Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Vanaf woensdag 3 maart kun je met een reservering
weer heerlijk rustig bij ons in de winkel komen shoppen
of naar een consult op de zaterdagen
(zie agenda hieronder)
We kijken er naar uit om je weer persoonlijk
advies te kunnen geven.
Natuurlijk is er geen verplichting om iets te kopen,
je bent op afspraak ook welkom om heerlijk
rond te komen neuzen.
Reserveer nu via:
076-5155646 of stuur een mail naar:
info@maretak-nieuwetijdswinkel.nl
(liefst met je telefoonnummer zodat wij contact op kunnen nemen)
Je bent welkom!

Wat er ook om ons en in ons afspeeld...
de lente is in aantocht!

SCHAT UIT DE AARDE

Magie van Margriet Kraan

De Malachiet geeft rust, evenwicht en
verbetert het immuunsysteem.
De Malachiet bevat veel koper wat
positief kan helpen bij gewrichtpijnen en
reumatische aandoeningen.
In Duitsland heb je nog mijnen waar
vroeger de Malachiet uit werd
gewonnen om zijn koper. De mensen
die het koper uit de Malachiet haalden
bleven heel klein door de gassen die
hierbij vrij kwamen en hier is het verhaal
van de zeven dwergen ontstaan!

Wij zijn dankbaar om de bijzondere
vilten werken en sieraden van Margriet
kraan in onze winkel te mogen hebben.
Als vormgever vertaalt zij via haar werk
universele gevoelens van koestering,
troost, vriendschap, schoonheid en
verbondenheid, in én voorbij het aardse
leven. Haar inspiratie ligt in de ritmiek
van het leven zelf, de grote en kleine
momenten, geboorte en sterven, samen
en alleen, de natuur, eeuwenoude
symboliek en de ...kleuren en vormen
van edelstenen.

Heerlijk lente gevoel!
Springtime is de verbeterde formule van
de bekende lentemorgen olie!
Nu nóg frisser en fruitiger!
Springtime geeft iedereen een goede
start van de dag. De olie geeft een
opgewekt en verfrist gevoel. Heerlijk in
het lampje in de vroege morgen, maar
ook tijdens het werk is Springtime een
goede keus.
De olie helpt om je te concentreren en
geeft je een opgewekt en verfrist
(lente)gevoel! Springtime bestaat uit de
etherische oliën van o.a. citroen,
grapefruit, limoen, Spaanse rozemarijn,
palmarosa en kruizemunt.

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.

06-03-2021 Soul Body Fusion - Ellen Steijlen

11:00-16:00

Deze zaterdag komt Ellen Steijlen na afspraak van 11:00 – 16:00 in de ruimte boven de winkel
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 kijk 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 minuten is deze dag na afspraak € 10.00

13-03-2021

Astrologie/Tarot consult - 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

20-03-2021

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

11:00-16:00

Zaterdag 20 maart geeft Marie-Thérèse van 11:00-16:00 korte consulten meer zelfinzicht door
coaching met de Maya-astrologie en ondersteuning met persoonlijk uitgezochte Bachbloesems.
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.
Zie voor meer info www.moedercoach.nl
Deze dag is een consult € 10.00

maart 2021

Tarot consult - Diana van der Steen

10:00-18:00

In de maand maart geeft Diana van der Steen tarot consulten. Met behulp van de Tarot gaat
zij samen met je kijken naar vragen omtrent bijvoorbeeld de liefde, je gezin, werk, conflicten,
angsten of je persoonlijke ontwikkeling.
Na een consult heb je voldoende inzicht om zelf verder te kunnen.
Er is ook een legging mogelijk waarbij zij, zonder een vraag van jouw kant, in algemene zin
naar jouw leven gaan kijken.
Voor meer info en voor aanmelden:
www.simetradi.wordpress.com of 06-10616032 .

maart 2021

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.

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.

