Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Wij hopen dat iedereen in deze donkere tijd veel lichtpuntjes mag vinden, en zelf licht mag zijn
voor anderen want:
Ieder lichtje laat de wereld stralen!
Op 21 december wordt het Yule lichtfeest gevierd. Viering van de winterzonnewende, feest van
het licht en de langste nacht van het jaar.
Dit jaar kun je samen met anderen op 21 december (wordt door diverse mensen over de hele
wereld gedeeld, zoals bv. Tijn Touber) mediteren om een fijne hoge, lichte trilling te creëren op
de wereld...doe je mee?
Wij wensen iedereen veel licht, fijne Yule, fijne kerstdagen en een gelukkig 2021!
Koopzondag is 20 december van 12:00 – 17:00.
Wij hebben volop keuze aan leuke kadootjes!
Op donderdag 24 en 31 december vervalt de koopavond en sluiten we om 17:00.
Op vrijdag 25 en zaterdag 26 december zijn we gesloten, evenals op vrijdag 1 januari.
Wij hebben in deze drukke feestmaand alleen op zaterdag 12 december een consult in de
winkel (zie hieronder de agenda). Een afspraak met een van onze vaste therapeuten kan
natuurlijk altijd.
Je bent welkom!
In januari gaan we weer door met de korte consulten op de zaterdagen, we zullen jullie eind
december daarover berichten.

KERST THEE

SFEERVOL THUIS

Geniet van deze heerlijke kerstthee
met:
Honeybush, kaneel en steranijs voor
een behaaglijke adventstijd.

SPACE aromadiffuser van Chi Natural
Life.

Kerst is een tijd van bezinning.
Als teken van dankbaarheid
ondersteunt YOGI TEA dit jaar de
'Jalinga Tea Garden Community' in
Assam (India).
Met deze steun en de inzet van de
lokale bevolking werd een ziekenhuis
gerenoveerd om de mensen direct ter
plaatse goede medische voorzieningen
te kunnen bieden.

Het cadeau van 2020 is een ultrasone
verdamper!
De perfecte geur- en stemmingsbrenger
in huis!
Roségoud en lichteffect in het donker
Luchtzuivering & Luchtbevochtiging
Verdampt tot 8 uur lang jouw favoriete
geur
Kies voor een intense of juist zachte
verdamping, of voor de intervalfunctie.
Het warme sfeerlicht is aan en uit te
schakelen met behoud van de
verdamping. Deze verdamper voor
etherische oliën combineert drie zeer
nuttige functies: geurverspreiding,
luchtbevochtiging en luchtzuivering.

WILLOW TREE

Zijn jullie al bekend met de bijzondere
beeldjes van Willow Tree?
Krachtige, symbolische beeldjes met de
hand afgewerkt door Susan Lordi
Kom kijken en raak ontroerd...

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.

01-12-2020 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.

02-12-2020 Maya-Astrologie met Bach-bloesems - Marie-Therese de Lange

10:00-14:00

Meer zelfinzicht door coaching met de Maya-astrologie en ondersteuning met persoonlijk
uitgezochte Bach-bloesems.
Woensdagochtend door Marie-Therese de Lange.
Aanmelden en informatie via marietherese.nu@gmail.com of stuur een whatsapp bericht naar
06-30190145. Zie ook Facebook of www.moedercoach.nl

04-12-2020 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.

07-12-2020 Workshop Tarot - Diana van der Steen

13:15-17:45

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.

12-12-2020

Inspirerende consulten - Louis Kemperman

11:00-16:00

Louis Kemperman (of Astrolouis) komt deze dag na afspraak van 11:00 – 16:00 met korte
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.
Voor meer info: www.astrolouis.nl
Deze dag is een consult na afspraak via de winkel 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.

