Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Alles staat in bloei… het blijft langer licht, het begin van de zomer wordt gevierd.
Een van oorsprong Keltisch vruchtbaarheidsfeest wordt op de vooravond van 1 mei gevierd:
Beltane
Er wordt een nieuw seizoen ingeluid en dat wordt vaak gevierd met oa. kampvuren.
Vuur is niet alleen reinigend maar wakkert ook je passie aan.
Het is niet alleen een feest tussen geliefden, maar ook om het vuur in jezelf aan te wakkeren,
zodat je makkelijker je eigen passie kunt voelen en volgen.
Voor iedereen een vurig Beltane!
Wij hebben weer bijzondere cadeautjes voor Moederdag… (zondag 8 mei)
Op donderdag 26 mei zijn we gesloten ivm. Hemelvaartsdag.
We hebben in mei weer bijzondere consulten op de zaterdag.
Zie onderaan onze inspiratiebrief voor de agenda…
Je bent welkom!

Wat houd ik toch van de prachtige kunstwerken van Naomi Cornock
https://www.nomeart.com
Zij schrijft het volgende bij haar magische kunst hierboven:
“The Dance is an old Beltane inspired piece.
Every time I meditate tot his piece it takes me to the primeval forests
when the old ones danced with us round the blessed fires”.

SCHAT UIT DE AARDE
BOEK "EROS"
De Pyriet is dankzij het hoge
ijzergehalte een beschermende en
verwarmende steen.
Versterkt je zelfvertrouwen en levenswil
en je natuurlijke weerstand.
Brengt evenwicht in lichaam en geest.
Bevordert innerlijke wijsheid. Goed
voor de luchtwegen. Voorkomt dat
energie weglekt uit het fysieke lichaam
en de aura. Versterkt de mannelijke
energie.

Liefde is een talent dat we van nature
hebben meegekregen. Als kind hebben
we open en onvoorwaardelijk lief, maar
naarmate we opgroeien wordt onze
relatie met de liefde steeds
ingewikkelder. Ons beeld van de liefde
raakt vertekend, waardoor we vaak
worstelen met onze relaties.
Don Miquel Ruiz vertelt in deze
masterclass over Eros, de mythische
god van de liefde, het symbool van
kracht dat in ons schuilt. Hij onderzoekt
het conflict tussen ware liefde en alle
leugens die ons over de liefde zijn
geleerd en laat zien dat liefde de kracht
van het leven is, onbeperkt en
onvoorwaardelijk.
Dit boek is een masterclass over de
kunst van het liefhebben en hoe we het
bijgeloof kunnen overwinnen dat ons
ervan weerhoudt lief te hebben zoals
het hoort.

De bijbehorende Runen zijn de kaun en
de úrr.
De k (kaun = toorts) staat voor vuur,
licht, kennis, en overwinning op de
natuur.
De ú ( úrr = oeros) staat voor
mannelijke kracht, laten zien wat je
waard bent.
Maak je oerkracht los door een pyriet bij
je te dragen!

AROMASSAGE ROSES
Aromassage Roses van Chi is een
unieke combinatie tussen de pure
essentiële olie van Bulgaarse roos en de
huidverzorgende amandel- en jojoba olie.
Pure verwennerij voor iedere huid.
Bulgaarse Roos is een van de
kostbaarste bloemenoliën: men heeft
ongeveer tweehonderd rozen nodig voor
één druppel olie!
Rozenolie is een van de meest
gecompliceerde oliën qua structuur en
chemie.
De geur van rozenolie opent ons hart en
zorgt voor harmonie.
Zorgt voor mildheid naar jezelf en de
ander.
Masseren...elkaar aanraken is heerlijk en
verbindend.
Er komen verschillende hormonen vrij
tijdens een massage, hierdoor worden
veel mensen na de massage een beetje
rozig.

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.

07-05-2022 Klankschaal sessie - Jessie

11:00-16:00

Jessie geeft deze dag na afspraak van 11:00-16:00 een klankschaalsessie.
“De zeven kristallen klankschalen die ik bespeel, geven een trilling door die zorgt voor diepe
ontspanning. Elke klankschaal resonerend op één van de zeven chakra’s.
Laat je meevoeren en ervaar de rustgevende werking die ze voortbrengen”
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

14-05-2022 Astrologie/ Tarot - 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.
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

21-05-2022 Engelenhealing - Pieter Leijten

11:00-16:00

Pieter Leijten geeft deze dag op afspraak van 11:00-16:00 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.

28-05-2022 Energetische healing - Adam

11:00-16:00

Adam geeft een energetische healing op afspraak van 11:00 tot 16:00 uur. 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 en reacties
die kunnen optreden, zijn voor elke persoon anders. Adam kan je ook wat niet-lichamelijke
oefeningen aanraden om je behandeling te ondersteunen. Sta open voor de ervaring.
Adam spreekt Engels, Japans en een beetje Nederlands.
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .
Voor meer informatie: https://iroiroconnect.com/

mei 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.

mei 2022

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

10:00-14:00

Marie- Thérèse de Lange geeft op woensdagen in mei 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

mei 2022

Consult hoogsensiviteit - 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.

