Bekijk de webversie

Lieve mensen,
De winkel heeft 15 Jaar geleden (30-03-07) voor het eerst haar deuren geopend…
Dankbaar voor zoveel bijzondere ontmoetingen
en jaren fijne samenwerking met bijzondere vrouwen!
Op 8 maart is het Internationale vrouwendag…
een belangrijke dag om de vrouwelijke kracht te eren van
je grootmoeders, moeder, alle bijzondere vrouwen in je leven.
Op ma 28 febr. en di 1 maart (carnaval)
zetten wij zelf even de bloemetjes buiten en is de winkel gesloten!

SCHAT UIT DE AARDE

HET BOEK VAN HOOP

De Ammoniet (fossiel inktvis) is een
zeer krachtige aardegenezer. Hij brengt
je dichter bij je kern. Activeert je
persoonlijke kracht en zet negatieve
energie om in een positieve spiraal,
zodat je stukken waarin je vastloopt
weer aan kunt pakken. Stimuleert je
overlevingsinstinct.
Steen van voorspoed en brengt je
levenskracht.
Feng-shui meesters noemen Ammoniet
de Zeven Kleuren Voorspoed Steen.
Volgens hen stimuleert hij de stroom
van Qi(levenskracht) door het lichaam.
Iedereen zou er volgens hen eentje in
zijn huis moeten hebben voor welvaart,
gezondheid, vitaliteit en geluk.

Wie de krantenkoppen scant klimaatcrisis, pandemie, politieke onrust
- kan soms moiete hebben optimistisch
te blijven.
Zelfs de grootste optimisten hebben
hoop nodig, nu meer dan ooit.
In dit urgente boek leert Jane Goodall,
's werelds bekendste antropoloog, ons
hoopvol te leven en vertrouwen te
hebben in de toekomst. Ze geeft ons
vier redenen om hoop te houden: onze
menselijke intellligentie, de veerkracht
van de natuur, de kracht van jonge
mensen en de ontembare menselijke
geest.

KWAN YIN
Kwan Yin of Quan Yin is de godin van het
grote mededogen, oneindige compassie
en genade met alle levende wezens.
Volgens de legende stond Kwan Yin op
het punt de hemel in te gaan, maar stopte
op de drempel om te luisteren naar de
smeekbeden van de mensen.
Ze schenkt voorspoed, vrede en wordt
aangeroepen bij een kinderwens. Ze is
een boddhisattva: een verlicht wezen dat
bevrijding brengt. Ze is te vergelijken met
Maria en wordt net als zij vaak met een
kind op de armen afgebeeld. Ze is als
een moeder, die ieder die haar aanroept
haar zorg en bescherming biedt. Ze is
ook de verlosser; ze verbreekt de ketens
van karma, het noodlot en een negatieve
wedergeboorte. Ze is te vergelijken met
de eveneens zeer populaire
boeddhistische godin: Tara. Kwan Yin is
een Maha Yana, een grote beschermster.

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.

05-03-2022 Healing - Caroline van Lil

11:00-16:00

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 rondom jou?
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!

12-03-2022 Inspirerend consult - 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 .

19-03-2022 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 zijn/haar 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. Ik werk vanuit een
holistische visie, waarin ik reguliere en alternatieve therapie met elkaar verbind. Hiervoor werk
ik met diverse aspecten waaronder het energieveld, tools uit het systemisch werken, healing en
mijn persoonlijke ervaringen met hooggevoeligheid. Als energetisch therapeut wil ik mijn eigen
ervaringen en bewustwordingsproces inzetten om jou dichter tot jezelf te brengen.
Zie voor meer info www.omnistory.nl
Omnistory: voor coaching, reading en healing.
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

maart 2022

Persoonlijk consult of cursus 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 .

maart 2022

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.

maart 2022

Consulten Maya-astrologie met bach-bloesems - Marie-Thérèse de 10:00-14:00
Lange

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

maart 2022

Hoogsensitief opvoeden of Acces bars - 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.

