indien gewenst pantoffels of warme sokken 

Thee, koffie en versnaperingen zijn voorzien. 

• Inschrijven kan enkel via spiegelendevrouwe@gmail.com 

De bijdrage bedraagt 270 euro. Je bent pas ingeschreven na betaling  op het rekeningnummer van 

Martine Hertogs BE16973141876274 (BICARSPBE22) 

Omwille van de kleine groep heb ik besloten om geen annulatie toe te laten.  

Bij afmelding is het wel mogelijk om een vervangster te zoeken. 

• Locatie: Zandstraat 3, 2070 Zwijndrecht 

• Voor meer informatie neem gerust contact op. 

      Moge de Grote Moeder het diepe water zijn dat je grootsheid spiegelt 
 

Martine Hertogs  
+ 32(0)476 435 784  
spiegelendevrouwe@gmail.com  
www.spiegelendevrouwe.com 

“De weg naar binnen is de oeroude vrouwelijke manier van groei en thuiskomen, 

 de werkelijke schoonheid die elke vrouw uitstraalt.”  
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