Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Wij wensen iedereen een spiritueel, bewust en liefdevol 2022 vol licht!
Wat hebben we met een hoop uitdagingen te maken en iedereen weer op een ander
gebied...heb de laatste tijd weer wat boeken kunnen verslinden en kwam meerdere bijzondere
lessen van Boeddha tegen waaronder een mooie over onze uitdagingen.
Ieder mens krijgt uitdagingen op z'n pad en als hij er één of twee doorleeft heeft komen er
vanzelf weer nieuwe bij.
We kunnen er dus niet omheen, het hoort bij het leven...
De laatste uitdaging is accepteren dat er zoveel uitdagingen in het leven zijn.
Het leven gaat over het accepteren van de uitdagingen die je onderweg tegenkomt, ervoor
kiezen om vooruit te blijven gaan en van de reis te genieten!
Dat 2022 een mooie reis mag zijn voor jullie allemaal...
Wij zijn gesloten maar blijven in verbinding.
Je kunt ons mailen op:
info@maretak-nieuwetijdswinkel.nl
(laat voor de zekerheid je telefoonnummer achter)
We zijn ook telefonisch (076-5155646) bereikbaar
van ma t/m za tussen 13:00-17:00.
Tussen deze tijden kun je ook je producten afhalen.
Je bent welkom!

OPEN JE HART OLIE

SCHAT UIT DE AARDE
Kathedraalkwartsen zijn heel bijzondere
kristallen die zich niet aan één persoon
binden, maar in feite universeel zijn.
Ze werken heel graag samen met
ascensiehealers, om zo veel mogelijk
licht en bewustzijn te verspreiden. Grote
universele meesters werken door
Kathedraalkwarts heen, waardoor ze als
een soort doorgeefluik fungeren om hart
en bewustzijn te openen.
Ze bevatten heel specifieke informatie
over de komende Nieuwe Tijd. Het is
een kosmische computer die de
wijsheid van eeuwen bevat, een
Lichtbibliotheek waarin zowel de
goddelijke eenheid volledig aanwezig is
als goddelijke kennis en bewustzijn.
Ze leren ons in harmonie met anderen
samen te werken en een Nieuwe Aarde
te creëren.

In ons leven hier op aarde komen wij
allerlei situatie tegen die blokkades
kunnen vormen.
Al die tijd worden wij in een keurslijf
geduwd en daar mogen wij tijdens ons
bewustwordingsproces weer naar gaan
kijken en los gaan laten.
Dat loslaten is voor veel mensen heel
moeilijk. Het is veel makkelijker om in
oude patronen te blijven, want die
voelen veilig. Echter in deze tijd waar
we nu inzitten kunnen wij niet langer
doen alsof.
Dat zie je in onze hele maatschappij.
Alle verborgene wordt zichtbaar. Het is
nu de tijd om te werken aan jezelf. Deze
“open je hart "spray is speciaal
ontwikkeld om je te helpen met dit
proces.
Als je weer met een open hart naar
jezelf en naar anderen kunt kijken wordt
het leven zoveel mooier. Met de
ingrediënten roos ; de olie voor je hart,
mildheid naar jezelf en naar andere toe,
geranium voor vriendelijkheid en tegen
negativiteit, rozenhout voor psychische
blokkades is het een geweldige spray
die wonderen verricht.

SPREUKEN DAGBOEK

Dit spreukendagboek is geschreven door
wicca-expert Patti Wigington en biedt je
voor elke dag een betovering om uit te
voeren en ruimte om je eigen ervaringen
en de resultaten te noteren.
Dit bewaarjournaal staat vol met
gemakkelijke spreuken en rituelen over
van alles en nog wat: van liefde,
vriendschap en geluk, tot karma, kracht
en innerlijke rust.
Elke spreuk komt met een korte lijst
ingrediënten en materialen en een
eenvoudige set instructies voor wat je
moet doen en zeggen.
Na een jaar vol magie heb je daarmee
ook nog eens een persoonlijke magisch
spreukenboek gemaakt!

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.

