Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Onze nieuwe site is "live"...
neem gerust een kijkje en laat je meevoeren door de fijne sfeer van de winkel.
De winkel is de hele zomervakantie (13 juli t/m 22 augustus)
geopend, maar wel van 12:00-17:00.
We zitten vol in de zomer en die vieren we dit jaar allen wat bewuster....
de aparte maanden wat meer achter ons latend en meer genieten van alles om ons heen.
"Al heb je de halve wereld afgereisd, jouw innerlijke reis zal altijd de mooiste zijn."
Je bent welkom bij één van onze therapeuten...zie hiervoor onze agenda.
Je bent welkom!

Ganesha

Karunesh

Ganesha is de god van kennis en
wijsheid, neemt obstakels op jouw pad
weg en is de beschermheilige van
reizigers. Een beeld van hem staat vaak
op splitsingen van de weg in India,
zodat hij de reiziger kan helpen als ze
een keuze moeten maken en/of een
nieuwe weg inslaan.

De prachtige cd van Karunesh - Sun
within.
Hij neemt je mee naar de mysterieuze
wereld van het oosten.
een adembenemende wereldreis
waarbij je innerlijk licht - the sun within gaat schijnen en je de weg zal wijzen.

Inspiratiedagboek
Inspiratiedagboek van Elena brower.
Iedere bladzijde is een mooie reis en
uitnodiging om thuis te komen bij jezelf.
Echt genieten!

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.

05-08-2020 Maya-Astrologie met Bach-bloesems - Marie-Therese de Lange

10:00-14:00

Speciaal deze zomer meer zelfinzicht door coaching met de Maya-astrologie en ondersteuning
met persoonlijk uitgezochte Bach-bloesems.
Woensdagochtend door Marie-Therese de Lange.
Aanmelden en informatie via marietherese.nu@gmail.com of stuur een whatsapp bericht naar
06-30190145. Zie ook Facebook of www.moedercoach.nl

07-08-2020 Reiki - Mirjam Breedveld

10:00-14:00

Mirjam Breedveld is op vrijdagochtend aanwezig (andere dagen in overleg) en geeft dan na
afspraak Reiki en Energetisch Coachen.

03-08-2020 Workshop Tarot - Diana van der Steen

13:15-16:45

Diana van der Steen geeft op de maandagmiddagen een cursus Tarot voor beginners of voor
gevorderden.
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.simetradi.wordpress.com of 06-10616032.

04-08-2020 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.

15-08-2020 Consulten - Louis Kemperman

12:00-16:00

Louis Kemperman (of Astrolouis) komt deze dag na afspraak van 12:00 – 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

21-08-2020 Hoogsensitief opvoeden - Yvonne Anker

10:15-12:30

Yvonne Anker geeft op deze dag een informatie ochtend over hoogsensitieve kinderen met
sterke wil van 10:15 – 12:30 voor € 25,- incl koffie/thee en lekkers.
Ziet, hoort, ruikt of voelt jouw kind alles en heeft je kind regelmatig boze buien, slaan de
stoppen door en heeft het een hele sterke wil?! Komt het stoom soms ook uit jouw oren en weet
je het écht even niet meer?
je krijgt uitleg over hoogsensitiviteit in combinatie met een sterke wil, de laatste
wetenschappelijke feitjes en handvatten om mee aan de slag te gaan.
Er is ruimte om persoonlijke vragen te stellen en bovendien ontmoet je gelijkgestemde om zo
ervaringen met elkaar te delen.
Aanmelden via:
www.hoogsensitiefopvoeden.nl
We zijn met een kleine groep en houden rekening met 1,5 meter afstand.

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.

