Bekijk de webversie

Lieve mensen,
De start naar 2020 klonk mij destijds magisch en bijzonder
in de oren....en ik had zin in dit nieuwe jaar!
Het bleek heel anders te verlopen,
maar magisch en bijzonder bleef het...
De verbinding met onze klanten voelde veel intenser
(lief en leed werd gedeeld) en mensen
uit heel Nederland wisten onze winkel te vinden.
Dankbaar...zijn wij voor dit toch zo bijzondere jaar
en hopen die verbinding weer voort te zetten
zodra we weer open mogen.
Wij wensen iedereen veel kracht,
licht en liefde voor 2021!
Ieder lichtje
laat de wereld stralen!

Onze winkel is gesloten, maar hoe blijven we in verbinding.
Je kunt sommige van onze prachtige producten nog
steeds bestellen via www.citywebshopbreda.nl (daar
zullen we in de komende tijd steeds meer op
plaatsen) of mail ons vanaf 4 januari op werkdagen
op: info@maretak-nieuwetijdswinkel.nl
Als je voor 13:00 mailt dan wordt je bestelling die
avond bezorgt tussen 19:00-21:00.
Bestellingen boven de € 25,- worden gratis bezorgt
binnen Breda. Zit je eronder betaal je € 4,50
verzendkosten.
Buiten Breda gaat via postnl.
Tip: vermeld je telefoonnummer in de mail, zodat we
makkelijker contact kunnen opnemen.

Maak jezelf en anderen reick!
Het REICK vragenspel verbindt, het
maakt jouw leven completer en rijker.
Kom meer te weten over jezelf en
anderen. Voor diegenen die uit hun
comfortzone durven te stappen.
70 vragen kaarten - 10 'doen' kaarten.

SCHAT UIT DE AARDE
Dit Boeddha-hoofd van Tijgeroog
schenkt je rust en vertrouwen. Boeddha
staat voor wijsheid en mededogen.

DANKBAARHEIDS-DAGBOEK

A grateful
heart is
a magnet
for miracles

Veel mensen denken dat je eerst gelukkig
moet zijn, voor je dankbaarheid kunt
voelen. In werkelijkheid is het 't
tegenovergestelde, zo blijkt uit veel
onderzoeken.
Voor lichaam én geest is het belangrijk
om te bedenken waar je dankbaar voor
bent. Er ontstaat meer diepgang en
bewustwording en dat vergroot je
geluksgevoel.

Dit Dankbaarheidsdagboek is een
eenvoudige en krachtige methode om
controle te krijgen over je eigen geluk!

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.

