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MARETAK 
Kruiden  Magie 

 

 
 
 

Dit Kruiden & Magie recept word je gratis aangeboden door  
Heks & Kruid 

Dit ritueel is onderdeel van de E-learning Kruidenwijs 
  

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
https://www.kruidenwijs.nl/moodle/
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Met Maretak meer Liefde 

De Maretak was vroeger al een symbool van vrede en liefde. 

Wanneer vijanden elkaar onder de Maretak ontmoette in het bos, moesten ze hun wapens 

neerleggen en voor een dag een wapenstilstand houden. 

Ritueel om onder de Maretak een ruzie bij te leggen 

Soms lukt het niet om met elkaar een ruzie uit te praten. Dan is een ritueel op zijn plaats en 

zal je helpen om dit te overwinnen. Een mooie manier om dat te doen is met de Maretak. Als 

je ruzie hebt met je partner of geliefde en je komt er met praten niet uit dan kan dit ritueel 

jullie verder helpen en misschien de vrede doen terugkeren.  

Hang boven de plek waar je het ritueel gaat doen een Maretak. 

Spreek van tevoren met je partner waar je ruzie mee hebt het volgende af; 

 Ieder bedenkt 3 vragen die hij/zij wil stellen aan de ander die betrekking hebben op 

de ruzie, deze vragen mogen slechts met ja of nee beantwoord worden. 

 Schrijf deze vragen op, op drie aparte briefjes. 

 Neem vervolgens de tijd voor elkaar, ga tegenover elkaar zitten en zorg dat je niet 

gestoord kan worden. 

 Geef elkaar om de beurten een van je vragen op een briefje en laat de ander dit 

lezen, die moet vervolgens zijn/haar antwoord onder de vraag schrijven. 

 Vervolgens geeft degene die de vraag heeft beantwoord het briefje met het 

antwoord gevouwen terug aan de vrager. 

 Als alle vragen zijn gesteld en de antwoorden erop geschreven, ga je om de beurten 

de vragen die jij had gesteld hardop oplezen en het antwoord dat je hebt gekregen, 

daar kan je eventueel nog over praten als dat nodig is. 

https://www.heksenkruid.info/?v=796834e7a283
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 Spreek daarbij af dat je elkaar niet aanvalt, maar dat je met elkaar tot een oplossing 

wilt komen. 

 Als de ruzie is uitgesproken, maak dan je partner erop attent dat jullie onder een 

Maretak zitten en je weet wel wat dat betekent...... 

Onder de Maretak verzoen je je letterlijk 

 

 

Wil je op de hoogte blijven van alle activiteiten?  

Schrijf je dan in voor de Mare, dat is de nieuwsbrief van Heks & Kruid. Via de website 

www.heksenkruid.info kun je jezelf hiervoor aanmelden. 

 Vóór Volle Maan start de E-learning “Kruidenwijs 13 Manen rond”  
Meer info op www.kruidenwijs.nl 
 

 Vóór Nieuwe Maan start de E-Learning “Kruidenspirit & 5 elementen”  
Meer info op www.kruidenspirit.nl 
 

 De Boomcirkel start de 1ste van de maand  

Meer info www.heksenkruid.info/bomencirkel/ 

 
 Informatie over mijn boeken: JAARCIRKEL - leven in het ritme van de seizoenen en Hoofd in 

de Wolken en Voeten in de Aarde vind je op www.heksenkruid.nl 

 
 Heb je verder nog vragen?  

Stuur gerust een mailtje aan mail@heksenkruid.nl 
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