Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Dicht bij jezelf blijven is een lastige opgave in deze verwarrende tijd.
Zoveel waarheden, meningen, nieuwskanalen maken het er soms niet makkelijker op.
Toch is het belangrijk om dicht bij je eigen hart te blijven en jouw pad te blijven volgen. In
verbinding blijven met je eigen kern en met mensen waarbij je jezelf mag zijn is nu extra fijn.
Zorg ervoor dat je in deze tijd jezelf op diverse lagen positief blijft voeden, zodat je eigen lichtje
blijft branden!
Weet dat je ook altijd welkom bent in de winkel!
Wij zijn nu ook te vinden op Instagram!
Neem gerust een kijkje en laat je meevoeren door de fijne sfeer van de winkel.
Je bent welkom!

BREDA IN DIALOOG
Sinds 2012 wordt in Breda de Week van de Dialoog
gehouden. Dit jaar kan je van 30 oktober tot en met
8 november weer op verschillende locaties in Breda
deze inspirerende gesprekken voeren. Zo kan het dit
jaar ook in de fijne ruimte boven De Maretak
Nieuwetijdswinkel.
adres: Van Goorstraat 1, Breda
datum: woensdag 4 november 2020
tijd: 10:00 - 12:00
Op deze fijne plek ben je van harte welkom voor een
dialoog. Ook hier is het thema ' Erbij horen'. In gesprek met elkaar deel je ervaringen en
dromen. Open je hart, wees nieuwsgierig en laat je verrassen in een gelijkwaardig gesprek met
mensen die je anders niet vanzelf tegenkomt!
Schrijf je hieronder in voor deze dialoog.
www.bredaindialoog.nl/tafels
Opmerking: We organiseren dialogen volgens de geldende Coronaregels. Je bent van harte
welkom als je je daar ook aan houdt!
Nog 3 plaats(en) beschikbaar
http://dialoogtafels.azurewebsites.net/.../noord.../breda

Wie: Marie Thérèse de Lange, coach en trainer in communicatie en persoonlijke ontwikkeling
met als specialisatie moedercoach. (www.moedercoach.nl) Ze begeleidt dialoog gesprekken en
zet zich in voor de training van gespreksleiders bij Breda in Dialoog.

SCHAT UIT DE AARDE

VAN HOOFD NAAR HART

Labradoriet is een krachtige steen voor
bescherming en persoonlijke
transformatie. Labradoriet creëert een
krachtveld om je aura en beschermt
tegen negatieve invloeden uit de
omgeving en tegen mensen die energie
bij je wegnemen. De steen vermindert
angst en geeft kracht, zelfvertrouwen en
doorzettingsvermogen. In veel culturen
wordt het als een magische steen
beschouwd.

Praktische gids voor het omarmen van
de diepe dalen op weg naar een nieuw
bewustzijn. Voor iedereen die zich niet
thuis voelt in deze wereld of lijdt aan
dualiteit. Als je dat nog niet gevonden
hebt, waarvan je niet weet dat je het
zoekt. Ik weet hoe je je voelt en ik ben
bij je in liefde. Houd vol. Dat dit boek je
mag helpen bij de expressie van je ware
zelf en je mag gaan genieten van de
stroom van het leven.

HOUD JE LICHTJE BRANDEND!
De kaarsen van SUSSY LAB worden stuk
voor stuk met de hand gemaakt van
koolzaadwas en voorzien van een lont
van katoen. Koolzaadwas bevat geen
giftige stoffen, brand schoner, walmt
minder, is vegan, restjes kunnen in de
GFT bak en er hoeft, in tegenstelling tot
sojawas, géén natuur te wijken voor dit
gewas, En....het komt ook nog eens
gewoon uit europa!
De kaars komt in een zakje, wat je later
nog kunt gebruiken om andere spulletjes
in te doen, met een duidelijke beschijving
zodat je het langst kunt genieten van je
mooie kaars!

AGENDA
Hier vind je terug welke activiteiten er in de ruimte boven onze winkel zijn. Klik hier voor extra
informatie, je komt dan op onze Facebookpagina.

02-11-2020

Cursus Tarot - Diana van der Steen

13:15-16:45

Diana van der Steen geeft op de maandagmiddagen een cursus Tarot voor beginners of voor
gevorderden.
Wil je graag meer inzicht in je eigen leven?
Zou je graag je intuïtie willen verbeteren?
Zou je graag op een integere wijze anderen willen helpen met vraagstukken die op dat
moment aan de orde zijn?
Lijkt het jou leuk om meer te weten te komen over de Rider Waite tarot?
Schrijf je dan nu alvast in voor deze inspirerende cursus!
Geen dikke studieboeken, wel een heldere uitleg van iedere kaart en een praktisch naslagwerk.
Voor meer info en voor aanmelden: www.simetradi.wordpress.com of 06-10616032.

03-11-2020

Healing met Engelen - Pieter Leijten

10:00-18:00

Pieter Leijten is op dinsdag aanwezig met consulten Healing met engelen.
Tijdens zijn healings wordt Pieter geleid door de Aartsengelen, engelen, verheven Meesters en
Gidsen met hun zachte, liefdevolle, doch krachtige helende energie. De engelen laten je door
hun onvoorwaardelijke liefde voelen dat er meer is tussen hemel en aarde!
Ook krijgt hij van de engelen boodschappen door die jou kunnen helpen om te helen op allerlei
niveaus.
Tevens kunnen overleden dierbaren zich aandienen, altijd voor een positieve bevestiging in
jouw liefdevolle eigenheid!
De healing bestaat uit een stoelbehandeling, waarbij zijn genezende handen langs je lichaam
gaan, naar die plaatsen, die Engelen Energie nodig hebben.
Voor meer info zie: www.engelenlichtenliefde.wordpress.com of Pieterleijten51@gmail.com of
06-48740109.

04-11-2020

Breda in dialoog - Marie Thérèse de Lange

10:00-12:00

Op deze fijne plek ben je van harte welkom voor een dialoog. Ook hier is het thema ' Erbij
horen'. In gesprek met elkaar deel je ervaringen en dromen. Open je hart, wees nieuwsgierig en
laat je verrassen in een gelijkwaardig gesprek met mensen die je anders niet vanzelf
tegenkomt!
Schrijf je hieronder in voor deze dialoog.
www.bredaindialoog.nl/tafels
Opmerking: We organiseren dialogen volgens de geldende Coronaregels. Je bent van harte
welkom als je je daar ook aan houdt!
Nog 3 plaats(en) beschikbaar
http://dialoogtafels.azurewebsites.net/.../noord.../breda

06-11-2020

Reiki - Mirjam Breedveld

10:00-14:00

Mirjam Breedveld is op vrijdagochtend aanwezig (andere dagen in overleg) en geeft dan na
afspraak Reiki en Energetisch Coachen. Zie voor meer informatie www.voeljevrij.nu

07-11-2020

Zelf Inzicht met de Maya astrologie - Marie Thérèse de lange

11:00-16:00

Zaterdag 7 november van 11:00-16:00 geeft Marie-Thérèse korte consulten om het leven
eenvoudiger te maken.
Zelfinzicht maakt het leven eenvoudiger. Vertrouwen op jezelf en genieten lukt dan namelijk
beter.
Marie-Thérèse, coach en energetisch therapeut, helpt je met inzicht en overzicht over je leven.
Naast haar scherpe intuïtie gebruikt ze graag de wijsheid van de Maya astrologie om te
onderzoeken waar de schoen wringt voor je en wat je nodig hebt om het leven lichter en
makkelijker te maken.
Veel ervaring heeft ze als coach voor moeders in en rond een gezin. Met name 50-plussers
helpt ze hun EIGEN WIJZE te LEVEN.
Zie jij ernaar uit dat je leven eenvoudiger, leuker en moeitelozer wordt?
Ik ben benieuwd naar je en onderzoek graag samen wat je kan helpen.
www.moedercoach.nl
Deze dag is een consult € 10.00

21-11-2020

Consulten - Louis Kemperman

11:00-16:00

Louis Kemperman (of Astrolouis) komt deze dag na afspraak van 11:00 – 16:00 met
consulten.
Louis heeft tientallen jaren ervaring en geeft inspirerende consulten op basis van astrologie,
tarot en paranormale waarneming met o.a. hulp van engelen.
De consulten zijn er op gericht om je bij jezelf terug te brengen, je kijkt als het ware in een
spiegel, en ze worden op een sprankelende wijze gegeven.
Een uitdaging om mee te maken.
Zie voor meer info: www.astrolouis.nl
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00

28-11-2020

Healing - Adam Kalbarczyk

11:00-16:00

Adam Kalbarczyk komt deze dag na afspraak van 11:00 – 16:00 met een healing.
Tijdens de healing voelt Adam intuïtief aan waar het energieveld een energetisch defect heeft.
Hij gebruikt zijn handen langs je lichaam zonder je aan te raken. De sensaties die ontstaan zijn
verschillend en elke persoon reageert anders.
Adam kan ook specifieke kruiden aanbevelen om je behandeling te ondersteunen.
Adam spreekt Engels, Japans en een beetje Nederlands.
Voor meer informatie zie: https://iroiroconnect.com/
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@maretak-nieuwetijdswinkel.nl toe aan uw adresboek.

