Bekijk de webversie

Lieve mensen,
We zijn in een spannende tijd beland!
Wij hebben het liever over fijne spanning...
De Liefde
Wij hopen zo dat we 9 februari weer open mogen
en jullie weer mogen verwelkomen in onze winkel,
want we missen de liefdevolle contacten en het is bijna...
VALENTIJN
en zeker in deze tijd is het belangrijk om de liefde te vieren!

Je bent altijd welkom om een bestelling te plaatsen via:
info@maretak-nieuwetijdswinkel.nl of
bel ons in de middag op 076-5155646 of
bestel via www.citywebshopbreda.nl

SCHAT UIT DE AARDE
Rozekwarts is de steen van de LIEFDE!
Dit is een steen voor onvoorwaardelijke
liefde en vrede. Zeer goed voor het hart
en de hartchakra, zorgt voor innerlijke
genezing en eigenliefde. Helpt om
veranderingen te accepteren. De steen
maakt ontvankelijk voor alle soorten
schoonheid en stimuleert fantasie en
creativiteit. Rozekwarts bevordert een
diepe, rustige slaap.

Boeddha
...is onder andere bekend van zijn
boeddhistische wijsheden over liefde,
compassie en verlichting. De Abhaya
mudra (zoals hierboven) wordt ook wel
het geruststellende gebaar genoemd.
Hierbij is de rechterhand opgeheven tot
borsthoogte en de linkerhand hangt
naar beneden op de heupen. Dit is de
houding van zegeningen, geruststelling
en vrede. Deze Boeddha zal het kwade
en slechte bij je weghouden.

EEN SCHATKIST VOL LIEFDE
Breng nog meer liefde in je leven met
EEN SCHATKIST VOL LIEFDE.
Samengesteld door Leo Bormans en
gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek van 100 professoren uit 50
landen in de internationale besteseller
"The World Book of Love. Het geheim
van de liefde".
52 mooie liefdeskaarten die je als een
wenskaart kunt open vouwen. Elke kaart
geeft rond een thema twee gouden tips:
een waaraan je alleen kunt werken, een
om met twee te doen.

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.

