Broeders, ik ben op zoek naar jullie ! Ik ben op zoek naar mannen die hun bijdrage willen leveren
aan een samenleving, die meer in balans is. Dit keer in de vorm van een ceremonie. Ik ben op zoek
naar mannen die willen deelnemen aan De Maandans, een ceremonie waarin vrouwen hun heilige
dans doen, gesteund en ondersteund door broeders zoals jij. Ik ben op zoek naar mannen, die in
hun onderlinge kringen naar binnen durven gaan, contact maken met hun kwetsbaarheid en met
hun kracht. Naar mannen die dienstbaar willen zijn aan de heling van 'het vrouwelijke in de
wereld' : in zichzelf en in vrouwen. De Maandans is een intensieve ceremonie - afkomstig uit
Mexico, verboden tot in de jaren '80 van de laatste eeuw - waarbij mannen en vrouwen elk hun
eigen rol vervullen. Samen vormen ze een geheel als in een yin-yang teken. Het is een soort vision
quest in groepsverband ....je maakt je eigen reis binnen de gemeenschap, die we gedurende een
week met elkaar vormen.
Wat doen jullie zoal: een trommeltent van strobalen bouwen voor de mannen, deelrondes van
mannen en vrouwen, deelrondes alleen met mannen, trommelen en zingen voor de vrouwen
gedurende 4 nachten, zweethutceremonies voor de mannen waarbij vrouwen het vuur hoeden (
en omgekeerd), allerlei kleinere of grotere taken die nodig voor deze prachtige ceremonie. De
ervaring leert dat deze ceremonie heel helend is voor vrouwen en voor mannen.
Hier een pdf geschreven voor en door Maandansmannen:
http://centrumindianenverhalen.nl/media/…/maandansmannen.pdf
Wat brengt het je ? Levenskracht, je wordt gezien en gehoord door je broeders en je zusters,
levensvreugde, veel enthousiasme van de vrouwen, die zó blij zijn met wat jullie doen. .. en meer
dat zich niet laat vangen in woorden, maar wel doorwerkt in je leven.

Interesse ? Lees meer op de site en neem contact met ons op .
lieve groet, Josien Krosenbrink

