Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Wat heerlijk om jullie weer in onze winkel te zien.…
nog even met max 3 personen per keer, maar vanaf zaterdag 5 juni weer met 5!
Fijn en dankbaar dat de meesten zoveel geduld hebben, want er staat soms een hele rij!
Op maandag 21 juni wordt Litha gevierd, het begin van de zomer.
Litha is het midzomerfeest, en heeft de langste dag en de kortste nacht.
Midzomer wordt gevierd als het meest heilige feest in het wiel van het jaar.
Litha is een symbool van licht, liefde, vrolijkheid, geluk, warmte en de kracht van de zon.
Verleng de kracht van de zon door een vreugdevuur aan te steken.
Verbrandt heilig hout en kruiden in het vuur om de magie te versterken.
We hebben in juni weer bijzondere consulten op de zaterdag.
Wil je graag bij een van de therapeuten op consult komen dan is het verstandig om
via de winkel een afspraak te maken zodat je zeker bent van een plaatsje.
Je bent welkom!

Het vlammenspel van vuur
wakkert ons verlangen
naar lang vervlogen tijden aan

SCHAT UIT DE AARDE
De Zonnesteen is roze/bruin met
glinstertjes. Deze vreugdevolle steen
zorgt voor een goed humeur en
verscherpt de intuïtie.

MEDITATIEKUSSEN ZON
VOOR KINDEREN

Brengt je vreugde en herstellende
kracht van de zon in je dagelijkse leven.
geeft geluk en voorspoed. De steen
werkt als een natuurlijk
antidepressivum. Geeft een gevoel van
eigenwaarde en zelfvertrouwen. Goed
op de zonnevlecht. Brengt harmonie in
alle organen, ondersteunend bij
maagzweren, reumatiek en algemene
pijnen.

Kleurrijk Yogi & Yogini kussen
voor kinderen, met borduursel.
Maak van je meditatie moment een
dagelijks wellness ritueel. De juiste
materialen ondersteunen je
concentratievermogen en comfort.
Zodat je zonder afleidingen je geest
kunt trainen in liefdevolle aandacht,
compassie en wijsheid.
Yogi & Yogini kussens worden gevuld
met 1e kwaliteit boekweitdoppen; de
boekweitdoppen zijn gezeefd waardoor
er geen stokjes in zitten.

ZUIVERINGS RITUEEL
Heilig hout of Palo Santo is een
bijzondere en magische houtsoort uit het
Andesgebied. De sjamanen gebruiken
het vanwege de helende werking.
Palo Santo wordt in Zuid-Amerika
gebruikt bij rituelen en om negatieve
energie te verwijderen, maar ook gewoon
omdat het heerlijk ruikt. Dit Heilige Hout
uit het Andes gebied wordt lokaal
gewonnen met respect voor de natuur.
Het is 100% natuurlijk en wordt gemaakt
van bomen die op een natuurlijke manier,
door storm of ouderdom, omvallen.
Het hout rijpt vervolgens 4-10 jaar
voordat de magische geur vrijkomt.
Bovendien wordt voor elke kilo heilig hout
een nieuwe boom geplant om het
regenwoud te beschermen.
Gebruik het hout net als wierook: steek
het aan, blaas het uit en laat het even
gloeien. Het hout gloeit eventjes, maar
dat is meestal al voldoende voor de
lekkere geur. Dit 100% zuivere hout heeft
een heerlijke en zoete geur als het wordt
aangestoken.

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.

11-06-2021

Energetische healing - Adam

14:00-16:00

Adam geeft op vrijdag 11 juni van 14:00-18:00 een energetische healing. Tijdens de healing
gebruikt Adam zijn intuïtie om aan te voelen waar het energieveld een energetische blokkade
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 uw behandeling te ondersteunen.
Adam spreekt Engels, Japans en een beetje Nederlands
Voor meer informatie en een afspraak: https://iroiroconnect.com/consulten-in-maretak-breda/:
https://iroiroconnect.com/

12-06-2021 Inspirerende consulten - Louis Kemperman

11:00-16:00

Louis Kemperman (of Astrolouis) komt deze dag na afspraak van 13:00 – 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.astroluis.nl
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

19-06-2021 Palmistry (handlezen) - Sandrijn Ekkel

11:00-16:00

Zaterdag 19 juni komt Sandrijn Ekkel van 11:00 – 16:00 met korte consulten palmistry: een
hand vol inzicht.
Samen ga je aan de slag met het bestuderen van je eigen handen.
Handen zitten vol inzicht over jezelf, hoe je in het leven staat, je emoties en in welke werksfeer
je goed tot je recht zou kunnen komen.
Sandrijns werkwijze kenmerkt zich door ruimte voor jezelf, aandacht en praktische tips.
Een kort consult is deze dag na afspraak € 10.00 .

26-06-2021

Lenormandkaarten (jaar) legging - Corné

11:00-16:00

Zaterdag 26 juni geeft Corné van 11:00-16:00 een (jaar)legging met de Lenormandkaarten.
Ben je benieuwd wat 2021 je verder brengt bijv. op het gebied van werk, liefde, of algemeen
dan ben je welkom. Een consult van 30 min is € 10,-

juni 2021

Persoonlijk consult of workshop Tarot - Diana van der Steen

13:15-16:45

Diana van der Steen geeft persoonlijke consulten met de tarotkaarten (dag en tijd in overleg)
èn 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 .

juni 2021

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.

juni 2021

Maya-Astrologie met Bach-bloesems - Marie-Therese de Lange

10:00-14:00

Marie- Thérèse de Lange geeft op woensdagen van 10:00-14:00 korte consulten meer
zelfinzicht door coaching met de Maya-astrologie en ondersteuning met persoonlijk uitgezochte
Bach-bloesems. 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.
Zij is benieuwd naar je en onderzoekt graag samen wat je kan helpen.
Aanmelden en informatie via marietherese.nu@gmail.com of stuur een whatsapp bericht naar
06-30190145. Zie ook Facebook of www.moedercoach.nl

juni 2021

Diverse massages en healingen - Janine Adriaessens

11:00-16:00

Janine Adriaenssens van het Lichthuis geeft op de donderdagen van 11:00-16:00 consulten.
Het Lichthuis is een praktijk voor bewustwording en ontspanning.
Janine geeft hier vnl ontspannende voetreflexmassages en healingen. (IET EN
LICHTBAANTHERAPIE) Ook kun je bij haar een ontspanningsmassage boeken.
Haar massages en healingen zijn gestoeld op de TCG (traditionele Chinese geneeskunde)
waarbij ook aan de energiebanen of meridianen, aandacht wordt gegeven.
Vooral de combi van een behandeling met voetreflex én healing, werkt heel ontspannend en
geeft direct lichtheid aan het gespannen hoofd.
Aanmelden en informatie via info@hetlichthuis.com of 06-45398221
Zie ook www.hetlichthuis.com

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.

