Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Van 31 oktober naar 1 november is het Samhain...
Vanuit de moedergodin gezien is het een overgang van de moeder naar crone (wijze vrouw).
Je kunt in deze tijd de wijsheid in jezelf aanspreken, wakker maken.
Het is een tijd van bezinning, van loslaten, je donkere kanten helen...
van zowel jezelf als je voorouders.
De sluiers tussen de aardse en spirituele wereld zijn dunner...
dus een geschikt tijd voor verdieping in de
Tarot, Runes, pendelen en orakelen.

Artist Kimberly Webber

SCHAT UIT DE AARDE
De zwarte Obsidiaan is eigenlijk
gesmolten lava, dat zo snel is afgekoeld
dat het niet heeft kunnen kristalliseren.
Het is een steen zonder grenzen of
beperkingen en daardoor werkt deze
snel en krachtig, deze biedt toegang tot
de kern van een probleem en verwijdert
ook energieën die daarbij vrijkomen.
Het is een steen van relativeren,
volhouden en overeind blijven in
moeilijke situaties. Deze steen
stimuleert je ontwikkeling, maar kan
onplezierige waarheden aan het licht
brengen, oude emoties doorbreken en
verwerken. Obsidiaan biedt diepgaande
genezing van de ziel en vergemakkelijkt
de terugkeer naar vorige levens om
pijnlijke emoties of trauma’s van vroeger
te genezen. Deze krachtige steen vormt
een schild tegen negativisme. Deze is
zeer aardend, absorbeert negatieve
energieën en geeft kracht in tijden van
nood. Obsidiaan beschermt je aura en
weert psychische aanvallen af. Als je
hem te krachtig vindt, gebruik dan
Regenboogobsidiaan, of Apachetraan,
deze vormen zijn milder. Spiritueel
versterkt Obsidiaan de doelgerichtheid
van de ziel. Deze helpt
energieblokkades te verwijderen,
spanning te verlichten en de geest in
het lichaam te verankeren. Deze steen
bevordert groei op alle niveaus. De
grootste gave van Obsidiaan is het
kunnen geven van inzicht in de oorzaak
van een ziekte of probleem. Fysiek
ondersteunt Obsidiaan bij trauma aan
weefsels, verlicht spanning en stress.
Kan verlichting bij artritis en
gewrichtspijn geven.

Het voorouder medicijn - Daniel
Foor
Hoeveel weten we van het
levensverhaal van onze ouders?
En van onze grootouders, en van de
generaties daarvoor?
Genealogie is populair en steeds meer
mensen gaan op zoek naar hun
familiegeschiedenis.
Daniel Floor geeft in Het
vooroudermedicijn een extra betekenis
aan dit onderzoek. Hij laat zien hoe het
leven van onze vooroudres doorwerkt in
ons eigen leven. Voor onze persoonlijke
ontwikkeling en onze gevoelens van
heelheid en verbondenheid is het
belangrijk om te weten waar we
vandaan komen.
Dit voorouderwerk kun je onder andere
doen met behulp van oefeningen en
rituelen gebaseerd op oude
wijsheidstradities. Deze bieden je tal
van manieren om het contact met je
voorouders te herstellen,
ondersteunende voorouderlijke gidsen
te vinden, vergeving en dankbaarheid te
cultiveren en de doden die nog niet in
vrede zijn bij te staan.
Zo los je oude pijn en trauma's in de
familielijn op en maak je van je
voorouders een levende en helpende
aanwezigheid.
Een helend en levensveranderend boek
over familie.

Herbal Astrology orakel kaarten

Een magisch orakel deck dat een oud
portaal opent om de krachtige verbinding
tussen de helende wijsheid van planten
en hun astrologische heersers/planeten
te ontdekken met dit unieke orakeldeck
en boekje met 55 kaarten.
Elke rijk geïllustreerde kaart toont een
heilige plantaardige bondgenoot en zijn
planetaire correspondenties, terwijl het
boekje de traditionele medicinale
toepassingen, ceremoniële toepassingen,
spirituele boodschappen, dierengidsen en
symbolische betekenissen belicht die
verband houden met deze.belangrijke
kruiden, bomen, bloemen en
champignons.
Jij bent het medicijn!

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.

06-11-2022

Kom weer thuis consulten - Caroline van Lil

11:00-16:00

Caroline geeft deze zaterdag van 11:00-16:00 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 waarin we nu leven?
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 via de winkel (076-5155646) € 12.50
Voor meer informatie: www.carolinevanlil.nl
Jij bent van harte welkom!

12-11-2022

Levensvragenspreekuur - Erhard Teunen

11:00-16:00

Erhard geeft deze zaterdag van 11:00- 16:00 een 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 een half uur voor € 12.50.
Aan het eind van het consult volgt nog een Osho Zen Tarot kaart trekking voor een spirituele
aanvulling. Je kunt je aanmelden via de winkel op 076-5155646.
Voor meer info: www.schakelnaarwelzijn.nl (gevestigd te Rijen)

19-11-2022

Klankschaalsessie - Jessie

11:00-16:00

Zaterdag 19 november
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 via de winkel (076-5155646) voor een half uur € 12.50

26-11-2022

Intuïtief mediamiek schilderconsult - Marianne Suijkerbuijk

11:00-16:00

Deze Zaterdag geeft Marianne Suijkerbuijk van 11:00 – 16:00 uur een Intuïtief mediamiek
schilderconsult.
Op een intuïtieve en mediamieke manier maakt Marianne voor jou een kleine schildering. Hierin
is een symboliek te zien die zij samen met jou bespreekt. In de schildering ben jij te zien,
samen met jouw (bescherm)engelen, jouw gids en vaak komen er ook mensen in voor die
belangrijk voor jou zijn. Mensen die nog leven of mensen die er niet meer zijn. Soms
verschijnen er ook dieren in.
Marianne werkt vanuit een gave die haar "van boven" geschonken is en waarvoor zij zeer
dankbaar is. Met haar schilderingen en engelenboodschap via de kaarten heeft zij al voor vele
mensen boodschappen mogen doorgeven die troost of houvast geven of een zetje in de
gewenste richting.
Speciale prijs op deze dag: € 12.50 per consult.
Je kunt je aanmelden via de winkel op 076-5155646.
Voor meer info: www.schakelnaarwelzijn.nl (gevestigd te Rijen)

nov - 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 en aanmelden via: www.engelenlichtenliefde.wordpress.com
Pieterleijten51@gmail.com of 06-48740109

nov - 2022

Levensvragenspreekuur - Erhard Teunen

10:00-18:00

Erhard Teunen heeft in november 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

nov - 2022

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

10:00-18:00

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

nov - 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 of aanmelden?
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.

