Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Wat maakt jou gelukkig?
... De vlinder die net neerstreek op mijn knie...
Wat een pracht.., ik glimlach en vertrek uit mijn drukke gedachtes
Ik voel me warm en gelukkig!
Geluk zit in de kleine dingen....of zijn dat toch de grote dingen...
Hopelijk ervaar je grote, bijzondere of kleine geluksmomenten...
Je bent welkom voor inspiratie tot geluk!
Wij zijn deze zomer tot 4 september
van ma tm za van 12:00-17:00 geopend....
vanaf ma 6 september dus weer onze vertrouwde tijden!
Iedere zaterdag is er weer een therapeut in de winkel.
Zie de agenda hier onderaan wie en waneer...
Wil je graag bij een therapeut op consult komen dan is het verstandig om via de winkel of
therapeut een afspraak te maken zodat je zeker bent van een plaatsje.
Je bent welkom!

SCHAT UIT DE AARDE
Jade wordt in het oosten zeer
gewaardeerd en staat voor wijsheid en
bescherming. Beschermt de drager
tegen letsel en zorgt voor harmonie. De
steen is heel goed voor mensen die zich
snel zorgen maken, in hokjes denken
en in zichzelf gekeerd zijn. Hij zorgt
voor evenwicht en vertrouwen, leert je
om uit je hoofd te gaan en wereldser
met situaties om te gaan.
Bij verdriet of een rouwproces geeft
Jade inzicht en de kracht om weer
verder te leven. Jade leert je angsten en
oude patronen los te laten. Emotioneel
is jade een ‘droomsteen’, op het
voorhoofd gelegd zorgt hij voor dromen
vol inzichten. Spiritueel moedigt jade je
aan te worden wie je werkelijk bent. Hij
helpt je jezelf te zien als een spiritueel
wezen op een menselijke reis en haalt
verborgen kennis naar boven.
Helpt bij nierproblemen, versterkt de
blaas en de lever. Jade brengt de
vloeistoffen in het lichaam in evenwicht.
Geeft levenslust en vitaliteit. Wordt ook
gezien als een echte geluksbrenger!

EEN BOEKJE VOL GELUK
Met een boekje vol geluk helpt Petra
ons om geluksmomenten te herkennen,
te koesteren en te creëren. Ze heeft vijf
soorten geluk gedefinieerd die allemaal
een eigen 'gelukscollectie' hebben
gekregen. In dit boekje zitten veel
prachtige handgeschreven quotes en
kleurrijke illustraties die voor instant
happiness zorgen én pagina's waar je
geluksmomenten kunt opschrijven om
ze voor altijd vast te leggen. Genoeg
inspiratie voor een moment voor jezelf.
Want geluk is niet maakbaar, maar je
kunt het wel laten groeien. Dit boek
biedt inspiratie en inzichten en die
leiden uiteindelijk tot een schatkist aan
geluk.

SHIVA
Het woord 'Shiva' betekent voorspoed.
Shiva staat altijd klaar om het goede te
doen voor alle noodlijdende mensen.
Dienstbaarheid zijn aan Shiva, is ook
dienstbaar zijn aan de medemens. Heer
shiva leeft in de harten van zijn
toegewijden. Hij is ideaal voor mensen
met een gezinsleven. Shiva en zijn
gemalin parvati, zijn de eerste Vader en
Moeder van deze wereld. Als Nataraj is
Hij de Heer van de kosmische dans, de
verbeelding van de energie die door de
wereld stroomt en die de ritmes van dag
en nacht, de seizoene, geboorte en dood
veroorzaakt.
Omdat Shiva weet hoe het leven werkt,
zou hij heel wijs zijn. Hij inspireert
hindoes en yogi’s dan ook om op zoek te
gaan naar diepere waarheden. Die zou je
kunnen vinden door illusies links laten
liggen, precies zoals Shiva over de
demoon Apasmara heen walst. Deze
‘dwerg der onwetendheid’ zou je namelijk
niet veel verder brengen. Ook wijst Shiva
naar beneden, een teken dat je daarbij
moet leren dealen met aardse
verlangens. Vind je dat best lastig? Shiva
stelt je gerust met zijn abhaya mudra: je
kunt het best.

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.

04-09-2021 Astrologie/tarot consult - Louis Kemperman

12:00-16:00

Louis Kemperman (of Astrolouis) komt deze zaterdag na afspraak van 12:00 – 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.

11-09-2021

Kom weer thuis consulten - Caroline van Lil

11:00-14:00

Caroline geeft deze zaterdag consulten en healings.
De verfijnde, sprankelende energie die zij met zich mee brengt is voelbaar aanwezig en laat jou
weer thuis komen bij jezelf. Jouw energie gaat beter stromen en jij voelt je lichter.
Caroline gebruikt haar helende gaven en handen, ook zonder aanraking.
Als jij dit wilt worden jou intuïtieve boodschappen aangereikt vanuit haar verbinding met het
Licht.
Word jij soms opgeslokt door de hectiek waarin we nu leven?
Vind je het moeilijk om bij jezelf te blijven?
Heb je een vraag, zit je niet lekker in je vel of wil je simpelweg opgetild worden door deze
helende
energie? Maak dan een afspraak bij de Maretak. Het is een prachtig cadeau voor jezelf!
Een consult van 30 min. is deze dag na afspraak € 10,00.
Voor meer informatie: www.carolinevanlil.nl
Jij bent van harte welkom!

18-09-2021 Sensitive coaching - Natascha van Weerden

11:00-16:00

Natascha van Weerden is energetisch therapeut die geestelijk en lichamelijk klachten
behandeld. Wil je weten waar je onverklaarbare klachten mogelijk vandaan kunnen komen.
Boek dan een consult zaterdag 18 september 10 euro voor 30 min. Natascha wil je laten
proeven van haar heldervoelendheid die ze inzet om je te leren voelen en te begrijpen wat er
gebeurt in je lichaam en geest.
Natascha maakt een afstemming op jouw persoonlijke energetisch niveau waardoor zij precies
weet wat jij nodig hebt.
Je hoofd - emoties - behoeftes worden besproken.
Natascha legt uit hoe jouw sensitieve balans werkt.
Er is gelegenheid om vragen te stellen waar jij tegenaan loopt.
Je krijgt praktische tips mee die je direct kunt toepassen in je leven.
Daardoor komt er verlichting in de dagelijkse leven en de prikkels die jij ervaart.
Meer info is te vinden op: www.sensitivecoaching.nl.

25-09-2021

Start Tarotopleiding - Diana van der Steen

10:00-16:30

Tarotopleiding door Diana van der Steen
Wat je kunt verwachten:
Vanaf 25 september komt Diana van der Steen een Tarotopleiding verzorgen. Diana geeft bij
ons al jaren de Tarotcursus voor Beginners en nu gaat ze daarnaast zo mogelijk nog
enthousiaster van start met deze diepgaande en uitgebreidere versie hiervan. De opleiding zal
in totaal 7 maanden duren en wordt één keer per maand op zaterdag gegeven van 10.00 tot
16.30 uur.
De Tarot lijkt misschien moeilijk maar als gediplomeerd Tarotmediator weet Diana als geen
ander jou de juiste handvaten aan te reiken. Ze zal je begeleiden vanaf de eerste kaart tot aan
een uitgebreid zelfstandig consult.
De Tarot is als een prachtig prentenboek, een beeldentaal die iedereen kan leren en jij dus
ook!
Voor inschrijven en meer info: www.simetradi.com

september

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.

september

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

10:00-14:00

Marie- Thérèse de Lange geeft op woensdagochtend 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

september

Energetische healing - Adam

12:00-17:00

Adam geeft op de donderdagen in augustus van 12:00-17:00 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: 06-26606973

september

Hoogsensitiviteit/ Access bars - 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

september

Tarot - Diana van der Steen

10:00-18:00

Diana van der Steen geeft persoonlijke consulten met de tarotkaarten (dag en tijd in overleg) èn
op de maandagmiddagen een cursus Tarot voor beginners èn 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 .

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.

