Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Slenterend over de markt zie ik ze weer...
Pompoenen!
...mijn gedachten dwalen naar avonden met een warme kom pompoensoep
rond het kampvuur filosoferend over het leven....
liefst met dierbare vrienden/familie.
Het is een tijd van loslaten en nieuwe dingen omarmen
het liefst in goed gezelschap!

Je bent welkom!

GROTE PANDA & KLEINE
DRAAK

SCHAT UIT DE AARDE
Lapis Lazuli is een prachtige blauwe
steen met gouden pyrietpikkeltjes. Hij
werd in het oude Egypte veel gebruikt
voor amuletten en sieraden. Lapis
Lazuli verlicht stress en zorgt voor diepe
vrede. Hij leert je om over je emoties
en/of problemen te praten. Beschermt je
aura, stuurt psychische aanvallen terug
naar de bron. Hij schept liefdes- en
vriendschapsrelaties en helpt gevoelens
uit te drukken.

Twee geliefde vrienden, Grote Panda &
Kleine draak, reizen samen door de
seizoenen van het jaar. Op hun weg
raken ze vaak verdwaald, en hoewel ze
niet weten waar ze zijn, ontdekken ze
veel mooie bezienswaardigheden die ze
nooit zouden hebben gevonden als ze
de juiste weg hadden gevolgd. Samen
onderzoeken ze de gedachten en
emoties, de ontberingen en het geluk
die ons allemaal verbinden. In de natuur
leren ze hoe ze in het moment moeten
leven, hoe ze vrede kunnen hebben met
onzekerheid en hoe ze de kracht
kunnen vinden om samen de obstakels
van het leven te overwinnen.
Schrijver en kunstenaar James Norbury
illustreerde de avonturen van Grote
Panda & Kleine Draak, geïnspireerd
door boeddhistische filosofie en
spiritualiteit, om de ideeën te delen die
hem door zijn moeilijkste tijden hebben
geholpen, en hij hoopt dat ze jou ook
kunnen helpen.

VRIENDSCHAPSBOEDDHA
Deze twee Boeddha's worden ook wel
Vriendschaps boeddha's genoemd. Als
twee kameraden met elkaar omhelzend
zijn ze gelukkig. Ze hebben een dikke
buik, gulle lach, kale kop en lange
oorlellen. Om hun nek dragen ze een
malaketting. In hun hand dragen ze een
goudklomp die symbool staat voor veel
geluk en welvaart. Deze Vriendschaps
Boeddha is een leuk en origineel kado
voor een goede vriend of vriendin die je
veel geluk en welvaart wenst.

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.

02-10-2021 Tekening met gesprek - Wil Ravestein

11:00-16:00

Wil Ravestein komt deze dag van 11:00-16:00 met een Tekening met een gesprek.
Aan de hand van een geschilderde afbeelding kan er worden gepraat waar hij/zij mee zit en
kunnen bepaalde zaken helderder worden.
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00.

09-10-2021 Reading - Jenna de Vries

11:00-16:00

Jenna de Vries komt deze dag van 11:00-16:00 een reading geven (energie lezen en eventueel
contact maken met jouw gids of overleden dierbare).
Ben je op zoek naar hoe je dichter tot jezelf kunt komen? Worstel je met oude patronen,
blokkades of levensvragen? Vraag je je af wat je ‘hier’ komt doen, of weet je met je hoofd wel
wat je neer wilt zetten maar komt er weinig uit je handen? Wil je je intuïtie versterken en leren
contact te maken met je gidsen of boodschappen ontvangen van overleden dierbaren? We zijn
veel meer dan een fysiek lichaam, we hebben te maken met emoties, gedachten, energie en
dat staat allemaal met elkaar in verbinding. Waar we tegenaan lopen in ons leven, is vaak
verweven in al deze lagen. Ik neem je graag een stapje dieper mee in jezelf, zodat je niet alleen
begrijpt maar ook werkelijk voelt wat er op een dieper niveau is en wat het jou wil vertellen?
Zodat je nog meer kunt vertrouwen op je eigen wijsheid en kracht. Zij werkt vanuit een
holistische visie, waarin zij reguliere en alternatieve therapie met elkaar verbindt. Hiervoor werkt
zij met diverse aspecten waaronder het energieveld, tools uit het systemisch werken, healing en
haar persoonlijke ervaringen met hooggevoeligheid. Als energetisch therapeut wil zij haar eigen
ervaringen en bewustwordingsproces inzetten om jou dichter tot jezelf te brengen.
Zie voor meer info www.omnistory.nl (voor coaching, reading en healing.)
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

16-10-2021 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: www.astroluis.nl
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00.

19-10- 2021

Kennismaken met systemisch werk en opstellingen - Mandy
Schuurman

10:00-18:00

Op dinsdag 19 okt laat Mandy Schuerman je kennismaken met het nieuwe systemische
opstellen. Steeds vaker worden er opstellingen gedaan, omdat het resultaat hiervan vaak zo
bevrijdend is en diepe inzichten geeft. Het idee van een opstelling vindt men vaak een beetje
raar en spannend. Terwijl de uitwerking vaak ruimte en inzicht geeft. Omdat Mandy de kracht
van opstellingen zo magisch en verrijkend vindt, wil zij graag zoveel mogelijk mensen kennis
laten maken met dit krachtige en bijzondere middel.
Op een zuivere en integere manier zal Mandy jou begeleiden in een opstelling. De kosten
hiervan zijn alléén vandaag €50, = per sessie. Het gaat hier om een kennismakingssessie en
zal daarom niet langer dan circa 60 minuten duren.
Belangrijk is dat je van tevoren een concrete coachvraag hebt. Denk hierbij aan;
Waar heb ik last van? Tegen welke patronen loop ik steeds aan? Waarom voel ik mij somber?
Ect.
Wil je meer weten over Mandy kijk dan even op haar website www.schuermancoaching.nl
Ook een afspraak voor deze dag plan je met Mandy zelf in. Meer informatie of het plannen van
een afspraak: 06-22880154
Wat is Systemisch werken en opstellingen
Je wordt van jongs af aan geconfronteerd met systemen. Vanaf je geboorte is daar het
familiesysteem; de samenstelling van het gezin, opa’s en oma’s en onze voorouders.
Vervolgens komen er steeds meer systemen bij. Systemen van opvoeders, werkgevers,
organisaties en de maatschappij. Alles heeft zijn eigen systeem en daarbinnen ontwikkel jij
jezelf.
Jouw plek binnen elk systeem is bepalend voor wat jij voelt en hoe jij de dingen ervaart. Jouw
onbewuste overtuigingen en patronen zijn ontstaan in deze systemen. Met systemisch werken
kun je deze onbewuste patronen zichtbaar maken. Soms zitten overtuigingen en gedragingen al
heel lang vast in een systeem. Hier kan jij last van hebben, terwijl de gedachten of de pijn die
hierbij horen helemaal niet van jou zijn. Door middel van opstellingen worden veel onbewuste
patronen, gevoelens en overtuigingen zichtbaar. Dit brengt je dichter bij de kern van een
probleem. Werken met opstellingen geeft heel veel inzichten en werkt zowel bevrijdend als
helend.
oktober
2021

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

10:00-14:00

Marie- Thérèse de Lange geeft op woensdag van 10:00-14:00 korte consulten meer zelfinzicht
door coaching met de Maya-astrologie en ondersteuning met persoonlijk uitgezochte Bachbloesems. 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
oktober
2021

Tarot consult, cursus of opleiding - 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 en een jaaropleiding op zaterdag.
* lijkt het jou leuk om meer te weten te komen over de Rider Waite tarot?
* zou je graag op een integere wijze anderen willen helpen met vraagstukken die op dat
moment aan de orde zijn?
* wil je graag meer inzicht in je eigen leven?
* zou je graag je intuïtie willen verbeteren?
Schrijf je dan nu in voor de inspirerende, interactieve cursussen!
Geen dikke studieboeken, wel een heldere uitleg van iedere kaart en een praktisch naslagwerk
Voor meer info en voor aanmelden: www.simetradi.com of 06-10616032 .
oktober
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.
oktober
2021

Begeleiding hoogsensitiviteit - Yvonne Anker

10:00-18:00

Yvonne Anker geeft op diverse dagen begeleiding voor hoogsensitiviteit.
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

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.

