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A Long time ago our divine knowledge and power was taken
from us in a witch hunt that exterminated the feminine. 

 
To survive we had to bury our gifts, our teachings and our

Magic. 
 

You have been initiated lifetimes ago. 
 

And now it is time to remember. 
 

To remember who you are. And start living the full
experience of you. Unapologetically. 

 
The path of the priestess is the journey of coming home into
yourself. The path of unlocking your gifts and becoming fully

woman again. With all gifts and magic restored.
 

We work with embodying seven archetypes:
The Witch - The Wild Woman - The Artist - The Lover - The

Queen - The Mother and the Priestess
 

She who was initiated long ago, has set foot on this earth
again.

 
To remember who she is. 

 
Are you ready to enter the Circle? 

  

Path of the Priestess 



The Path of the Priestess is een jaarprogramma voor vrouwen die in hun
volle magische vrouwelijkheid willen stappen. We stappen in een dimensie
die ons verbind met ons ALLweten. Onze magische krachten. Onze liefde.
Ons zijn. Het is tijd. 

Het programma: 
 

She who is Initiated  
Samhain: 30 - 31 oktober 2021 - Een weekend van initiatie en reiniging  in
de zweethut. Met Samhain gaan we de poort binnen van het vrouwelijke.  

 
She who Knows 

26 november 2021 - Een dag om achter de sluier van het weten te stappen.
Helderziendheid - meditatie - Innerlijk weten - Achter de sluier kijken.  

 
She who Destroys 

Imbolc: vrijdag 4 tot en met zondag 6 februari 2022
Een weekend om het vuur in jou aan te wakkeren en nooit meer uit te

doen. Grenzen - kracht - macht - bekken - baarmoeder.  
 

She who Creates 
Spring equinox: zondag 13 maart 2022 - Op deze dag belichamen we de
artiest in ons. We transformeren letterlijk in de ultieme creatiekracht.  

 
She who Loves

Beltane: vrijdag 29 april - zondag 1 mei 2022
Maak je hart vrij van zelfdestructie en sabotage. Laat de controle los en

word weer vrij om lief te hebben. 
Vaderwond - zachte kracht - compassie - zelf liefde 

 
She who Receives

Summer Solstice: vrijdag 24 juni 2022 - Leun achterover en ontvang.
Rijkdom. Liefde. Overvloed. Vreugde, Sensualiteit en erotic innocence zijn

de sleutels tot ons bestaan.  
 

She who Is 
Fall Equinox: 17, 18 september 2022 - Oogsten, zijn, afronden en een
nieuwe initiatie. De cirkel is rond. Je stapt herboren en heel uit de

zweethut. 
 

Path of the Priestess 



De reis door zeven archetypes 
Twee initiatie weekenden 
Twee transformatie weekenden 
Drie magische dagen 

Wicked - Wens - Days 
Digitale webinars en sharing circles om onze reis te bekrachtigen (ca eens per maand)
Medicinewheel workshop - inclusief je eigen medicijnwiel.  

Soevereine Kracht - een programma over woede, macht, conflict, vrede en onderhandelen.
Sacred Union - Liefde, relaties, bindingsangst, verlatingsangst, controle loslaten en verbinden
Overvloed vanuit Overgave - Leren ontvangen - achteroverleunen - genieten - sensualiteit. 

Het priesteressen pad bestaat uit:

Een LIVE programma:  

13 magische dagen in totaal! Het programma zit vol verrassingen. Er zullen playlists zijn met muziek
per archetype, je krijgt een Priestess bag vol tools and goodies die je ondersteunen bij deze reis.
Be prepared to be amazed by the magic unfolding. Praktisch gezien is dit LIVE programma zo
georganiseerd dat het ongeacht (eventuele) maatregelen altijd door kan gaan. 

Online ontmoetingen: 
Daarnaast zal er tussen de live ontmoetingen door een online verbinding zijn met: 

Online Programma's:
Daarnaast krijg je toegang tot de online progamma's over:   

Deze online programma's bevatten, werkboeken, webinars, Q&A's en video's met oefeningen en
teachings. De online programma's zullen een voor een in 2022 online komen, passend bij onze reis. 

 
 

~

The Witch is back. 

The Queen takes her seat, 

The Lover trusts and surrenders

the Artist comes home, 

The Wild Woman breaks free 

 

and the priestess is no longer

alone on the mountain. 

 

But united in a circle

Together with her sisters. 

 

As she remembered herstory

and is here to stay. 

~

 



It’s time to remember the magic again

that we have forsaken out of fear. 

 

It is time to become the Witch. 

 

We open the portal to the third eye

 

We look beyond the veil and uncover

our magic ways and Our inner wisdom.

 

What was known will be remembered. 

 

You will unlock your inner powers in

the circle of wisdom. 

 

 

 

The Witch 

The Wild Woman 
Wild woman

 

Do you hear her call?

 

No more guilt, shame or fear. 

 

You are here to live a full life. 

A Free life

A wild life. 

 

Unapologetically 

 

Let's dance and set her free. 

 

You are divine dignity. 

 



The Artist 
What are your dreams?

How can you flow and grow?

How can you manifest effortlessly what

is meant for you?

 

It is time to use our energy, spells and

magick for real 

 

We unlock your path to the source of

creation.

 

We create it. 

We become it. 

We manifest it.

 

It is our divine feminine calling to be the

embodiment of love. 

To radiate love with all our heart. 

 

She who radiates love is at peace.

 

We open the portal of divine love. 

 

We come home to our inner masculine.

We set our inner feminine free. 

 

And with that surrender into life more

deeply

 

As we awaken our magnetism. 

 

The Lover 



The Queen 
Only she who receives is able to give.

 

And only she who receives can use all of

her potential.

 

When stuck in the maiden you can

never become Queen. 

 

It is time to break through shame, fear 

 and guilt and surrender into Juicyness

 

It is time to return to erotic innocence.

 

It’s time to reap what you have sowed. 

 

It is time to just be. 

 

Because from being, Woman creates. 

It is her nature. 

 

Enter the world of the unknown,

weaving the web of synchronicities. 

 

It was already written. 

 

It is time to be born again and birth your

Blessings 

 

The Mother 



Nina Zech begeleid je in het proces van herinneren. Van
binnen weet je alles al. Ben je het al. Onze magie zit weg
gestopt onder een deken van angst, schuld en schaamte. 

In dit programma leg je jouw pantser van conditionering af
en bevrijd je je mind en je lichaam van oude
(gedrags)patronen. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt om
serieus energie werk te kunnen doen. Jouw manifestatie
krachten, helder(ziend)heid en magie te laten ontplooien tot
een diepte die je niet voor mogelijk had gehouden.  

Nina Zech geeft onder andere Woede workshops,
Powerkretreats, vrouwencirkels en lightworkercirckels. 
Als intuitief therapeut en meditatie docent heeft zij
honderden mensen begeleid om in hun kracht te komen. Zij
is opgeleid in het toepassen van bio-energetica naar de leer
van Alexander Löwen en emotional release werk en
meditaties volgens onder andere Osho.  

Nina verteld in haar podcast 'Liefde en Macht' alles over
relatie dynamieken en heeft in 2020 haar eerste online
training gelanceerd.  

Nina:
"Het is mijn levenspad om volledig vrouw te zijn met al haar
aspecten. Dit is wat ik elke dag leef en heb door te geven. 
 Hoe meer ik vrouw kan zijn en ben, hoe meer mijn leven in
harmonie is. Als wij volledig thuiskomen in ons vrouwzijn in
volle gloria. Dan is de wereld in vrede." 

Wat gaan we doen? 
meditatie, magie, emotionele release, lichaamswerk, dans,
zweethutten, ceremonies, initiaties, sharing cirkels, intenties,
spell work, energy work en nog veel meer.  

Alleen al door als groep samen te komen versterken we
onze eigen Manifestatie en magie. Samen zijn we een
krachtveld. 

The Way We Work 

 
We gaan aan de slag met:

 
Bewustzijn

 
 Belichaming

 
Gedrag 

 
Energiewerk

 
Helderzien

Heldervoelen
Helderweten
Helderhoren

 
Jouw Blueprint

 
En meer

 



She who Knows
The season for the witch is Winter

The element of the witch is Air
The goddess of the Witch is Isis & Athena

 
 

She who destroys 
The season for the wild woman is Imbolc

The Element of the Wild woman is Fire 
The goddess of the wild woman is Kali

 
 
 
 

She who Creates
The season for the artist is spring equinox
The element for creation is the void
The goddesses connected to the artist is Brigid 

She who Loves 
The season of the lover is Beltane
As the divine masculine and the divine feminine 
come together in sacred union
The element of the lover is Water
The goddess of the lover is Mary Magdalene

She who receives 
The season of the Queen is Summer Solstice

The element of the Queen is Golden Nectar
The goddess of she who receives is Aphrodite

 
She who Is

The season of the mother is Fall Equinox
The Element of the Mother is Earth

The goddess of the mother is Mother Mary
 



Alle data en locaties op een rij: 

Samhain 30-31 Oktober 2021: Zweethut weekend Waaldijk 15 in Dreumel
Zaterdag aankomst vanaf 10.00, start: 11.00 uur. Zondag einde: 19.00 uur

Vrijdag 26 November 2021:  10.00 - 17.30 Regulierenring 12 Bunnik

Imbolc: 4-6 Februari 2022: Locatie volgt
Aankomst vrijdag 4 februari 10.00, start 11.00 uur. Einde: zondag 17.30 uur. 

Spring Equinox 13 maart 2022:  10.00 - 17.30 Regulierenring 12 Bunnik  

Beltane: 29 april - 1 mei: De Bronhoeve, Ossenwaard 14 Cothen
Aankomst 29 april: 10.00 uur, 11.00 uur start. Einde: Zondag 1 mei 17.30 uur. 

Summer Solstice vrijdag 24 juni: 10.00 - 17.30 Locatie volgt. 

Fall Equinox:17 - 18 September Waaldijk 15 Dreumel
Start zaterdag 10.30 uur. Einde zondag 18 september 17.00 uur. 

Tijden en locaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Kosten:
De uitwisseling voor het Pad van de Priesteres is:  
€ 3333,-(incl. BTW)

Dit is inclusief alle accomodaties, vegetarische rijke maaltijden, koffie, thee,
snacks, fruit. Zweethutten, Materialen en benodigdheden, Priestess goodybag en
meer.
Daarnaast zit bij de prijs inbegrepen: De online meetings, werkboeken en
webinars. Alsmede gratis deelname aan de  drie online programma's die in 2022
uitkomen.  

Je kunt in termijnen betalen (hier komen eenmalig 80 euro admin kosten bij): 
drie termijnen € 1111.- 
Zes termijnen € 555,50
Tien termijnen € 333,30 

Als je voor 30 sept inschrijft en in een keer betaald krijg je korting:
Je betaald dan: € 3131,- (incl. BTW)

,Data & Prijzen



Ben jij een van de twaalf vrouwen?

Voel jij een duidelijke ja? Is er iets in jouw bewogen, aangeraakt dat klaar is om
helemaal open te gaan?

Stuur mij dan bij voorkeur een appje naar: 0645422664 via whatsapp of telegram
Dan maak ik een afspraak met jou voor een welkomst gesprek.

Mailen mag ook: Nina@medicinewoman.care

Wil je eerst kennismaken met mij en meer informatie horen of heb je vragen? Ook
dan ben je van harte welkom voor een gratis kennismaking gesprek.  

Stuur mij een appje en dan maken we een afspraak. 

~

Ik verheug mij, jou te verwelkomen in de sacred circle. 

Ik verheug mij, op jouw kracht.

Jouw magie. Jouw weten. 

Ik verheug mij op het onbekende dat zich gaat 
ontvouwen. 

De wereld heeft ons nodig. 

Het is tijd. 

Om AL onze gaven te gaan gebruiken. 

 Veel liefs

Voel jij deRoep? 

Nina



De Leeuwenpoort, Lorelai en de Heks van

Almen 
8 Augustus 2021. Ik had donkere weken achter mij liggen waarbij ik me eenzaam en uitgeput

voelde.  De maand ervoor had ik mijn adoptie achternaam 'Blessing' achtergelaten, en achteraf

gezien ook een old way of life losgemaakt. 

Het was de dag van de leeuwenpoort en ik kwam bij elkaar met anderen die dag bij een

energetische workshop waarbij we de gemaakte portals van Iris Adema gingen ervaren.  Ik ging

tussen twee portals inzitten en keek een van de deelnemers aan. Tien minuten (of langer?) zaten

we zo. Alles werd wit, de ruimte verdween en ik begon al haar vorige levens te zien. Het maakte

niet uit of ik met mijn ogen knipperde, deze dimensie bleef zichtbaar.

Tien jaar geleden zag ik al eens zoiets. Een initiatie zei mijn spiritueel teacher toen, omdat je bereid

bent door het stof te gaan. En nu.. uit het stof komend.. in mijn lijf aangekomen, ben ik zover deze

dimensie verder te omarmen en zichtbaar te maken in mijn leven. 

op 8 augustus kreeg ik een amulet om.  En ik voelde het vanbinnen shiften.  Ik voelde mij groeien.

Het is klaar met klein zijn. Je bent een koningin.. En ik wist, hier ben ik. Mijn ruimte vullend.  Ik

nam een schilderij mee naar huis. Blauw. Van dertien portalen. Niet wetende dat ik twaalf

vrouwen zou uitnodigen om met mij door de poort te gaan. Naar nieuwe dimensies. Naar onze

eigen kracht. Naar onze wijsheid.  

De dagen na de leeuwenpoort kwam alles in stroom versnelling. Binnen twee weken had ik een

fijne praktijkruimte gemanifesteerd en ingericht, had ik een boshuisje gekocht en leefde ik ineens

het community leven waar ik altijd zo naar hunkerde. Mijn hele leven leek in twee weken tijd

volledig veranderd. Zoveel mogelijkheden die zich ineens aandienden en werkelijkheid werden. 

Zoveel verbinding met zoveel fijne liefdevolle mensen. 

Ik ging voor het eerst naar het vrouwenfestival Lorelai om te helpen met koken. Wat ik niet wist

dat deze drie dagen ook een initiatie zouden zijn. Of misschien wel een voortzetting van de

initiatie die  al was begonnen. Ik liep letterlijk tegen mijn drum aan. Ook blauw. En wat voor

blauw. Een drum die blauw is geworden door een explosie van verf. Een drum die zo diep gaat als

mijn werk. Een drum met het gewei van een edel hert. Mijn krachtdier en mijn maya zegel. Dat

mijn maya zegel blauwe hand is, is met symbool van het hert dat met zijn gewei alles opvangt en

hoort, maakte het helemaal kloppend. Deze drum was voor mij gemaakt. 

 

En dus had ik ineens een blauwe drum, een blauwe jurk, en zat ik in de blauwe tent 'de Nijl' te

spelen op mijn drum terwijl ik in gouden vloeibare gronding zakte. 

Ga maar een priesteressen programma maken, hoorde ik heel duidelijk. Ok. EH. Hoe dan?? 

Het pad van de priesteres kwam in een ruk tot mij toen ik terug was van dit festival en ’s avonds

niet kon slapen. Toen ik verwoed aan het tikken was op mijn telefoon begreep ik ineens waarom.

Het is tijd om de heksen, de priesteressen, de koninginnen, de geliefden, de artiesten weer vrij te

zetten en te leven. Voluit te leven. Al onze gaves te ontvouwen. Al onze kennis weer toe te passen. 



Deze zomer ben ik geinitieerd in tot de poort van het blauwe weten. Het veld van Isis en de rivier

de Nijl. Het alweten van het de heks, de koningin uit Lemurie en de oervrouw in mij.

Ik snap het zelf nog niet helemaal maar voel aan alles in mijn lijf dat het komende jaar zich zoveel

magie gaat ontvouwen. Meer dan ik voor mogelijk had gehouden. (ik krijg kippenvel terwijl ik dit

schrijf) 

Ik krijg ineens door hoe mijn energie de poorten voor vele anderen opent. Hoe wij vrouwen

intappen in het weten en steeds vaker dingen doen waarvan we niet weten waarom we ze doen,

maar waar dan achteraf blijkt dat het zo kloppend was. 

Het is tijd dat we onze eigen energie en kracht zo serieus gaan nemen. Zodat we de impact gaan

maken waarvoor we bestemd zijn. Niet om alleen maar serieus te zijn, nee, vooral ook om heel

veel plezier en vreugde en liefde en juicyness terug te brengen in ons leven en dat van vele

anderen. 

Op Lorelei werd het toneelstuk de heks van Almen gespeeld. Meer dan 300 vrouwen keken toe

hoe Aleida de eerste vrouw in Nederland, voor heks werd uitgemaakt, werd veroordeeld en

verbrand. En dit stuk. Mijn hemel. Hierin werd alles duidelijk. De gaslighting, de wreedheid, de

wanhoop. Moeder Aleida en haar dochter hebben in dit stuk aangeraakt wat er in mij nog sliep,

verborgen of verscholen zat wat het vrouw zijn betreft. 

9 miljoen vrouwen (en deels ook mannen) zijn er verbrand in die tijd. Negen miljoen! In sommige

dorpen waren er geen vrouwen meer te vinden. Het vrouwelijke is uitgeroeid in die tijd. En niet

alleen bij de vrouwen maar ook bij de mannen dicht gegaan. 

Nu 549 jaar later, is het tijd ALLES weer uit te pakken en AL onze magie en Wijsheid te gaan

leven. 

En stiekem heb ik dit altijd al gevoeld. En altijd al geweten. 

Als klein meisje al las ik ieder boek wat over heksen of helderziendheid ging. Ik luisterde naar

luisterverhalen van de heks Bibi Blocksberg en ik was er van overtuigd dat wij mensen echt

kunnen toveren. We moeten het gewoon weer leren. 

Toen ik 15 was legde ik op een fancy fair op mijn middelbare school in ’t Gooi Tarot kaarten, waar

tot mijn grote verbazing heel veel succes mee boekte. Mensen die kwamen zeiden: "ja, dat klopt, en

dit klopt ook. Goh, hoe weet je dat?!" "Eh… geen idee. Ik zeg gewoon wat in mij opkomt". 

De Poort van het Blauwe Weten 



De Magie is terug
Tijdens mijn studenten tijd heb ik alle spirituele zaken verbannen om mij bezig te gaan houden

met de wetenschappen van farmacie en geneeskunde. Je zou denken dat het aardig in de buurt

van hekserij komt. Maar de benadering was toch wat anders. Leeg als je het mij vraagt. Hol. Er

miste iets. Ik wilde chirurg of gynaecoloog worden. Maar toen ik erachter kwam dat een

gynaecoloog weinig normale bevallingen begeleide en alleen de ellende mocht opruimen met zo

afwijzing naar de natuurlijke weg, haakte ik al snel af. Verloskunde was een beter plan geweest.

En ergens had ik ook het gevoel dat ik dit al eens gedaan had. (Misschien in een ander leven?)

Chirurg dan. Heb t een jaar gedaan. Het was fantastisch. Maar de geneeskunde is zo ver van de

natuur verwijderd dat na de operatie de zaalzorg zo tegenviel dat ik er gigantisch kwaad om

werd. En ik uiteindelijk vertrok. 

Gelukkig maar want zo ging ik op weg naar mijn eigen praktijk. Een praktijk die met coaching en

burn out behandelen begon. Maar zich steeds verder uitbreidde naar diepe trauma heling,

psychologie, lichaamswerk, energie werk en magie. 

De tarot kaarten verberg ik al lang niet meer. Mijn huis ligt vol met edelstenen, Maria beelden,

engelen en portalen. Ik draag het liefste een rok of jurk. Ik geniet ervan het weten van mijn lijf,

mijn Mind en het Alweten te gebruiken en steeds beter te voelen wanneer welke informatie de

juiste is.

Helderziend zijn we al en kun je opnieuw openen. Mijn overtuiging was altijd al: Dat lukt pas echt

als je in je lichaam kunt blijven. Anders wordt je psychotisch en verlies je jezelf. En dus ging ik

onbewust op pad om steeds meer in mijn lijf aanwezig te komen. Mijn systeem vrij te maken van

conditionering (vergif) en zo steeds dichter bij mezelf en bij de bron uit te komen. 

En zo kreeg ik initiatie na initiatie en heb ik de afgelopen jaren maar zeker deze zomer zoveel

beelden kunnen zien bij mensen. Kamers verdwijnen in witte mist om vervolgens vorbige levens

te kunnen gaan zien. Een gave die zich aan het ontwikkelen is naast het weten wat ik al bezat. Al

jaren kan ik het ‘zien’ gebruiken om keuzes te maken. Krijg ik visioenen van hoe dingen gaan

lopen. Het is een hele kunst deze visioenen zonder ego Mind, juist de interpreteren. Maar ook

daarin neem ik je mee. 

Ik had de boeken: In Persephones armen en priesteress Nefertete al gelezen en tranen met tuiten

gehuild van herkenning. De film the Craft was mijn lievelingsfilm. Ik kijk elk jaar met Samhain de

film practical Magic en zo kan ik nog wel even doorgaan. 



Het is tijd

In het toneelstuk van de Heks van Almen werd duidelijk hoe er 549 jaar geleden de oeroude

wijsheid en kennis, kracht en magie van vrouwen is dichtgedaan, begraven en vergeten. Om nu,

na al die tijd weer open te gaan, herinnerd te worden en geleefd te worden. 

Het is tijd de portal voor eens en altijd weer te openen. Het is tijd om onze magie weer te gaan

leven. 

In het delen van deze reis, hoor ik al hoe andere vrouwen zich ineens weer dingen herinneren.

Open gaan en voelen wat hun krachten zijn. Ook al zijn ze er soms nog een beetje bang voor. 

Het is tijd om het samen te gaan doen en elkaar te witnessen, te supporten en te versterken in het

herinneringsproces van onze gaven. Het is tijd om ons vrouwelijke oerweten terug te brengen op

aarde en te verankeren in heilige grond waarop wij lopen. 

Het is tijd.

De portal is open. 

Will you enter the circle?


