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INTERNATIONAAL 

PELGRIMSOORD 
„Kosmische Moeder 

HEALING the PLANET“ 

(Jezelf genezen, elkaar 

genezen, de wereld genezen) 

 

Helende Kosmische Moeder 

Schrijn 

VOORGESCHIEDENIS 

Het begon in 1972 toen Han 

Marie Stiekema, arts, besloot 

zich te specialiseren in de 

natuurgeneeskunde. Zijn pio-

nierswerk legde de grond-

slag voor de huidige inte-

grale geneeskunde. Zo was 

hij directeur van het „Insti-

tuut voor Reinigingsthera-

pie“ waarin hij tientallen stu-

denten opleidde. Jaren daar-

na gaf hij als „visiting teach-

er“ colleges wereldwijd. Dit 

alles resulteerde in een nieu-

we definitie van gezond-

heid. „De mens als eenheid: 

spiritueel, psychologisch en 

lichamelijk, in harmonie met 

de kosmos, de aarde en de 

samenleving“. Zijn inzichten 

zijn terug te vinden in zijn 

website (www.vitalworld. 

org), het handboek integrale 

geneeskunde („Flow System 

Therapy“)  en het populaire 

boek „Stroomsysteem & Op-

timale Vitaliteit“. Een ander 

zeer actueel initiatief is het 

kostenloze „Persoonlijke Ge-

zondheidsPlan“ in 10 Stap-

pen. Ook brochuren voor de 

„post-antibioticatijd“ cq hoe 

men het immuunsysteem kan 

versterken in tijden van griep 

en infectieziekten, staat ie-

dereen ter beschikking. 

MeiMei Yu kwam in 1991 

naar Nederland en studeerde 

hier af als drs. Regionale 

Ontwikkeling. In China had 

zij reeds een opleiding Tradi-

tionele Chinese Geneeskun-

de gevolgd. In 1997 startte 

zij als eerste de unieke chi-

nese Guasha-therapie vlg. 

prof.dr. X.Zhang, zowel in-

dividuele behandelingen,  

cursussen als opleidingen.  

Inmiddels is zij „in heel Ne-

derland“ bekend, terwijl de 

aantallen door haar opgeleide 

studenten de duizend ver 

overtreffen. Onlangs werd zij 

geëerd met een plaats in het 

boek „Krachtige Karakters“ 

als een van de 16 meest 

succesvolle chinees-neder-

landse vrouwen. Han en 

MeiMei zijn sinds 1992 (in 

Bloemendaal) gehuwd. In de 

laatste jaren neemt spiritua-

liteit in haar leven een steeds 

grotere plaats in. 

  

Teaching 2006 

Hollywood USA 

VERDERE 

ONTWIKKELING 

Door gelukkige samenloop 

van innerlijke faktoren was 

het Han Marie gegeven, dat 

zijn horizon zich spontaan 

verwijdde. Zo kwam het, dat 

hij spoeding zowel de psy-

chotherapie alsook spiritua-

liteit aan zijn praktijk „Heel 

de Mens“ kon toevoegen. Zo 

richtte hij in 1981 de „Le-

vend Zen“ School op. Zijn 

„Vasten-Meditatie- Kringen“ 

genoten een grote bekend-

heid. Ook de verbondenheid 

met aarde speelde een grote 

rol. Zo had hij een groot stuk 

land (in Ruinen/Drenthe) 

waarop biologisch verbouwd 

werd. Jaren daarna volgde de 

oprichting van „Earth Care“, 

een van de eerste milieu-

initiatieven in Nederland, 

waarbij verandering van 

leefstijl vooropstond. Het 

doel van „Healing the 

Planet“ is: „De mens deel 

van Hemel, aarde en de 

(nieuwe) gemeenschap“. 
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Sakraal Boek 

„Origin“ 

RELEVANTIE 

Zijn „vooruitziende blik“ 

werd „beloond“. Want intus-

sen was de gezondheids-

toestand der mensen zien-

derogen verslechterd. Het 

ui(te) zich door klachten/ 

problemen op alle niveau’s: 

spiritueel, psychisch en lich-

amelijk. Zijn innerlijke ont-

wikkeling en de uiterlijke 

noodzaak kwamen op won-

derbaarlijke manier samen. 

Op lichamelijk niveau 

wreken zich in toenemende 

mate de gevolgen van de 

„voedselketen“ en een onge-

zonde leefstijl, waarbij o.a. 

toxische stoffen zich opho-

pen, zich uittend in allergien, 

intoleranties, moeheid, im-

muunzwakte, pijnsyndro-

men, rheumatische klachten 

en vele meer. Op het psy-

chische vlak is de keten 

arbeids- en relatiedruk, 

stress, depressie, moeheid en 

burn-out inmiddels berucht. 

Er vallen zoveel mensen uit, 

dat het „productieproces“ 

gevaar loopt. Tot slot wordt 

het steeds duidelijker, dat de 

kern van de huidige pro-

blemen op het spirituele vlak 

ligt. Het is het ego, dat zich 

ongeremd opblaast, waar-

door egoisme, eenzaamheid, 

zinloosheid, (existentiële) 

angst, maatschappelijke cha-

os en natuurvernietiging lo-

garithmisch toenemen. In-

middels verkeert de wereld 

in een nog nooit eerder 

vertoonde permanente crisis.   

 

„Sacred Grove“ 
Kennemerduinen 

HEALING the PLANET 

Het grote probleem is dat het 

ego zichzelf niet genezen 

kan. Iedere poging – hoe 

goed bedoeld ook – komt 

opnieuw uit het ego, waar-

door het laatste alleen maar 

versterkt wordt. Eerste stap-

pen op de weg van meditatie 

zijn daarentegen zeker 

mogelijk. Iets kan alleen 

maar door „iets dat groter is“ 

genezen worden. Zo komen 

we – nadat Nietzsche de 

christelijke God dood had 

verklaard (en grote delen van 

de bevolking tegenwoordig 

aan de „virtuele wereld“ als 

de nieuwe „god“ is ver-

slaafd) – (opnieuw) voor de 

situatie, dat zonder de „hulp“ 

van de Transcendentie het 

overleven der mensheid 

toenemend twijfelachtig is. 

2000 Jaar patriarchale religie 

heeft het ego niet kunnen 

overwinnen. De huidige 

„spiritualiteit“ is hopeloos 

vercommercialiseerd. Uit 

welke hoek kunnen we nu 

nog redding verwachten? 

Het nieuwe inzicht is, dat het 

ego – ons kernprobleem – 

uitsluitend door het Absolute 

Niets binnen de perken 

gehouden kann worden. Al 

het andere is onbruikbaar, 

want het ego identificeert 

zich steeds opnieuw met iets 

anders. Al het “iets” – zelfs 

God – is dus ongeschikt. 

Alleen wanneer het met het 

Niets wordt geconfronteerd, 

valt het ego stil. Het Boed-

dhisme heeft dit ooit inge-

zien. Daar sprak men over de 

„Leegte aan gene zijde van 

de Leegte“. Omdat niemand 

dit zelf ervoer, is dit waar-

devolle uitgangspunt in de 

vergetelheid geraakt. (Ik be-

doel met Niets niet de Ver-

lichting!, maar de Dimensie 

„daarachter“. Met Verlich-

ting kun je je opnieuw identi-

ficeren, het is daarom voor 

onze probleemoplossing niet 

van toepassing)….. 

Er moet dus een voor ons 

totaal nieuwe en fundamen-

tele stap gezet worden. Een 
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die wijzelf niet verzinnen 

kunnen. Er is maar een mo-

gelijkheid: Tussenkomst van 

de Kosmos-Zelf. Het wordt 

tegenwoordig steeds duide-

lijker, dat „God“ niet het 

Uiteindelijke is. Het heeft tot 

gevolg, dat steeds meer 

mensen alles wat met „kerk“ 

te maken verwerpen. Velen 

worden atheist. Zij geloven, 

dat er niets is. Een grappige 

woordspeling.Want het nieu-

we inzicht – zowel vanuit de 

spirituele ervaring, alsook 

vanuit de wetenschap is, dat 

het universum uit het Niets – 

een Kosmisch Vakuum – 

ontstaat. Niet God, maar het 

(Absolute) Niets is het Uit-

eindelijke. Het is de nieuwe 

Dimensie „achter“ God. In 

de praktijk gaat dat zo. Wan-

neer wij ons ego opgeven – 

overgeven aan het Niets -  

dan wordt in hetzelfde Mo-

ment het Ware Zelf geboren, 

diegene die wij werkelijk 

Zijn. Vanaf dat moment wor-

den wij niet meer door onze 

gedachten, emoties en ver-

langens overheerst. Het is de 

Dimensie van innerlijke Vrij-

heid. Het ego is van tiran in 

een dienaar veranderd. De 

verrassing is, dat men dit in 

de Oudheid reeds wist. Daar 

heette het Vakuum “Kos-

mische Baarmoeder”. Alles – 

inclusief God en het univer-

sum – wordt uit de Donkere 

Bodemloosheid van de Kos-

mos geboren en keert erin te-

rug. „Licht komt uit de Duis-

ternis“ zeggen wij ook. De 

Hellenistische Mysterien zijn 

op dit inzicht gebouwd. Daar 

ging de adept de „Kosmische 

Schoot“ (Isis, Demeter) bin-

nen om door overgave van 

zijn ego opnieuw geboren te 

worden. Op dezelfde manier 

ontstaat uit het Niets het 

Eeuwige Licht/het Godde-

lijke. „God“ is dus niet de 

„Vader“ maar de „Zoon“ 

(van de Moeder!). Opnieuw 

een verrassing: De manifes-

tatie van de Oorspronkelijke 

Moeder-Godin is in ons 

Westen bewaard gebleven 

als de „Zwarte Madonna!“ 

 

Pelgrimage  

naar de Kosmische Moeder 

EUROPA  

Het „toeval wil“ dat in het 

bijzonder in Europa het ar-

chetype van de “Moeder” al 

zeer vroeg opdook, namelijk 

in het Paleolithicum. De 

mensen toen waren niet ach-

terlijk, maar leefden onon-

derbroken in het Grote 

Bewustzijn.  Zij hadden 

direct inzicht in de Kosmos 

(Ook de unieke chinese 

Guashatherapie stamt uit die 

tijd, wij noemen het daarom 

ook „Stenentijdperktherapie 

voor de Moderne Mens“). Ik 

spreek hier over 40.000 jaar 

tot 10.000 jaar BCE! Veel 

later gaf de Godin Europa 

ons continent haar naam. 

Verschillende landen/ pro-

vincies hebben de Moeder 

als schutspatroon (Rusland, 

Spanje, Zwitserland, Beie-

ren, Drenthe). Haar mani-

festatie is de Zwarte Madon-

na. Zij is geen afgeleide van 

de katholieke Maria, maar 

belichaamt direkt de Oor-

spronkelijke Moeder. Daar-

om is zij zwart! In Haar 

Bodemloze Leegte onstaat 

alles, terwijl alles in het-

zelfde Moment in Haar te-

rugkeert. In latere tijden 

werd het dynamische aspect 

„aan de mannen gedele-

geerd“. Dit zijn de zgn. Ve-

getatiegoden: Tammuz, Osi-

ris, Attis, Baal, Dionysos 

(„Groene Mannen“). De 

latere Jezus staat in dezelfde 

traditie van „stervende en 

opgestane“ goden.  De Vege-

tatiegoden hadden als opgave 

het beschermen en bevor-

deren van de oogst en in het 

verlengde daarvan het wel-

zijn van de gemeenschap. 

Daartoe leefden zij syn-

chroon met de seizoenen. Zij 

stierven (symbolisch) in de 

herfst en hadden hun 

opstanding in het voorjaar 

(„Pasen“). Zoals eerder op-

gemerkt, verschoof in de 

Hellenistische Mysterien het 

accent  naar het „sterven“ 

van het ego en het opnieuw 

geboren worden als Ware 
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Zelf. Dit is zo fundamenteel 

dat J.W. von Goethe sprak 

van „Stirb und Werde“. Het 

werd weer actueel door de 

ontdekking van „Groene 

Mannen“ (Lady Raglan 1938 

in Engeland) en „Wijze 

Vrouwen“. Door de globale 

crisis is dit nu urgent ge-

worden. Het vindt zijn 

neerslag in het onlangs op-

gerichte „Europese Groene 

Man & Wijze Vrouw Pel-

grim Netwerk“. 

 
Zwarte Madonna van Rocamadour 

Frankrijk/Huisaltaar 

SPIRITUALITEIT & 

WETENSCHAP 

(KOSMOLOGIE) 

Dit alles leidt tot een nieuw 

inzicht in de structuur en 

dynamiek van de Kosmos. 

Een buitengewoon gelukkige 

omstandigheid is, dat de we-

tenschap (kosmologie) ons 

daarbij tehulpschiet. Het is 

nu een geaccepteerd feit, dat 

het hele universum uit het 

Kosmische Niets ontstaat 

(S.Hawking e.a.). Eerst ont-

staat het Higgs- (of ook 

Skalarveld genoemd) uit het 

Vakuum, bestaande uit  

staande virtuele golven, 

gevolgd door de verschil-

lende stadia van „materia-

lisatie“, TERWIJL ZIJ IN 

HETZELFDE MOMENT er-

in terugkeren. De totale ener-

gie van het universum is 

daarom nul. Verklaring: De 

geboorte en expansie van 

energie en de terugkeer (van 

Donkere Materie door de 

Zwaartekracht) in de 

„Schoot“ („Schepping en 

Vernietiging“) zijn gelijk-

waardige, tegengestelde kos-

mische krachten. Door het 

dynamische evenwicht tus-

sen die twee wordt het 

universum instandgehouden. 

Terwijl het Vakuum onzicht-

baar is, geven de „Zwarte 

Gaten“ ons een indruk van 

het daaronderliggende pro-

ces.  

 

“Zwart Gat” 

COSMIC HEALING 

Ons leven wordt dus 

„geregeerd“ door de twee 

kosmische krachten van 

„Creatie en Destructie“. Dit 

kunnen wij overal obser-

veren. In de natuur, ons 

eigen leven en zelfs bij het 

opkomen en de ondergang 

van civilisaties. Omdat wij 

nog slechts voor het dieper 

verstaan van deze nieuwe 

situatie staan, zijn er nog niet 

veel praktische toepassingen 

uit voortgevloeid. De arts 

geneest je lichaam (hope-

lijk); de psychotherapeut 

geneest je psyche (hopelijk), 

maar wie geneest JOU? De 

hoofdoorzaak van je lijden 

komt uit je ego: Op jezelf 

teruggeworpen-zijn, geiso-

leerd-zijn, diepste onzeker-

heid, existentiele angst, 

kwetsbaarheid, zinloosheid, 

machteloosheid, zorgen, pro-

blemen, verlies aan orien-

tering, hopeloosheid, depres-

sie, stress, burn-out. Deze 

basisoorzaken hebben ver-

volgens hun uitwerking op je 

psyche en lichaam. Dus 

begint iedere werkelijke 

genezing bij het ego, aange-

vuld door psycho- en 

lichamelijke therapie. „De 

mens is een integrale eenheid 

– spiritueel, psychisch, 

lichamelijk – in harmonie 

met de Kosmos, de aarde en 

de gemeenschap“. Het deel 

(ego) kann alleen door het 

Geheel (Kosmos) genezen 

worden. Hoeveel klachten 

zijn er niet gekoppeld aan de 

identifikatie met het ego? 

Voorbeeld: Verdwijnt het 

ego, verdwijnt ook de 

existentiele angst. Met het 

verdwijnen van de angst 

verdwijnen de zorgen, de 

depressie en de burn-out. 

Zou die koppeling ook 

gelden t.a.v. ziekten? We 
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hebben al genoeg inzicht om 

dit in principe met „ja“ te 

kunnen beantwoorden. De 

logica brengt ons vervolgens 

naar ziekten als kanker. Dat 

„gedachten“ ook kanker kun-

nen genezen mag in sommi-

ge (zeldzame) gevallen waar 

zijn. In het algemeen zal dit 

een illusie blijken. Zij staan 

namelijk op een lager ener-

getisch niveau als het DNA. 

Het Absolute Niets daaren-

tegen, als de Ultieme Dimen-

sie die het hele Universum 

afbreekt en weer opnieuw 

doet onstaan – niet een keer, 

maar continu – is het enige 

dat realistischerwijze hoop 

kan geven. Dit alles wordt nu 

KOSMISCHE (MOEDER) 

HEALING genoemd.  Door 

overgave aan het Bodemloze 

Kosmische Niets – gesym-

boliseerd door de Zwarte 

Madonna – belooft Zij 

genezing op alle niveau’s. 

Het is het centrale gebeuren 

in ons Pelgrimsoord. 

 

Groene Man, Amsterdam 

CAMINO DE 

SANTIAGO 

Een eerste leerschool voor 

het begeleiden van pelgrims 

ontvingen wij in 2004, toen 

wij 5 maanden lang deel-

nemers van de Camino de 

Santiago (Jakobsweg) (kos-

tenloos) hielpen bij hun pijn-

klachten. Daarvoor mochten 

wij (in Estella/ Spanje) ge-

heel zonder vergoeding het 

gebouw van het plaatselijke 

Rode Kruis gebruiken. Chi-

nese Guasha helpt geweldig 

bij alle soorten (knie, heup, 

rug, nek, schouder) pijn. De 

pelgrims waren overeenkom-

stig enthousiast.  Voor „lief-

hebbers“ hield ik lezingen 

over de Kosmische Moeder. 

Alles bij elkaar was het een 

van de meest vreugdevolle 

ervaringen in ons leven. De 

geest van de pelgrimstocht 

maakte dat mogelijk. 

Daarnaast zorgde de „mid-

deleeuwse“ sfeer van onze 

PelgrimHulp voor een toe-

gevoegde waarde. Alles 

speelde zich af in één ruimte: 

„wachtkamer“, behandeling 

en lezingen. Alles ging 

volkomen ongedwongen. Ie-

dereen kon „zomaar“ bin-

nenstappen.   Het raakte snel 

bekend, zo hadden we een 

interview in de plaatselijke 

krant en wilden de bewoners 

niet dat wij uiteindelijk weer 

vertrokken! 

 

 

MeiMei 

PelgrimHulp 2004, Estella, Spanje 

KENNEMERLAND 

Ik wil wel verklappen waar-

om het Kennemerland in het 

hoogste vaandel staat. In de 

eerste plaats heb ik mijn 

jeugd in de duinen door-

gebracht, eerst vier zomers 

op Schiermonnikoog, later 

zes  jaar in Driehuis-Wester-

veld. Hierdoor is niet alleen 

een verknochtheid ontstaan, 

maar ook een besef van de 

unieke waarde en schoonheid 

van de streek. Daaruit ont-

staat niet alleen de wens in 

haar nabijheid te wonen en te 

werken, maar ook een  

verantwoordelijkheidsbewust

-zijn, n.l. ertoe te willen bij-

dragen, dat (ook) dit stukje 

aarde behouden blijft. Later 

woonde ik een aantal jaren in 

Haarlem, Bloemendaal en 

ook in Aerdenhout. Ik ben 

dus inderdaad met de streek 

vergroeid. Ik maak niet 

alleen wekelijks wande-

lingen in Zuid-Kennemer-

land, maar ook heb ik een 

gevoel van sakraliteit ont-

wikkeld. Dit houdt o.a. in, 

dat ik vele eco-spirituele – 

eenheid met de natuur – er-

varingen heb beleefd. Dit be-
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wuste contact met de natuur 

– iets wat ik als jongen al 

had – heeft in belangrijke 

mate tot mijn „kosmische 

leerschool“ bijgedragen. 

Graag stel ik hierbij ons 

nieuwe wereldbeeld voor, 

een waarin alles met alles 

verbonden is: 

De mens is deel van de 

samenleving 
 

De samenleving is deel van 

de aarde 
 

De aarde is deel van het 

universum 
 

Het universum is deel van 

het Eeuwige Licht 
 

Het Eeuwige Licht is deel 

van het Absolute Niets 

Het is de belangrijkste hoek-

steen van ons Pelgrimsoord. 

 

   Groene Man, Driehuis-

Westerveld 

EDUCATIE 

Ik kan terugblikken op een 

zeer rijk leven. Nu wil ik al 

die schatten delen met een 

ieder, die zich ervoor interes-

seert c.q. er behoefte aan 

heeft. Het allerbelangrijkste 

daarbij is mensen te bege-

leiden op hun Weg terug 

naar de Oorsprong om daar 

geregenereerd, vernieuwd en 

geheeld te worden. Bij dit 

laatste ben ik slechts de 

begeleider, de Moeder samen 

met de pelgrim doen immers 

„het werk“. Wat MeiMei en 

ik doen zijn aanvullende en 

ondersteunende aktiviteiten: 

Wereldwijd is er geen plek te 

vinden, waarin healing zo 

uitdrukkelijk op zowel kos-

mische ervaring, alsook op 

wetenschappelijk inzicht be-

rust. 

Uitgangspunt van alle healing: 

„De poort tot het Ware Leven 

ontstaat door het opgeven van 

het ego“. J.W. von Goethe 

Er is aandacht voor de „bijver-

schijnselen“ als onwetendheid, 

minderwaardigheidskomplex, 

onzekerheid, zinloosheid, een-

zaamheid, egoisme, zorgen, 

problemen, jaloezie, angst, 

stress, onverschilligheid, de-

pressie en burn-out („Trans-

formatorium“). 

Aangevuld met behandelingen 

ter verhoging van de energie, 

innerlijke balans, versterking 

van het immuunsysteem, detox, 

opheffen van blokkaden, pijn-

behandelingen („Regenerato-

rium“). 

Advies („kosmisch consult“), 

talks, teaching, healing, orakel 

(Q&A), training, opleiding. 

Permanente Zwarte Madonna 

en Groene Man exposities. 

Online „Moeder-TV“ Studio. 

Eco-spirituele Hemel & Aarde 

oefeningen (Tiendi Qi-gong) 

(„De natuur heiligen“). 

Sakrale wandelingen in Zuid 

Kennemerland. 

Het kostenloze Persoonlijke 

GezondheidsPlan in 10 Stap-

pen. 

Tot slot: Onze shop met allerlei 

hooginteressante artikelen. 

 

Groene Man, Haarlem 

Sinds onze ervaring op de 

Camino zweeft ons het beeld 

van een Pelgrimsoord voor 

ogen, waar mensen op 

ongedwongen wijze zichzelf 

kunnen zijn. Alle „medicali-

sering“ c.q. associatie met 

“gezondheidszorg” is afwe-

zig. Bij het betreden zijn er 

drie mogelijkheden: de direc-

te gang naar de „Helende 

Kosmische MoederSchrijn“, 

de mogelijkheid van „kos-

misch“ advies en begeleiding 

(Transformatorium) en de re-

generatiebehandelingen (Re-

generatorium). Ter ver-

duidelijking: Ons Pelgrims-

oord is kosmisch gein-

spireerd. Educatie gebaseerd 
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op wetenschappelijk inzicht 

speelt daarbij een doorslag-

gevende rol. Het is dus 

„boven“(META) religieus, 

iedereen – „gelovig of 

ongelovig“ - is welkom zon-

der onderscheid. Ook daar-

om is de Schrijn neutraal, zij 

bestaat uit abstracte, univer-

sele afbeeldingen, zodat ie-

dereen zich erin kan her-

kennen.    

STREEKBELANG 

In een tijd, waarin mensen al 

hun houvast verliezen, is het 

Pelgrimsoord een unieke 

toevlucht. Het steunt op drie 

zuilen: Spiritualiteit, Ge-

zondheid en Ecologie. Het 

zijn de drie gebieden waar 

mensen zich het meest zor-

gen over maken. Het eerste 

geeft aandacht aan de toene-

mende innerlijke verwarring 

(“wie ben ik?), het tweede 

aan de reeds genoemde ge-

zondheidsproblemen en het 

derde aan zorgen omtrent het 

milieu. De combinatie van 

deze drie staat garant voor 

een intensieve en duurzame 

interesse der mensen, ook, of 

juist, in moeilijke tijden! Het 

Pelgrimsoord definieert zich 

daarom uitdrukkelijk als een 

gemeenschapsproject:een ge-

lukkige liaison van kosmo- 

(van „bovenaf“) en „poli-

tiek“ (van „onderop“). 

De meerwaarde wordt  uitge-

drukt – niet alleen door zijn 

eigen uniekheid – maar ook 

door de culturele context, 

waarvan het deel uitmaakt. 

Het is overduidelijk Euro-

pees georienteerd. De Kos-

mische Moeder maakt – via 

de Zwarte Madonna – deel 

uit van een Europese erfenis. 

Vooral in Frankrijk, Spanje, 

Italië, Duitsland, Oostenrijk, 

Tsjechië, Zwitserland, België 

heeft Zij overal Haar kerken 

en kapellen. Oorspronkelijk 

openbaarde Zij zich echter in 

de natuur direct aan de 

mensen zelf (niet aan de 

klerus). Wij willen die 

oorspronkelijke relatie her-

stellen. Daarnaast ondervindt 

ons Pelgrimsoord een 

geweldige opwaardering, 

doordat het tevens deel is 

van het „Europese Groene 

Man & Wijze Vrouw Pel-

grims Netwerk“. In de laat-

ste jaren heb ik in 16 Eu-

ropese landen een (foto) 

dokumentatie gemaakt (met 

honderden fotos, te bewon-

deren in mijn website) (P.S. 

aangevuld met dito foto‘s uit 

verschillende aziatische lan-

den), dermate vernieuwend, 

dat we een UNESCO-erf-

goedstatus aanvraag overwe-

gen. De intensieve interactie 

met de educatief-culturele 

context geeft aan ons Pel-

grimsoord een ongeëve-

naarde stevigheid. 

 

Groene Mannen, Den Haag 

Dit komt o.a. tot uiting door 

onze primaire orientatie op 

Europa.  Konkreet zijn er 

twee weekend-teachings per 

maand in het Duits, een 

weekend in het Engels, een 

weekend in het Nederlands, 

door de week staat alles voor 

iedereen open. Het is inter-

nationaal, het bevordert 

daardoor het onderlinge 

begrip c.q. de wereldvrede. 

Een aanvullende bijdrage 

daartoe is mijn boek 

“Origin”, dat onlangs in het 

Duits is verschenen (822 

pagina’s), waarin ik al mijn 

levenservaring heb neerge-

legd. Alles tesamen zal – ho-

pen wij - zijn neerslag heb-

ben op welzijn en voor-

spoed van onze regio. Niet 

alleen trekken wij mensen 

aan, die respekt hebben voor 

onze culturele en ecologische 

waarden, mensen die de 

Kennemerduinen betreden 

met de zorgvuldigheid die 

het gebied verdient, maar 

tevens is het te verwachten, 

dat de plaatselijke midden-

stand er zijn voordeel mee 

zal doen. Pelgrimsoorden 

zijn drukbezochte plaatsen, 

al die mensen zoeken onder-

komen, moeten eten & drin-
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ken en doen inkopen. Onze 

gehele inzet is ten algeme-

nen nut, niet-commerciëel en 

niet-kerkelijk, wij hopen 

daarom op steun van de ge-

meenschap. Door tijdsurgen- 

tie c.q. de huidige globale 

crisis is het vinden op korte 

termijn van een pand/locatie 

een “conditio sine qua non”. 

Daarom zoeken wij gedach-

tenwisselingen met o.a. ge-

meenten, organisaties, be-

drijven en particulieren.  

Lezingen over het thema zijn 

gepland. Wij zijn dankbaar 

voor iedere vorm van steun 

c.q. suggestie. 

INFO & KONTAKT 

Han Marie Stiekema,  

nieuwe leraar, „Groene 

Man“ en arts & drs. MeiMei 

Yu, master chinese Guasha.  

Kluizenarij: Koningslaan 7, 

3981HD Bunnik, NL 

www.healingtheplanet.info 

www.vitalworld.org 

www.guasha-integraletherapie.nl 

info@healingtheplanet.info 

Tel: 030-6590178 

0643237488/0639205891 

„De Kosmos is een 

Intelligentie, die ons 

ontelbare malen overtreft“ 
Albert Einstein 

„Alleen nog een (nieuwe) 

God kan ons redden“ 
Martin Heidegger 

„Stirb und Werde“ door het 

Eeuwig-Vrouwelijke 
J.W. von Goethe 

„Zonder een spirituele 

renaissance zal de wereld 

geen vrede kennen“ 
Dag Hammarskjöld 

Secretary-General of the United 

Nations (1953-1961) 

„De mens deel van Hemel, 

aarde en de (nieuwe) 

gemeenschap” 
Han Marie Stiekema 

„De Grote Ommekeer 

komt voort uit de Nacht“ 
 Jakob Boehme 

 

Jai Mata Di! 
(De Moeder boven alles) 

(Hindoe uitroep) 
 

Synonymen voor 

„Internationaal Pelgrimsoord 

Kosmische Moeder Healing 

the Planet“: 
„Eco-Tempel”/„Helende 

Kosmische Moeder Schrijn“/ 

„Integraal Educatief Initiatief“/ 

“Kluizenarij”/Ermita „Madre de 

Dios“/„Toevlucht“ 

 TER 

VERDUIDELIJKING 
 

Het Pelgrimsoord  is geen 

medische instelling. Er 

worden geen ziekten 

behandeld. Ook behoort het 

niet tot een religie. Het is 

daarentegen gewijd aan de 

Universele Kosmische 

Moeder. In het middelpunt 

staat het opgeven van het ego 

en het daarmee verbonden 

lijden. Het is een uniek 

toevluchtsoord in een tijd 

van crisis en onzekerheid. 

Ter ondersteuning zijn er 

Teachings, „Kosmische 

Consulten“, Healings, 

Trainings en het „Orakel“ 

(Q&A). Verder worden er 

aanvullende  integrale 

regeneratie-behandelingen – 

spiritueel, psychologisch en 

lichamelijk – aangeboden. 

Zij dienen ter versterking 

van het zelfgenezend 

vermogen, de innerlijke 

balans en het wegnemen van 

blokkaden, o.a. inclusief het 

kostenloze Persoonlijke 

GezondheidsPlan in 10 

Stappen en verjongings-

behandelingen voor het 

gezicht. 

GEMEENSCHAPS-

FUNDING 
 

Het Pelgrimsoord zet zich in 

voor „Healing the Planet“. 

Het is een educatief projekt 

voor het leven, geheel zonder 

eigenbelang. Aktieve betrok-

kenheid van een ieder wordt 

toegejuicht. Steun ons 

daarom met uw geldelijke 

bijdragen. Onze „service“ 

(Spiritual Service, Health 

Service, Community Service 

en Earth Service) is – 

uitzonderingen daargelaten - 

op donatiebasis. Met uw hulp 

hopen wij spoedig ons 

Pelgrimsoord te kunnen 

openen. 

Hartelijk Dank! 

Stortingen svp op rekening M.Yu 

IBAN: NL24ABNA0518287327 

BIC: ABNANL2A 

DIT TRACTAAT IS ALS PDF IN 

DE WEBSITE IN HET  

ENGELS, DUITS, RUSSISCH, 

SPAANS, FRANS, ITALIAANS, 

JAPANS EN CHINEES 

GEPUBLICEERD. 
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ZWARTE MADONNA‘S VAN FRANKRIJK 
 

 

Uit: E.Begg "The Cult of the Black Virgin", 1996 Arkana 
 

 

Zwarte Madonna van Thuret, Frankrijk 
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GROENE MANNEN 

Archetypische Symbolen van Vernieuwing en Regeneratie 

op alle niveau's van het bestaan: kosmos, religie, cultuur, natuur,  

onszelf en maatschappij 

 
Aan de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Naarden, Alkmaar, 
Haarlem, Velsen, Delft, Leiden, Gouda, Zwolle, Deventer, Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Maastricht, 
Roermond, Den Bosch, Breda, Groningen, Harlingen, Leeuwarden, Franeker, Bolsward, 
Easterein.....en zij die nog zullen volgen. 
 
Copien: kerkbesturen, natuur- en milieu-organisaties, toeristenbureau's 
 
11 maart 2013 

 
Zeer Geachte, 
 
We zijn er trots op U te kunnen mededelen, dat Uw gemeente deel uitmaakt van het educatieve 
projekt "Groene Mannen van Nederland". 
 
Groene Mannen stammen uit de oudste tijden van de mensheid. Een revival vond in de 
Middeleeuwen plaats, toen "mannenkoppen met bladeren" in en op Gothische kerken verschenen, 
later ook op andere gebouwen, die de bijzondere relatie van "God, mens en de natuur" moesten 
uitbeelden. 
 
In deze tijd van natuur- en milieubewustzijn hebben zij opnieuw een symboolfunctie gekregen. Een 
veelbelovende nieuwe invalshoek met culturele diepgang. Het eerst in Engeland, waar 
vermoedelijk meer dan een duizendtal Groene Mannen te bewonderen zijn. 
 
Han Marie Stiekema, arts (sinds 1972) en leraar cultuurvernieuwing heeft de draad opgepikt, 
doordat hij in het jaar 2000 een eerste inventarisatie van Groenen Mannen heeft aangelegd, een 
project dat meer dan 20 Nederlandse gemeenten, plus 730 plaatsen in Europa (van Zweden tot en 
met Portugal) omvat. 
 
Het geheel is als "Europees Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk" - met vele foto's en 
tekst - kostenloos te bewonderen in zijn website. Er is een groeiende belangstelling, af te lezen 
aan tussen de 3000-55.000 entries elke dag.  
 
Het project heeft daardoor een educatieve status (UNESCO-status aanvraag is in overweging) 
gekregen. Zijn eerste taak is de aanwezigheid van Groene Mannen in Nederland in de 
schijnwerpers te zetten. De nadruk op dit moment ligt op de rond 40 steden, alle die op dit moment 
een plaats hebben in het Groene Man Pelgrims Netwerk. Voor de steden kan dit  historisch, 
cultureel, toeristisch en economisch interessant zijn. 
 
Het ligt in de bedoeling verschillende ronden te organiseren, de eerste in de vorm van een 
feestelijke avond waarbij over de Groene Mannen in het algemeen en van Uw stad in het 
bijzonder, gesproken wordt. Om de avond luister bij te zetten, zal ondergetekende zelf als Groene 
Man verschijnen. 
 
Volgende ronden hangen in de eerste plaats van de resonantie af. Ten eerste denk ik aan 
plaatselijke rondleidingen, ten tweede aan uitdieping van het thema in samenwerking met 
plaatselijk geinteresseerden en ten derde educatieve ronden op scholen en verwante instellingen.  
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Ik verheug mij reeds vooraf over Uw belangstelling voor dit initiatief. Het zou ons veel helpen, 
wanneer een contaktpersoon van de gemeente - (wethouder, ambtenaar) op het gebied van 
cultuur- resp. natuureducatie resp. monumentenzorg - bereid zou zijn ons in te wijden over de 
verder te zetten stappen. 
 
Veel dank voor Uw luisterend oor. Het is ons een voorrecht om een uniek nieuw facet - in 
Nederland nog vrijwel onbekend - aan de culturele rijkdom van Uw stad - te mogen toevoegen. 
Geef Uw stad een extra groen predikaat! 
Met groene groeten, 

 
Han Marie Stiekema, arts. Praktijk "Optimaal Vitaal", Koningslaan 7,  

3981 HD Bunnik, 030-6590178 

info@healingtheplanet.info 
http://www.healingtheplanet.info/pilgrimnetwork-index-en.htm 

http://www.healingtheplanet.info/pilgerwege-deu-en3.htm 

 
PS. Enige pagina's zijn in verband met het initiatief nog in bewerking. Zij verschijnen spoedig op Uw scherm.  
 

 
 
Groene Mannen in Nederland 2013 
1.1  Groene Mannen van Bolsward 
1.2  Groene Mannen van Leeuwarden 
1.3. Groene Mannen van Franeker 
1.4  Groene Mannen van Easterein  
1.5 Groene Mannen van Friesland  
1.6  Groene Mannen van Amsterdam 
1.7  Groene Mannen van Utrecht 
1.8  Groene Mannen van Deventer 1, 2  
1.9  Groene Mannen van Zutphen 1, 2 
2.0  Groene Mannen van Roermond 
2.1  Groene Mannen van Den Bosch 
2.2  Groene Mannen van Maastricht 
2.3  Groene Mannen van Breda 
2.4  Groene Mannen van Rotterdam 
2.5  Groene Mannen van Delft 
2.6  Groene Mannen van Den Haag 1, 2 

2.7  Groene Mannen van Gouda 1, 2 
2.8 Groene Mannen van Culemborg 
2.9  Groene Mannen van Bergen (NH) 
3.0 Groene Mannen van Haarlem 
3.1 Groene Mannen van Driehuis 
3.2 Groene Mannen van Nijmegen 
3.3 Groene Mannen van Groningen 
3.4 Groene Mannen van Leiden 1,  2  
3.5 Groene Mannen van Zwolle 
3.6 Groene Mannen van Arnhem 
3.7. Groene Mannen van Weert 
3.8 Groene Mannen van Rolduc 
3.9 Groene Mannen van Amersfoort 
4.0 Groene Mannen van Alkmaar 
4.1 Groene Mannen van Naarden 
Wordt vervolgd 

 

  

mailto:info@healingtheplanet.info
http://www.healingtheplanet.info/pilgrimnetwork-index-en.htm
http://www.healingtheplanet.info/pilgerwege-deu-en3.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-leeuwarden.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-franeker.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-easterein.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-amsterdam-en.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-utrecht-en.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-deventer-en.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-deventer2.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-zutphen-en.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-zutphen-en.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-roermond.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-denbosch.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-maastricht-en.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-breda.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-delft.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-denhaag-en.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-denhaag2-en.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-gouda-en.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-gouda2-en.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-culemborg.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-bergen-nh.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-haarlem.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-driehuis.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-nijmegen.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-leiden.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-leiden2.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-zwolle.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-arnhem.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-weert.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-rolduc.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-amersfoort.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-alkmaar.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-naarden.htm
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Voor de foto’s, zie website: www.healingtheplanet.info. 
 

 
 

Het Europese Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk 
 

EUROPA 

Dänemark 

1.1  Grüne Männer von Kopenhagen  

Belgien 

1.1  Grüne Männer von Leuven 
1.2  Grüne Männer von Gent  
1.3  Grüne Männer von Halle 
1.4  Grüne Männer von Walcourt 
1.5  Grüne Männer von Tournai 
1.6  Grüne Männer von Lüttich 
1.7  Grüne Männer von Ieper 
1.8  Grüne Männer von Brugge 
1.9 Grüne Männer von Hasselt 
2.0 Grüne Männer von Antwerpen 

England 

1.1  Grüne Männer von Canterbury 1, 2, 3 

1.2  Grüne Männer von Hastings 

1.3  Grüne Männer von Chagford 

1.4  Grüne Männer von South Tawton 

1.5  Grüne Männer von Sampford Courtenay 
 

1.6  Grüne Männer von Spreyton 

1.7  Grüne Männer von Exeter 1, 2 
1.8  Grüne Männer von Wells 1, 2 

1.9  Grüne Männer von Woodbury 

2.0  Grüne Männer von East Budleigh 

2.1  Grüne Männer von Littleham 

2.2  Grüne Männer von Ottery St. Mary 

2.3  Grüne Männer von George Nympton 

2.4  Grüne Männer von King's Nympton 

2.5  Grüne Männer von South Molton 

2.6  Grüne Männer von Horwood 

2.7  Grüne Männer von Winchester 1, 2 

2.8 Grüne Männer von Llangollen 

2.9 Grüne Männer von Kilpeck 1, 2, 3 

3.0 Grüne Männer von Hereford 

3.1 Grüne Männer von Worchester 

3.2 Grüne Männer von Tewkesbury Abbey 

3.3 Grüne Männer von Gloucester 

3.4 Grüne Männer von Sutton Benger 

 

   

greenmen-of-denmark.htm
pilgrim-network/denmark/greenman-denmark.htm
gallery-greenman-halle.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-leuven.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-gent.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-halle-be.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-walcourt.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-tournai.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-luettish.htm
pilgrim-network/benelux/greenman-ieper.htm
greenman-in-britain.htm
pilgrim-network/uk/greenman-canterbury.htm
pilgrim-network/uk/greenman-canterbury2.htm
pilgrim-network/uk/greenman-canterbury3.htm
pilgrim-network/uk/greenman-hastings.htm
pilgrim-network/uk/greenman-chagford.htm
pilgrim-network/uk/greenman-southtawton.htm
pilgrim-network/uk/greenman-sampford.htm
pilgrim-network/uk/greenman-spreyton.htm
pilgrim-network/uk/greenman-exeter.htm
pilgrim-network/uk/greenman-exeter.htm
pilgrim-network/uk/greenman-wells.htm
pilgrim-network/uk/greenman-wells.htm
pilgrim-network/uk/greenman-woodbury.htm
pilgrim-network/uk/greenman-eastbudleigh.htm
pilgrim-network/uk/greenman-littleham.htm
pilgrim-network/uk/greenman-otterystmary.htm
pilgrim-network/uk/greenman-georgenimpton.htm
pilgrim-network/uk/greenman-kingsnympton.htm
pilgrim-network/uk/greenman-southmolton.htm
pilgrim-network/uk/greenman-horwood.htm
pilgrim-network/uk/greenman-winchester.htm
pilgrim-network/uk/greenman-winchester.htm
pilgrim-network/uk/greenman-kilpeck.htm
pilgrim-network/uk/greenman-kilpeck2.htm
pilgrim-network/uk/greenman-tewkesbury.htm
pilgrim-network/uk/greenman-suttonbenger.htm
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Frankreich 

1.1  Grüne Männer von St. Omer 

1.2  Grüne Männer von Wissant 

1.3  Grüne Männer von Hardelot 

1.4  Grüne Männer von Rouen 1, 2 

1.5  Grüne Männer von Beauvais 

1.6  Grüne Männer von Noyon 

1.7  Grüne Männer von Paris 1, 2, 3 

1.8  Grüne Männer von Versailles 

1.9  Grüne Männer von Chartres 1, 2, 3 

2.0  Grüne Männer von Le Mans 1, 2 

2.1  Grüne Männer von Jouen de Marne 

2.2  Grüne Männer von Partenay 

2.3  Grüne Männer von Poitiers 1, 2 

2.4  Grüne Männer von Chauvigny 

2.5  Grüne Männer von Antigny 

2.6  Grüne Männer von Villesalem 

2.7  Grüne Männer von Unbekannt 

2.8  Grüne Männer von Melle 

2.9  Grüne Männer von Aulnay  

3.0  Grüne Männer von Nuaille sur                

Boutonne 

3.1  Grüne Männer von Matha 

3.2  Grüne Männer von Macqueville 

3.3  Grüne Männer von Marignac 

3.4  Grüne Männer von Perignac 

3.5  Grüne Männer von Moissac 

3.6  Grüne Männer von Cahors 

3.7  Grüne Männer von Conques 

3.8  Grüne Männer von Le Puy 

3.9  Grüne Männer von Brioude 

4.0  Grüne Männer von Nevers 

4.1  Grüne Männer von Semur-en-Auxois 

4.2  Grüne Männer von Marsat 

4.3  Grüne Männer von Thuret 

4.4  Grüne Männer von Clermont-F 

Spanien 

1.1  Grüne Männer von Eunate 1, 2 

1.2  Grüne Männer von Puenta la Reina 

1.3  Grüne Männer von Estella 1, 2  

1.4  Grüne Männer von Terra Estella 

1.5  Grüne Männer von Amilliano 

1.6  Grüne Männer von Irache 1, 2 

1.7  Grüne Männer von Olite 

1.8  Grüne Männer von La Oliva 

1.9  Grüne Männer von St.Martin Unx 

2.0  Grüne Männer von Uraderra 

2.1  Grüne Männer von Artaiz 

2.2  Grüne Männer von der Valdorra 

2.3  Grüne Männer von Azuelo 

2.4  Grüne Männer von Soria 

2.5  Grüne Männer von Logroño   

2.6  Grüne Männer von Torres del Rio 

2.7  Grüne Männer von Burgos 1, 2, 3 

2.8  Grüne Männer von Sesamon 

2.9  Grüner Künstler 

3.0  Grüne Männer von Calatayud 

3.1  Grüne Männer von Salamanca 1, 

      2, 3, 4, 5, 6, 7 

3.2  Grüne Männer von Santiago de 

       Compostela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3.3  Grüne Männer von Osiera 1, 2 

3.4  Grüne Männer von Lugo 

3.5  Grüne Männer von Ponferrada 

3.6  Grüne Männer von S.Colomba 

3.7  Grüne Männer von Astorga 1, 2 

3.8  Grüne Männer von León 1, 2, 3 

3.9  Grüne Männer von Los Arcos 

4.0  Die Tempelritter von Peñiscola 

4.1  Grüne Männer von Tortosa 

4.2. Grüne Männer von Tarragona 

4.3  Cova d'en Daina 

Portugal 

1.1  Grüne Männer von Batalha 1, 2, 3, 

        4, 5, 6, 7 

1.2  Grüne Männer von Alcobaça 1, 2, 3 

1.3  Grüne Männer von Tomar 1, 2, 3, 

       4, 5, 6 

1.4  Grüne Männer von Coimbra 

1.5  Grüne Männer von S.Pedro de 

       Moel 

1.6  Nuestra Señora de Nazaré 

Italien 

1.1  Grüne Männer von Mailand 1, 2, 3 

1.2  Grüne Männer von Verona 

1.3  Grüne Männer von Mantua 

1,4  Grüne Männer von Pavia 

1.5  Grüne Männer von Lucca 

1.6  Grüne Männer von Pisa 

1.7  Grüne Männer von San Guiliano 

1.8  Grüne Männer von Firenze 

1.9  Grüne Männer von Tivoli 

2.0  Weise Frauen von Cumae 

2.1  Weise Frauen von Pompei 

2.2  Grüne Männer von Salerno 

2.3  Grüne Männer von Ostia 

2.4 Grüne Männer von Rom 1, 2, 3 

2.5  Grüne Männer von Deruna 

2.6  Grüne Männer von Assisi 

2.7  Grüne Männer von Loreto 

2.8  Grüne Männer von Ancona  
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Vatikan 

1.1  Grüne Männer vom Vatikan 

Kroatien 

1.1  Papst in Kroatien 

1.2  Grüne Männer von Split 

1.3  Grüne Männer von Zagreb 

Slovenien 

1.1  Grüne Männer von Maribor 

Ungarn 

1.1  Grüne Männer von Sopron 

Slowakei 

1.1  Grüne Männer von Bratislava 

Polen 

1.1  Grüne Männer von Auschwitz 

1.2  Grüne Männer von Krakow 

Tschechien 

1.1  Grüne Männer von Prag 

1.2 Grüne Männer von Kutna Hora 

1.3 Grüne Männer von Terezin 

Andere Bildergalerien 

1.1  Die Kosmische Mutter 

1.2  Die  Ursprüngliche Mutter Tradition 

1.3  Europa: Mutterland 

1.4  Die Universelle Muschel 

1.5  Brief an die Katholiken 

1.6  Das Faß des Überflußes (der Gral) 

1.7  The Lady and the (Her) beasts 

1.8 "Sheela-na-gigs" Ursprünge und     

       Entwicklung 

 

1.9  Frau Holle Galerie 

2.0  Weise Frauen   

2.1  Wie (ausländische) Kirchen 

        mit  dem Grünen Mann umgehen  

2.2  PilgerHilfe auf dem Camino de 

       Santiago 

2.3 Grüner Mann Könige & Kaiser 

Anatolien 2010 

1.1 Suche nach dem Ursprung der Großen         

Mutter und Ihre Sohn/Liebhaber 

Mesopotamien in Deutschland 

1.1  Berlin 

Griechenland in Deutschland 

1.1  Milete/Berlin 

Rom in Deutschland 

1.1  Köln 

1.2  Frankfurt aM 

Mexiko 

1.1 Maya Grüner Mann (Mais Gott, Erster Vater)  

EUROPA 

Schweden 

1.1  Grüne Männer von Linköping 

1.2  Grüne Männer von Uppsala 

1.3  Grüne Männer von Skokloster 

1.4  Grüne Männer von Örebro 

1.5  Grüne Männer von Skara 

1.6  Grüne Männer von Gudhem 

1.7  Grüne Männer von Lund 1, 2 
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the-original-tradition-cover.htm
europe-motherland.htm
die-universelle-muschel.htm
letter-catholics.htm
der-gral.htm
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sheelas.htm
sheelas.htm
frau-holle-gallery.htm
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DEUTSCHLAND 

Schleswig Holstein 

1.1  Grüne Männer von Lübeck 

Niedersachsen 

1.1  Grüne Männer von Buxtehude 

1.2  Grüne Männer von Stade 

1.3  Grüne Männer von Lüneburg 

1.4  Grüne Männer von Hannover 

1.5  Grüne Männer von Braunschweig 

1.6  Grüne Männer von Königslutter 

1.7  Grüne Männer von Hildesheim 

1.8  Grüne Männer von Amelungsborn 

1.9  Grüne Männer von Hameln 

2.0  Grüne Männer von Corvey 

2.1  Grüne Männer von Goslar 

Bremen 

Grüne Männer von Bremen 1, 2    

Hamburg 

1.1  Grüne Männer von Hamburg 

Brandenburg 

1.1  Grüne Männer von Brandenburg 

        ad Havel 

1.2  Grüne Männer von Berlin 

Sachsen-Anhalt 

1.1  Grüne Männer von Wittenberg 

1.2  Grüne Männer von Halle 

1.3  Grüne Männer von Merseburg 

1.4  Grüne Männer von Magdeburg 1, 2 

1.5  Grüne Männer von Halberstadt 
1.6  Grüne Männer von Quedlinburg 

1.7  Grüne Männer von Konradsburg 

1.8  Grüne Männer von Gernrode 
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Thüringen 

1.1  Grüne Männer von Erfurt 1, 2, 3 

1.2  Grüne Männer von Mühlhausen 

1.3  Grüne Männer von Nordhausen 

Sachsen 

1.1  Grüne Männer von Naumburg 

1.2  Grüne Männer von Leipzig 

1.3  Grüne Männer von Meißen 

1.4  Grüne Männer von Zwickau 1, 2 

Hessen 

1.1  Grüne Männer von  Frankenberg 

1.2  Grüne Männer von Marburg 

1.3  Grüne Männer von Homberg 

1.4  Grüne Männer von Fritzlar 

1.5  Grüne Männer von Limburg 

1.6  Grüne Männer von Frankfurt a.M. 1, 2 

1.7  Grüne Männer von Gelnhausen 

1.8  Grüne Männer von Büdingen 

1.9  Grüne Männer von Bad Orb 

Nordrhein-Westfalen 

1.1  Grüne Männer von  

        Mönchen-Gladbach 

1.2  Grüne Männer von Köln 

1.3  Grüne Männer von Brauweiler 

1.4  Grüne Männer von Bonn 

1.5  Grüne Männer von Altenberg 

1.6  Grüne Männer von Osnabrück 

1.7  Grüne Männer von Bielefeld 

1.8  Grüne Männer von Paderborn 

1.9  Grüne Männer von Soest 1, 2 

2.0  Grüne Männer von Kevelaer 

2.1  Grüne Männer von Kleve/Kalkar 

2.2  Grüne Männer von Münster 

Rheinland-Pfalz 

1.1  Grüne Männer von Maria Laach 

1.2  Grüner Mann von Pfalzfeld 

1.3  Grüne Männer von Mayen 

1.4  Grüne Männer von Mainz 1, 2 

1.5  Grüne Männer von Bingen 

1.6  Grüne Männer von Hof Iben 

1.7  Grüne Männer von Oppenheim 

1.8  Grüne Männer von Worms 

1.9  Grüne Männer von Speyer 

2.0  Grüne Männer von Trier 1, 2  

2.1  Grüne Männer von Bad Neuenahr 

2.2  Grüne Männer von Neustadt 

Baden-Württemberg 

1.1  Urmutter vom Hohlen Fels 

1.2  Grüne Männer von Schwäbisch  

       Gmünd 

1.3  Grüne Männer/Frau von Ulm 1, 2 

1.4  Grüne Männer von Maulbronn 

1.5  Grüne Männer von Markgröningen 

1.6  Grüne Männer von Freiburg iB 1, 2, 3, 4  

1.7  Grüne Männer von Heilbronn 

1.8  Grüne Männer von Konstanz 1, 2 

1.9  Grüne Männer von Heidelberg 

2.0 Grüne Katzen von Schloß Gamburg 

Bayern 

1.1  Grüne Männer von Bamberg 1, 2, 3 

1.2  Grüne Männer von Würzburg 

1.3  Grüne Männer von München 

1.4  Grüne Männer von Regensburg 1, 2 

1.5  Grüne Männer von Nürnberg 1, 2 

1.6  Grüne Männer von Coburg 

1.7  Grüne Männer von Schweinfurt 

1.8  Grüne Männer von Heilsbronn 

1.9  Grüne Männer von Augsburg 1, 2 

2.0  Grüne Männer von Gunzenhausen 

2.1  Grüne Männer von Ansbach 

2.2  Grüne Männer von Ebrach 

2.3  Grüne Männer von Aschaffenburg 

2.4  Grüne Männer von Landshut 

2.5  Grüne Männer von Bad Reichenhall 

2.6  Grüne Männer von Berchtesgaden 
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