
Jaarfeesten

Natuurvolkeren over de gehele wereld vieren de (Keltische) Jaarfeesten.
Heb je bijzondere interesse in Hekserij & Sjamanisme, of wens je op je eigen wijze manier te verbinden en
af te stemmen op de cycli van de natuur, dan is het vieren van de jaarfeesten met een persoonlijk ritueel of
groepsviering een goed begin.  Zo volg je het ritme van de natuur, de seizoenen,
Wens je meer diepgang, dan kun je alle Maanfases een Intentie-Rituelen doen en/of zo je natuurlijke
edelstenen bedanken voor het magische werk dat zij voor je hebben gedaan.
Ook hier is, net als bij de Maanfases, de ontwaken, groei, bloei naar afsterven.

Maan en zonnefeesten
Samhain, Imbolc Beltane en Lughnasadh zijn maanfeesten en werden gevierd op het moment dat de volle
maan in een bepaald sterrenbeeld stond. Deze vier feesten zijn gebaseerd op de cycli van de maan en zijn
daarmee vrouwelijk van aard. Ook is aan iedere feestdag een element gekoppeld. De zonnefeesten zijn
gebaseerd op de stand van de zon en dus mannelijk van aard. Dit zijn Yule, Ostara, Litha en Mabon. Deze
zonnefeesten worden rond de 21ste gevierd, wanneer een nieuw seizoen begint.
Samen vormen de maanfeesten en zonnefeesten het Keltisch Jaarwiel.

De 8 jaarfeesten in het kort:

Jaarfeesten Betekenissen Data Element Maan/Zon Sterrenbeeld Tegenwoordig:

Samhain Eer betuigen aan angsten,
Dood, Magie & Voorouders

31/10 Water Maan Schorpioen Halloween

Yule Wedergeboorte 21/12 Zon Winter/  Kerst

Imbolc Terugkeer van Licht 1/2 Lucht Maan Waterman

Ostara Licht neemt over van Donker 21/3 Balans Zon Lente

Beltane Relaties & Vruchtbaarheid 1/5 Aarde Maan Stier

Litha Viering Zonnegod 21/6 Zon Zomer

Lughnasadh 1e Oogst 1/8 Vuur Maan Leeuw Lammas

Mabon Donker neemt over van Licht,
2e Oogst

21/9 Balans Zon Herfst

Edelstenen voor je Samhain Ritueel zijn: Amber, Barnsteen, Carneool, Granaat, Hematiet, Lapis Lazuli, Obsidiaan, Onyx,
Robijn, Saffier, Zwarte en Rode edelstenen.
Edelstenen voor je Yule Ritueel  zijn:
Bergkristal, Citrien, Heliotroop, Robijn, Smaragd, Tijgeroog, Toermalijn.
Edelstenen voor je Imbolc Ritueel zijn: Amethist, Bergkristal, Calciet, Carneool, Chrysopraas, Citrien, Groene Toermalijn,
Heldere Kwarts, Onyx, Rozekwarts, Turquoise.
Edelstenen voor je Ostara Ritueel zijn:
Agaat, Amethist, Aquamarijn, Bergkristal, Heliotroop, Maansteen, Rode Jaspis, Rozekwarts.

Edelstenen voor je Beltane Ritueel zijn:
Agaat, Carneool, Citrien, Heliotroop, Maansteen, Malachiet, Robijn, Rozekwarts, Saffier, Smaragd, Vuuropaal.
Edelstenen voor je Litha Ritueel zijn:
Bergkristal, Diamant, Fluoriet, Jade, Kwarts, Lapis Lazuli, Parel, Smaragd, Tijgeroog, Zonnesteen.
Edelstenen voor je Lughnasadh Ritueel zijn:
Aventurijn, Carneool, Chrysoliet, Citrien, Obsidiaan, Olivijn, Peridot, Rozekwarts, Tijgeroog.
Edelstenen voor je Mabon Ritueel zijn:
Amber, Amethist, Barnsteen, Carneool, Citrien, Diamant, Goud, Lapis Lazuli,  Peridot, Saffier, Gele edelstenen.

Klik op de edelstenen namen en andere linkjes en je komt bij mijn huidige collectie edelstenen op GemstoneShop.nl
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