Bekijk de webversie

Lieve mensen,
…en zo belanden we zomaar in de herfst!
Genieten van de prachtige kleuren, het loslaten, iedere zonnestraal pakken die je kunt…
Zoveel mogelijk licht verzamelen in je hart om het donkere te doorstaan
…hoe verzamel je licht?

Artist Lilly Seika Jones

In het hart van ieder mens leeft zowel een witte als een zwarte wolf.
De witte wolf is wijs, zachtaardig en liefdevol.
De zwarte wolf zit vol onrust, angst en woede.
Deze twee wolven vechten met elkaar; soms heeft de een de overhand, soms de ander.
Aan jou dus de keuze welke van de wolven je voedt.
Omarm je witte wolf en ervaar ware innerlijke vrede.
Boek "De wijsheid van de witte wolf " Aljoscha Long & Ronald Schweppe

Meer dan één miljoen mensen in Nederland voelt zich erg
eenzaam...
met het project 'Aromasseurs Doing Good' hopen zij
samen een mooie bijdrage te leveren aan het oplossen
van een groot maatschappelijk probleem.
Daarom geven ze met professionele Aromasseurs door
heel Nederland handmassages aan eenzame ouderen!
Mocht je licht door willen geven, dan is dit een prachtig
initiatief!
Doe je mee?
Ben jij professioneel en wil je ook een bijdrage leveren met jouw tijd en aandacht?
Meld je dan aan voor hun kick-off avond. Op deze avond geven zij je alle informatie over
het project. De eerstvolgende kick-off vinden plaats op:
8 november in Breda om 19:00
Voor meer info zie: www.aromasseurs.nl

SELENIET LAMP

SCHAT UIT DE AARDE

Seleniet (Engelensteen)
Maar weinig stenen geven de hogere
chakra’s een zo intense energie als
Seleniet. Het is een kalme steen die
diepe rust geeft, dus goed bij meditatie.
Een groot stuk seleniet in huis zorgt
voor een vredige atmosfeer. De
Selenietstaven zijn instrumenten voor
healers, ze werken als ‘scanners’
binnen het energieveld en kunnen daar
blokkades opheffen en toegang geven
tot kennis over de spirituele oorsprong
ervan. Je kunt er goed je aura mee
reinigen. Seleniet kan je bewustzijn
openstellen om je Gidsen en
Beschermengelen te ontmoeten en
informatie van hen te ontvangen. Deze
informatieoverdracht gaat meestal
zonder woorden. Als je een raster van
zo’n 6 of meer stenen om iemand heen
legt kun je een ervaring van spirituele
ascensie krijgen. Seleniet combineert
synergetisch met vrijwel alle stenen en
combinaties van stenen. Seleniet bevat
calcium en zwavel en deze elementen
stimuleren het emotionele lichaam en
helpen je om stagnaties te overwinnen
en om niet in een veilige zone te blijven,
maar om vooruit te blijven gaan in je
leven. Deze steen hoef je nooit te
reinigen, van water wordt hij ook dof.
Seleniet ontlaadt en laadt andere
kristallen op door deze op de steen te
leggen.

Rookkwarts is een van de krachtigste
stenen voor aarding en zuivering die er
bestaan.
Rookkwarts zuivert de aura en de
energetische systemen, net zoals een
bosje salie dat doet. Heel goed om
zweverige mensen op aarde te krijgen,
zodat ze volledig als lichamelijk wezen
kunnen functioneren. Tevens helpt het
spirituele informatie te aarden. Het
absorbeert geopatische en
elektromagnetische smog en helpt bij
uitscheiding en ontgifting op alle
niveaus en vult de ruimte met een
positieve vibratie. Goed bij stress,
angsten, burn-out, depressie en geeft
emotionele rust. Zorgt voor acceptatie
van het fysieke lichaam. Helpt bij
faalangst en reinigt de geest voor
meditatie. Rookkwarts biedt
bescherming tegen negatieve energieën
en kan deze vrijwel onbeperkt opnemen
en omvormen. Leg de steen wel
regelmatig op een stuk Seleniet om te
reinigen, of spoel het af onder de kraan.
Het is een goede steen om zaken zuiver
te houden. Zeer weldadig bij kwalen van
de buik, heupen en benen. Verlicht pijn,
ook hoofdpijn. Heft krampen op.
Rookkwarts kan ook tegen negatieve
gevolgen van straling worden ingezet,
bijvoorbeeld wanneer je radiotherapie
hebt ondergaan, of met
elektromagnetische velden te maken
hebt gehad.

ALLES GEEFT LICHT
Hoe houden we geluk vast wanneer we
denken dat gevonden te hebben?
We zijn ons steeds meer bewust van wat
ons voldoening en vreugde brengt.
Gesprekken met anderen, relaties
aangaan en een zinvol leven leiden
bieden de grootste kans op een vorm van
geluk.
Maar hoe houden we dit geluksgevoel
vast? En belangrijker nog: wat als het ons
tegenzit door ziekte, verlies of een
gebroken hart? Hoe overleven, laat staan
floreren we dan?
In dit inspirerende boek reflecteert
bestsellerauteur Julia Baird op haar
ervaringen met het natuurfenomeen
fosforescentie - de lichtgevende kracht
van de natuur - en op hoe dit haar weg
verlichte na een periode van
liefdesverdriet en ziekte.
Zo laat ze zien hoe we ons 'innerlijk licht'
kunnen vinden en hoe dit ons kan helpen
in tijden van tegenspoed.

Nog meer licht om je mee te verrijken!
Na op Hodenpijl, de Metaalkerk in Utrecht, de Duif in
Amsterdam nu ook in BREDA !!
Op 25 november in de SACRAMENTSKERK:
SOUND MEDICINE HEALING lig-CONCERT door
TIJN & BINKIE TOUBER en SANDRA DE VOS.
Een avond van diepe ontspanning door sjamanistische kosmische klanken,
gecombineerd met hartverwarmende sounds en verstillende songs.
Een avond van opschoning, healing en activatie.
BEN JIJ ER BIJ?
Je kunt je inschrijven via: www.lightcode-alchemy.com

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.

01-10-2022 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 voor een half uur € 12.50 en je kunt ook één uur voor € 25,- (echt een
aanrader!)
Voor meer informatie: https://iroiroconnect.com/

08-10-2022 Op date met jezelf - Natascha van Weerden

11:00-16:00

Natascha van Weerden neemt je mee op reis d.m.v. het kaartspel “op date met jezelf”. Ben je
toe aan wat speelsheid of advies over hoe nu verder met je leven hier op aarde? Hoe kun jij je
spirituele wensen realiseren? Wil jij je mee laten voeren door de sensitieve sensaties van je
intuïtie, je nieuwetijdse geest en gezond verstand en vooral niet te vergeten je geweldige
lichaam. Jij kiest een kaart en ik vertel je wat er in de kaarten voor jou zijn beschreven. Ben je
nieuwsgierig wat jouw karmapad jou te brengen heeft hier op aarde? Kom dan langs op 8
oktober tusen 11.00-16.00. Een consult is 12,50 euro voor 30 min. Wil je meer weten kijk dan
op www.sensitivecoaching.nl

15-10-2022 Medium/ boekbespreking - Bert Back

11:00-16:00

Bert Back is Eclectisch therapeut, medium en auteur van zijn boek ”Waarom dit leven?”
Het is mogelijk om vragenover zijn boek te stellen en tevens een gesigneerde versie met een
persoonlijke boodschap te kopen.
Bert geeft samen met zijn gids Elianne inzichten in de vraagstukken die op dit moment spelen.
Het gebeurt veelal vanuit de energie van de vraagsteller maar kan ook via bv. overleden
dierbaren, vorige levens of gidsen. Het kan ook via foto’s of voorwerpen.
Meer info is te vinden op www.bertback.nl
Een kort consult is deze dag na afspraak € 12.50 .

22-10-2022 Soul Body Fusion - Ellen Steijlen

11:00-16:00

Op zaterdag 22 oktober komt Ellen Steijlen na afspraak van 11:00-16:00 met Soul Body Fusion.
Ellen is Sundoor Spirituele Coach en Breathwork Practioner.
Zij helpt je om je ware OERKRACHT te doen ontwaken, gebruikmakend van de Universele
Helende Energie en met behulp van BewustZIJNsontwikkeling.
Zij kijkt ernaar uit je te ontmoeten.
And please be aware energy flows where attention goes! Let’s fly together, enJOY!
One Love, One Heart!
Een consult van 30 min. is deze dag na afspraak € 12.50.

oktober 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
Pieterleijten51@gmail.com of 06-48740109

oktober 2022 levensvragenspreekuur - Erhard Teunen

10:00-18:00

Erhard Teunen heeft in oktober iedere woensdag van 10:00 – 18:00
uur Levensvragenspreekuur.
Voor al jouw levensvragen, het omgaan met gebeurtenissen en problemen, het ontdekken en
ontwikkelen van jouw capaciteiten heb je aan hem een goede gesprekspartner, bewustmaker,
procesbegeleider en steun in het aanpakken van jouw thema’s en uitdagingen.
Op deze dag kun je bij hem terecht voor een consult van 1 uur. De bijdrage hiervoor is € 39,--.
Aan het eind van het consult volgt nog een Osho Zen Tarot kaart trekking voor een spirituele
aanvulling. Als je dat wenst kun je hierna een afspraak maken voor een vervolgconsult: in de
praktijk, online via beeldbellen of tijdens een wandelsessie.
Hij ziet ernaar uit om jou verder op weg te helpen!
Voor meer info: www.schakelnaarwelzijn.nl (gevestigd te Rijen) Aanmelden via:
schakelnaarwelzijn@gmail.com of via WhatsApp 06-4555 27 60
oktober
2022

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

in overleg

Marie- Thérèse de Lange geeft in overleg 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

oktober 2022 hoogsensitiviteit/ hooggevoeligheid - Yvonne Anker

in overleg

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
21 + 28 nov.
Workshop Tarot voor beginners - Diana van der Steen
en 12 + 19
dec. 2022

13:15-17:45

Diana van der Steen geeft op de maandagmiddag een cursus Tarot voor beginners.
Wil je graag meer inzicht in je eigen leven?
Zou je graag je intuïtie willen verbeteren?
Zou je graag op een integere wijze anderen willen helpen met vraagstukken die op dat
moment aan de orde zijn?
Lijkt het jou leuk om meer te weten te komen over de Rider Waite tarot?
Schrijf je dan nu alvast in voor deze inspirerende cursus!
Geen dikke studieboeken, wel een heldere uitleg van iedere kaart en een praktisch naslagwerk.
Voor meer info en voor aanmelden: www.tarottaal.nl of 06-10616032.

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.

