Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Wie kent dat niet? Het gevoel dat je tijd te kort komt.
Dat je geleefd wordt door je omgeving en de klok.
Op 25 juli wordt de Dag buiten de Tijd gevierd
volgens de Maya kalender.
Volgens de Maya kalender is 24 juli de laatste dag van het jaar,
26 juli de eerste dag van het nieuwe jaar.
25 juli is de dag tussen de jaren in, een Dag Buiten De Tijd.
Het is een dag dat het oude wordt losgelaten
en de intentie voor het volgende jaar wordt gezet.
De Dag buiten de Tijd geeft je de kans
om aan deze gevoelens één dag te ontsnappen!
We laten de beperkingen van tijd los en geven ons over.
Een voorbeeld van wat je zou kunnen doen op deze speciale dag,
is samen komen en genieten.
Ieder doet waar hij of zij goed in is of graag zou willen,
en zo doende kan er een feestelijk gebeuren ontstaan op een organische manier,
zo groot of klein als je zelf wilt en zo lang of kort als je zelf wilt…..
tijd en ruimte bestaat namelijk niet op deze dag……hoe fijn en natuurlijk!
Geniet van deze natuurlijke staat van zijn…….
Laat je leiden door de vrede en harmonie met de aarde.
We wensen je enorm veel plezier en tijdloosheid toe.
In juli hebben we weer een aantal consulten die je kunt bezoeken,
zie hieronder onze agenda!
Je bent welkom!

SCHAT UIT DE AARDE

13 MANEN AGENDA

Echte Barnsteen (Golden Incense)
Barnsteen (soms Amber genoemd) is
een fossiele hars die afkomstig is van
naaldbomen. Deze bomen werden
veelal aangeduid met de
wetenschappelijke soortnaam Pinus
succinifera, een nog levende
dennensoort. De hars is miljoenen jaren
geleden uit de bomen gedropen en
daarna versteend. Barnsteen stamt uit
het Mesozoïcum tot aan het Kwartair.
Barnsteen is meestal warmgeel tot
donkerrood van kleur, maar er bestaan
ook meer groen-, blauw- of zelfs
zwartgekleurde soorten.

Elk jaar telt 13 volle manen. Logisch
dus dat veel oorspronkelijke volken een
kalender van 13 maanden hadden.
Deze agenda brengt de 13 Manen terug
in je leven.

Deze Golden incense wordt verzameld
uit de hooglanden van Guatamala en
wordt al eeuwen door de Maya's
gebruikt bij spirituele ceremonies.
Plaats een paar stukje op een gloeiend
houtskooltje en een heerlijke aroma zal
zich door de ruimte verspreiden. Het
houdt de muggen op afstand.

Je zult je daarom weer beter kunnen
afstemmen op de cycli van de natuur en
van de tijd. Niet alleen de maanden,
maar ook elke dag heeft een eigen
specifieke energie en doel.
Volgens de heilige Maya Tzolkin
kalender heeft het karakter van de dag
invloed op de gebeurtenissen en op
bijvoorbeeld je geluk of emoties.
In deze agenda kun je in één oogopslag
zien welke dag het is zowel in de
'gewone' Gregoriaanse kalender als in
de 13 Manen Kalender.

KRISTALLEN SCHEDELS
Volgens de Maya’s en de Azteken zijn
kristallen schedels belangrijk voor de
mensheid en werden door hun vereerd.
Er gaan veel legendes over kristallen
schedels, 1 legende gaat over 13
kristallen schedels en er word voorspeld
dat wanneer deze schedels samen
komen, de kennis die zij bezitten gedeeld
wordt met de mensheid. De kristallen
vormen een eenheid met het veld
(akasha veld). Hier wordt mee bedoeld
het magnetisch veld wat zich rondom de
aarde bevindt. Lynn Mc Taggert
beschreef in haar boek “het veld” dat er
veel wetenschappelijk bewijs is dat het
veld inderdaad bestaat. Het veld zou de
kennis van het verleden, het heden en de
toekomst bevatten. De kristallen schedels
vervullen hun rol hierin. De kristallen
schedels helpen je deze verbinding te
maken door je bewustzijn te vergroten.
Een veel gebruikte methode is mediteren
en visualisaties. De kristallen schedels
gebruik je hierbij om via de schedel jezelf
te trainen om het hoger bewustzijn te
bereiken.

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.

10-07-2021

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 zie: www.astrolouis.nl
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00.

17-07-2021

Handlezen - Sandrijn Ekkel

11:00-16:00

Sandrijn Ekkel komt 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 .

juli 2021

Energetische healing - Adam

14:00-18:00

Adam geeft op vrijdag 2 juli en donderdag 8, 15, 22 en 29 juli 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://miru.link/boek-adam-nu of bel 06-26606973

juli 2021

Begeleiding voor hoogsensitiviteit - Yvonne Anker

in overleg

Heb jij last van je hoogsensitiviteit/ hooggevoeligheid of misschien jouw kind?
Ervaar je veel prikkels en weet je soms even niet meer hoe je in balans kunt blijven met jezelf?
Mogelijk hebben jouw kinderen boze buien om ogenschijnlijk niets of zijn ze gevoelig voor alles
wat er om hen heen gebeurt.
Dan lopen emmertjes soms snel over en dit kan het hele gezin beïnvloeden.
Ik help jullie op weg naar inzichten voor jou en je kind, zodat jullie stappen kunnen zetten naar
rustiger vaarwater.
Ik luister naar wat er bij jullie speelt en geef uitleg, inzicht als ook heldere stapjes die nodig zijn
om weer rust te ervaren.
Ontprikkeling via Access Bars
Een andere manier om meer te ontprikkelen is het ervaren van een Access Bars.
Op een massagetafel lig je met je kleding aan, onder een zacht kleed.
Door het zachtjes aanraken van de 32 drukpunten op je hoofd activeer je de energiebanen in
het lichaam.
De punten bevatten ideeën, gedachten, overtuigingen en emoties die in je lichaam zijn
opgeslagen.
Je ligt ontspannen, voelt misschien iets of niets, valt in slaap, alles kan gebeuren maar in ieder
geval mag je genieten van een heerlijk moment voor jezelf of voor je kindje.
Kosten: 60,- euro per behandeling.
Wil je meer weten over bovenstaande?
Kijk op www.HoogsensitiefOpvoeden.nl

juli 2021

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

10:00-14:00

Marie- Thérèse de Lange geeft op de 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

juli 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 .

juli 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.

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.

