Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Liefdevolle verbinding…
De cyclus van het leven, je voorouders,
je eigen ziel en bron, moeder aarde…
Leer om je eigen Licht op aarde te verankeren
en ten diepste te gaan beseffen
dat je deel uitmaakt van een groter geheel…
De taal van liefde is universeel, zij verbindt.
Het is wat het is
Het is onzin zegt het verstand
Het is wat het is zegt de liefde
Het is ongeluk zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet zegt de angst
Het is uitzichtloos zegt het inzicht
Het is wat het is zegt de liefde
Het is belachelijk zegt de trots
Het is lichtzinnigheid zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk zegt de ervaring
Het is wat het is zegt de liefde
Erich Fried
Voor Valentijnsdag (14 februari) hebben we weer hele liefdevolle cadeautjes in huis.
Er zijn weer therapeuten in de winkel.
Zie de agenda hier onderaan wie en wanneer...
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!
De boeddhistische zenleraar, monnik, schrijver en vredesactivist Thich Nhat Hanh is
vorige week op 95-jarige leeftijd overleden....hij heeft oa. mindfulness naar het Westen
gebracht...
Meditatie op de dood helpt je om te zien dat er geen geboorte en dood is, er is alleen
transformatie...niets kan verloren gaan.

SCHAT UIT DE AARDE
Mangaan Calciet is verbonden met de
Engelen en lichtmeesters als Isis, Maria
en Kwan Yin.
Ze verbindt je met de Moederenergie en
heelt hiermee ook oude pijnstukken die
hiermee verbonden zijn. Steen van
vergeving. Helpt trauma's te verwerken.
Ze heelt oude wonden van het innerlijk
kind en eenzaamheid tot heimwee naar
Thuis. Bevordert zelfacceptatie. Goed
bij nachtmerries en ADHD, ook
weldadig voor maag en darmen.
Kinderen zijn dol op deze steen.

ANGELS AND ANCESTORS
ORAKEL KAARTEN
We worden omringd door ontelbaar veel
gidsen die graag hun kennis willen
doorgeven om ons te helpen helen en
transformeren. Onder hen zijn ook
engelen en voorouders.
Deze orakelkaarten van Kyle Gray
bevatten afbeeldingen van aarde
gerichte spirituele invloeden zoals de
keltische, Indianen en Aboriginals om
zo de verbinding te maken tussen de
werelden.Het is een krachtig deck die
via de engelen en voorouders
antwoorden brengt.

WIJSHEID

Het prachtige boek "Ik geef je mijn hart"
van Pimm van Hest & Sassafras De
Bruyn is een uniek sprookje met
waardevolle lessen en adembenemende
tekeningen.
De oosterse sfeer zal je betoveren!
Yuto krijgt een bijzonder cadeau.
Een cadeau dat zijn leven zal
veranderen.
Een cadeau dat zal ontroeren, dat zal
troosten, dat warmte en beschutting zal
geven.
Een cadeau voor het leven.
Een cadeau om door te geven.

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.

05-02-2022 Spirituele consulten met Tarot - Janine Adriaenssens

11:00-16:00

Zaterdag 5 februari komt Janine Adriaenssens van praktijk Het Lichthuis van 11:00 - 16:00
spirituele consulten geven m.b.v. de tarotkaarten.
In een consult kan een bepaalde vraag nauwkeurig geanalyseerd worden, waarop antwoorden
komen die nu voor de vraagsteller belangrijk zijn.
Wat speelt er, waarmee moet er rekening gehouden worden en waar moet je opletten?
Ook kan een algemene legging, zonder specifieke vragen een dergelijk beeld scheppen.
Janine is spiritueel coach en voelt haar cliënten heel goed aan.
Zij kan daarom steeds ook aangepaste adviezen meegeven, vanuit haar brede kennis en
ervaring.
Voor meer informatie kun je kijken op haar site www.hetlichthuis.com
Een consult Is deze dag € 10,-

12-02-2022 Kleurenreading - Ria Doodeman

11:00-16:00

Ria Doodeman, medium, komt deze dag van 11:00-16:00 een kleurenreading geven.
Ria is begonnen als aromatherapeute en natuurgeneeskundig therapeut.
Hierbij ontdekte zij haar mediamieke gave.
Zij gaat geregeld naar het Engelse Arthur Findlay college.
Haar spirituele kennis wilt zij graag doorgeven en geeft workshops.
Zie voor meer info: www.
Zij volgde ook opleiding NLP coaching met hypnose om mensen te begeleiden tijdens hun
persoonlijke ontwikkeling.
Vandaag is het mogelijk om een kleurenreading te ontvangen van Ria.
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

26-02-2022 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.
februari
2022

Tarot - Diana van der Steen

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 .
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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.
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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
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Hoogsensitief opvoeden - Yvonne Anker

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.

