Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Vandaag ontvang je onze eerste inspiratiebrief ….en dan verandert onze maandelijkse agenda
in een maandelijkse inspiratiebrief met hierin natuurlijk onze vertrouwde agenda voor onze
consulten en workshops, maar aangevuld met nieuwe producten, weetjes, interessante
artikelen en mooie rituelen.
En bij een nieuwe inspiratiebrief hoort natuurlijk ook een nieuwe site en die gaat morgen, 1 juli, “
live”….zo dankbaar, zo trots!
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 12:0017:00.
Je bent welkom!

EEN NIEUWE START EN HOE HET OOIT BEGONNEN IS
Begin 2020 heb ik (Alinda Smits) besloten om de
Maretak Nieuwetijdswinkel alleen voort te zetten,
zodat Rita Franken kan genieten van haar
welverdiende pensioen.
In 2007 deelde wij dezelfde droom, onze paden
kruisten en zo startte wij samen de winkel. Onze
fijne, bijzondere klik samen zorgde voor 12 jaren van
heerlijke samenwerking waar ik dankbaar op terug
kijk.
In die tijd heb ik ook drie prachtige kinderen op de wereld mogen zetten en werd ons team
versterkt door Nel Polak en zo waren we jaren een top drie-eenheid!
Sinds een paar jaar is Mirjam Breedveld (mijn zus) meer en meer in de winkel komen werken
en nu draaien we de winkel samen.
Zo dankbaar dit met mijn zus te mogen doen. We komen beiden uit de hulpverlening en onze
passie om spiritueel te verbinden en uit te wisselen met anderen delen we graag.

Een nieuwe start vraagt om een nieuwe site met maandelijks nu een inspiratiebrief met onze
vertrouwde agenda voor consulten en workshops, maar aangevuld met nieuwe producten,
weetjes, interessante artikelen en mooie rituelen.

SCHAT UIT DE AARDE

SIGIL MAGIE

Vanaf nu nemen we je mee in de
bijzondere wereld van de edelstenen,
ook wel schatten uit de aarde genoemd.
Een steen die erg goed past bij een
nieuwe start is de Mosagaat.
Zij zorgt dat je van je hoofd naar je hart
gaat en zo veel meer voelt wat bij je
nieuwe pad past. Een echte
geluksbrenger!

Een "Sigil" is een grafisch symbool met
een mystieke betekenis. Het maken
van Sigils is al zo oud als de mensheid
zelf en werden als eerste gevonden in
grotten uit het Stenen tijdperk. Je kunt
een Sigil maken om extra positiviteit
aan iets of iemand te geven. Deze Sigil
staat voor een nieuw begin. Je kunt
deze Sigil in je nieuwe onderneming of
woning plaatsen om je nieuwe start
extra positieve kracht te geven.

ZUIVERINGS RITUEEL
Een frisse start met witte Salie & Juniper
smudge. De meeste smudges zijn
ontworpen om te reinigen en negatieve
energie te verwijderen en dat doen Salie
& Juniper ook. Salie is een krachtige
reiniger die al eeuwenlang wordt gebruikt
in ceremonies (vooral bij de Indianen)en
Juniper zorgt weer voor een veilige,
beschermende, positieve energie in een
ruimte. Juniper wordt het best gebruikt
om een nieuwe onderneming of woning
te zegenen en positieve
overvloed/welvaart te creeën.

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.

01-07-2020 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

03-07-2020 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. Zie voor meer informatie www.voeljevrij.nu

06-07-2020 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.

07-07-2020 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.

18-07-2020 Consulten - 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

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.

