Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Wat is de volle maan toch magisch mooi!
…en zeker die op 13 juli want dat is ook nog eens een supermaan,
extra dicht bij de aarde dus super groot en extra krachtig.
Iedere volle maan (13 in een jaar) heeft een eigen naam en thema.
Op 13 juli is de Hooimaan en deze staat voor je ambities ( je dromen helder krijgen),
dankbaarheid en zegeningen (overvloed).
We hebben weer bijzondere consulten op de zaterdagen in juli.
Wil je graag bij een van de therapeuten op consult komen dan is het verstandig om
via de winkel een afspraak te maken zodat je zeker bent van een plaatsje.
Wij zijn de hele zomervakantie (25 juli t/m 3 september)
geopend (van maandag t/m zaterdag),
maar wel van 12:00-17:00.

SCHAT UIT DE AARDE

MOON SALUTION THEE

De Maansteen komt in meerdere
kleuren voor: wit, gelig, bruin, roze,
groen, zwart.
Al in oude culturen werd de associatie
met de maan gelegd en werd de
Maansteen gedragen om de Maangodin
gunstig te stemmen.
De Maansteen is sterk verbonden met
de maan en dus met intuïtie. Zij
verhoogt je innerlijke wijsheid.
Zij herinnert ons eraan dat alles deel
uitmaakt van een cyclus van
verandering. werkt op de vrouwelijke
organen en de gevoelswereld. Erg
nuttig bij PMS, conceptie,
zwangerschap, bevalling, borstvoeding
en kan helpen bij de overgang.

YOGI TEA Moon Salution - de ideale
begeleider van je dagelijkse yogasessie.
De frisse eucalyptus - en lichte
muntnoten openen de ziel, kurkuma
aardt ons.
Onder het genot van deze fijne
kruidenmelange met witte hibiscus en
citroenmelisse vinden we rust en
ontspanning.
Net als de maangroet bij yoga,
inspireert deze YOGI TEA - creatie ons
om in harmonie te blijven met onszelf.

ALTAARKAARTEN LUNADEA
Ben je op zoek naar een mooie manier
om je bewust te worden van de essentie
van elke volle maan?
Dat is met de vollemaan-altaarkaarten
van Lunadea zó gebeurd: zodra je voelt
dat de volle maan er weer aankomt, zet
je simpelweg de kaart van de
aankomende volle maan op je altaar. Het
is veel gemakkelijker om je dan op die
volle maan te richten en je ritueel in te
richten naar de betekenis van die maan!
Ter inspiratie staat achterop uitleg over
het betreffende volle maan, inclusief tips
over hoe je de volle maan kunt vieren.

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.

02-07-2022 Boekpresentatie/lezing/signeerdag - Bert Back

11:00-16:00

Bert Back is Eclectisch therapeut, medium en auteur en is de hele dag aanwezig om uitleg en
inzichten te geven over het thema van zijn boek ”Waarom dit leven?”
Het is mogelijk om vragen hierover te stellen en tevens een gesigneerde versie met een
persoonlijke boodschap te kopen.
Het boek is geschreven met als invalshoek Bewustwordingen Spirituele groei en bied iedereen
die geïnteresseerd is in de “zin van het leven” een bijzondere en duidelijke uitleg over de
werkelijke reden van onze aanwezigheid hier op Aarde. Het geeft antwoorden en inzichten wat
betreft belangrijke emotionele gebeurtenissen in het leven en helpt om aangeleerde patronen
zichtbaar te maken.
Tevens worden oplossingen aangedragen om met een hernieuwd inzicht het leven beter
passend bij de werkelijke kwaliteiten en talenten te vervolgen.
Daarbij horen ook nieuwe positieve verbindingen met mensen die toegevoegde waarde in het
leven zijn en het mogelijk maken om ook weer echt te kunnen genieten van het leven.
Het uitgangspunt hiervoor is De Ziel, het Zieleplan, Zielsverbindingen en de Zielsmissie.

09-07-2022 Inspirerende consulten op basis van oa 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.
Voor meer info: www.astrolouis.nl
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

16-07-2022 Consult en 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!

23-07-2022 Klankschaalsessie - Jessie

11:00-16:00

Jessie geeft deze dag een klankschaalsessie.
“De zeven kristallen klankschalen die ik bespeel, geven een trilling door die zorgt voor diepe
ontspanning. Elke klankschaal resonerend op een 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 .

juli-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.

juli-2022

Maya astrologie met Bach-bloesems - Marie- Thérèse de Lange

10:00-14:00

Marie- Thérèse de Lange geeft op woensdagen 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

juli-2022

Hoogsensitiviteit/hooggevoeligheid - 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.

