Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Heerlijk om weer mensen te kunnen ontvangen in de winkel…
er wordt weer lekker rondgesnuffeld, verhalen gedeeld,
met aandacht iets bijzonders uitgezocht voor een dierbare of voor jezelf.
Fijn om ons weer zo te kunnen verbinden.
Wij dragen iedereen een warm hart toe in deze uitdagende tijd.
Maandag 5 april is het Tweede Paasdag en zijn wij gesloten,
evenals met Koningsdag, dat valt op dinsdag 27 april.
We hebben weer bijzondere consulten deze maand (zie onze agenda onderaan)
Wil je graag bij de therapeut op consult komen dan is het verstandig om via de winkel of
therapeut een afspraak te maken zodat je zeker bent van een plaatsje.
Je bent welkom!

Ieder lichtje
laat de wereld
stralen!

SCHAT UIT DE AARDE

LEMURISCH LICHTWERK

Seleniet is een fijne kalmerende
steen en geeft rust.
Het geeft een heldere geest en geeft
inzicht in je levenslessen. In meditaties
of kristalgenezing gebruikt kan seleniet
het hoogste energiecentrum activeren.
Door zijn structuur helpt seleniet bij de
afvoer van stress en gespannenheid.
Goed om je aura mee te reinigen. Deze
steen hoef je nooit te reinigen, hij laadt
tevens andere stenen op!
Let op! Steen niet in water leggen!

Kies jij ervoor te gaan leven vanuit je
eigen Zielelicht in afstemming op de
hogere bewustzijnsgebieden?
De inzichten die je daar opdoet, vragen
om toepassing in het leven van alledag.
Juist dan kun je je trilling verhogen,
werkelijk spiritueel groeien en je diepste
waarheid leven. Op die manier maak je
de transformatie van 3D-naar 5Dbewustzijn; van angst naar
onvoorwaardelijke liefde en van
afgescheidenheid naar
eenheidsbewustzijn.

OOSTERSE KAARSHOUDER
In deze fraaie oosterse kaarsbrander uit
India, ook wel een Diya genoemd,
kunnen waxinelichtjes of ghee kaarsjes
worden gebrand.
Aandacht voor jezelf en anderen met je
eigen lichtjesfeest.
In vele tradities op onze aarde is het
branden van kaarsen een heilige
handeling, die meer betekent dan
woorden zeggen kunnen; het gaat om
dankbaarheid en verstilling. Zo lang we
ons kunnen herinneren heeft de mens op
heilige plekken kaarsen gebrand.
Misschien begin of eindig je de dag graag
met dit eenvoudige ritueel - het branden
van een kaarsje, met aandacht voor jezelf
en anderen.
De kaarsjes worden traditioneel gemaakt
van geklaarde boter (ghee) met een
katoen wattenlontje, soms gedrenkt in
parfum. Ghee kaarsjes branden stabiel.

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.

03-04-2021 Astrologie/ Tarotconsulten - 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.
Voor meer info: www.astroluis.nl
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

10-04-2021

Lichtbaanheling of spirituele meridiaantherapie- Janine
Adriaenssens

11:00-16:00

Janine Adriaenssens geeft deze zaterdag van 11:00-16:00 lichtbaanheling of spirituele
meridiaantherapie.
Deze zeer ontspannende behandeling laat de energie weer lekker stromen en heft blokkades in
de energiedoorstroming op.
De healing kan ingezet worden voor zowel fysieke als psychische klachten.
De energie in de meridianen kan (al jaren) geblokkeerd zijn, door trauma of spanningen.
Als deze blokkades opgeheven zijn , kan de energie weer vrij stromen doorheen het hele
lichaam. U voelt zich gelijk al veel beter.
Ook worden de chakra's en de aura uitgebalanceerd zodat deze weer licht uitstralen, ook
hierdoor zit je beter in je vel en ervaar je meer energie.
De Lichtbaanheling, is een mooie krachtige healingsvorm waarbij het Kosmisch Licht en de
Traditionele Chinese Geneeswijzen samen werken en elkaar versterken.
Voor meer info: www.hetlichthuis.com
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

24-04-2021 Engelenhealing- Pieter leijten

11:00-16:00

Pieter Leijten geeft deze zaterdag van 11:00-16:00 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
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

april 2021

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

13:00-16:00

Marie- Thérèse de Lange geeft op woensdag 7-14-21-28 april geeft van 13:00-16:00 korte
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

april 2021

Workshop Tarot - Diana van der Steen

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.

april 2021

Healing met Engelen - Pieter Leijten

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.

april 2021

Consulten - Janine Adriaenssens

11:00-16:00

Janine Adriaenssens van het Lichthuis geeft op donderdag 1-8-15-22-29 april van 11:00-16:00
consulten.
Het Lichthuis is een praktijk voor bewustwording en ontspanning.
Janine geeft hier vnl ontspannende voetreflexmassages en healingen.
(IET EN LICHTBAANTHERAPIE) Ook kun je bij haar een ontspanningsmassage boeken.
Haar massages en healingen zijn gestoeld op de TCG (traditionele Chinese geneeskunde)
waarbij ook aan de energiebanen of meridianen, aandacht wordt gegeven.
Vooral de combi van een behandeling met voetreflex én healing, werkt heel ontspannend en
geeft direct lichtheid aan het gespannen hoofd.
Aanmelden en informatie via info@hetlichthuis.com of 06-45398221
Zie ook www.hetlichthuis.com

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.

