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Ons Droombewustzijn… 

Iets kostbaars wat velen van ons zijn verloren  

Wil jij er graag weer contact mee maken? 

 

Join the @dreamcircle_cosmicwomen!  
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Wat	is	het?	
Het rijk van ons Droombewustzijn is onzichtbaar maar hier schuilt onze ware kracht. The 

Dreamcircle is een besloten plek op Insta, waar vrouwen en mannen samenkomen in een 

denkbeeldige cirkel. Dat zorgt voor verbinding, zodat we altijd met elkaar dat magische rijk 

van onze dromen kunnen betreden. 

 

Wat	doet	het?	
Delen, verbinden en inspireren zijn key. We gaan ons met elkaar en de onzichtbare wereld van 

(vrouwelijke) energie verbinden. Zo inspireren, helpen en bekrachtigen we elkaar maar 

creëren we ook magie. We delen en ontsluiten kosmische kennis, talenten & verhalen, live 

ontmoetingen, meditaties, rituelen & ceremonies, etc.  
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Wat	kan	het	je	geven?	
Zelfliefde. Je komt dichter bij jouw werkelijke natuur, je intuïtie versterkt, je jouw innerlijke 

kennis & wijsheid wordt vergroot en je creativiteit wordt aangewakkerd.  

Door in het ritme van de natuur te leven, jezelf te zuiveren en je eigen innerlijke waarheid te 

ontdekken (alles is een), raak je afgestemd op je hogere zelf. Dat is de sleutel om jouw 

realiteit te creëren/veranderen en dromen te verwezenlijken.  

 

Voor	wie?	
The Dreamcircle is er voor iedereen die zoekt naar nieuwe vormen van inspiratie, 

levensgeluk, zelfontplooiing & innerlijke groei. In het bijzonder voor vrouwen die 

geïnteresseerd zijn in leven in het ritme van de maan en kennis willen maken met oeroude 

wijsheden.  

 

Wil je verbinden, delen en groeien  

met anderen? Join The Dreamcircle!  

	
Oprichtster:	Cosmic	Woman	
Tessa Koop (1977) auteur van de trilogie Cosmic Woman (deel 1 is net verschenen) heeft The 

Dreamircle opgericht. Het concept werd haar ingegeven door haar spirituele leraren de 13 

Grootmoeders, met wie zij ook werkt aan haar boeken. Met deze groep en haar Kosmische 

Team, verbonden aan de sterren, laat ze zich voor The Dreamcircle inspireren. Organisch, in 

het moment, zonder te veel vooruit te plannen.  

 

Magische	rituelen	met	•	h	o	o	l	i	m	o	o	l	i	•	
We hebben het vaak zo druk in het leven van alledag, dat we snel vergeten ons 

Droombewustzijn te gebruiken. Daarom werken rituelen en ceremonies zo krachtig! Iedere 

Volle- en Nieuwe Maan werkt Cosmic Woman samen met Jelske en Yvette van • h o o l i m o 

o l i • voor het creëren van een krachtig ritueel. Zij worden geholpen door hun contact & 

verbinding met Moeder Aarde.  
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Staan	de	deuren	van	The	Dreamcircle	altijd	open?	
Nee. Alleen met Nieuwe Maan, als de maan 3 dagen onzichtbaar is, gaan de deuren van The 

Dreamcircle open. De groep die dan in de cirkel, blijft er de hele maan(d) in. Dit is om de 

energie te bekrachtigen maar ook om er een veilige ruimte van te maken, waarin je jezelf 

kwetsbaar kunt opstellen.  

 

Hoe	stap	ik	eruit?	
Ook kun je The Dreamcircle op ieder gewenst moment verlaten. Stuur hierover dan wel een 

mail (dreamcircle@cosmicwoman.nl) of een DM via Instagram, zodat Tessa je van de 

mailinglist kan verwijderen.  

 

Ik	doe	mee!	
 

Leuk!  

 

Stap 1. 

Stuur een mail naar dreamcircle@cosmicwoman.nl. Geef de volgende 3 dingen door: 1. voor- 

en achternaam 2. je Instagram-account 3. of je het boek Cosmic Woman hebt.  

 

Stap 2. 

Ga op Instagram naar @dreamcircle_cosmicwomen. Dien een volgverzoek in. Cosmic 

Woman verifieert dan jouw gegevens en laat je met Nieuwe Maan toe.  

 

Stap 3. 

Na een maan(d) vraag Cosmic Woman of je wilt blijven. Dan treedt het Pay it forward-

principe in werking. Zie hieronder.  

 

Cadeautje: Als je het boek Cosmic Woman hebt  

geeft Tessa jouw plek 1 maan(d) cadeau! 

 

Ik	blijf!	Wat	nu?	
Je betaalt altijd aan het einde van de maan(d) 
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Sharing is caring 

Een van de belangrijkste ceremoniën in de Indiaanse leringen is de Weggeefceremonie. Er 

wordt dan van je gevraagd met anderen te delen wat je te delen hebt of iets weg te geven 

waaraan een ander iets heeft. Zo maak je een handeling of geschenk heilig.  

 

Ik vind dat heel mooi voor de energie in The Dreamcircle, want waar je van houdt heeft 

waarde en daar wil je iets voor terugdoen. Ik heb dat het Pay it Forward-principe genoemd.  

 

Hoe werkt het? 

Het betekent dat jij jouw plek in The Dreamcircle cadeau hebt gekregen van iemand voor jou, 

en dat jij dus betaalt voor de persoon na jou. Daarbij ben je vrij om te schenken wat jij het 

waard vindt, vanaf een minimale inleg van €10,- per maand. Je hebt 3 opties: 

 

1. Je schenk €10,- deze maan(d) 

2. Je schenk €15,- deze maan(d) 

3. Je schenkt deze maan(d) iets anders, namelijk…  

 

Er wordt momenteel aan mijn website gewerkt om deze donatie vanaf de nieuwe maanfase in 

november op www.cosmicwoman.nl mogelijk te maken.  

 

Let op: Heb je het boek dan hoef je de eerste maan(d) dus niks te doen. 

 

Strippenkaart  

Mocht jij het makkelijker vinden wat langer vooruit te betalen, dan is het mogelijk dit via een 

strippenkaart te doen. Je hebt 3 opties: 

 

1. Je schenkt €30,- voor 3 maanden  

2. Je schenkt €60,- voor 6 maanden  

3. Je schenkt €120,- voor een jaar.  

 

Kies jij voor deze optie, dan staat dit ook vermeld op mijn website vanaf november.  
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Leuk om te weten:  

Natuurlijk help je Cosmic Woman in haar werk voor The Dreamcircle maar tevens spaart ze 

voor het uitgeven van Cosmic Woman, deel 2 en 3. Dit doet zij in eigen beheer via 

nieuwetijds uitgeverij Aurora Concepts.  

 
Tot slot… 

Voor mij is The Dreamcircle een droom die uitkomt. Het is mijn diepe wens kosmische 

kennis en de mysteries van het leven toegankelijk te maken. Om zo bij te mogen dragen aan 

jouw zelfbekrachtiging. Ieder van ons is kostbaar en draagt een belangrijk stukje van de 

kosmische puzzel in zich. Ik ben blij dat jij erbij bent! 

 

Mitakuye Oyasin – Liefs Cosmic Woman 


