Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Wat fijn dat we je weer mogen verwelkomen in onze winkel zonder afspraak.
Weer meer je hart kunnen volgen….
Wij zullen vanaf nu ook weer onze normale winkeltijden hanteren…
wel met max 3 personen per keer.
Wees welkom!
Wij hebben weer bijzondere cadeautjes voor Moederdag… (zondag 9 mei)
Op Bevrijdingsdag…woensdag 5 mei…zijn wij geopend van 12:00-17:00.
Op donderdag 13 mei zijn we gesloten ivm. Hemelvaartsdag en op maandag 24 mei ivm.
Pinksteren.
We hebben in mei weer bijzondere consulten op de zaterdag (zie de agenda hieronder)
Wil je graag bij een van de therapeuten op consult komen dan is het verstandig om
via de winkel een afspraak te maken zodat je zeker bent van een plaatsje.
Je bent welkom!

SCHAT UIT DE AARDE

SPIRITUELE WIJSHEID

De Obsidiaan regenboog biedt
diepgaande genezing van de ziel en
helpt terug te gaan naar vorige levens
om pijnlijke emoties en trauma's van
vroeger te genezen.
Deze krachtige steen vormt een schild
tegen negativiteit en verwijdert stress.
De Obsidiaan regenboog werkt aardend
en geeft kracht in tijden van nood. Hij
leert je te ontdekken wie je werkelijk
bent. Hij kan confronterend zijn, maar
geeft je inzicht in hoe je kunt
veranderen. Kan verlichting geven bij
gewrichtspijn en kramp.

Spiritueel ontwaken is het pad van
vrijheid en verlichting. Dankzij het
ontwakingsproces kunnen we eindelijk
begrijpen wie we werkelijk zijn, en hoe
we op onze eigen unieke manier
diensbaar kunnen zijn aan de wereld
waarin we leven.
De onrustige tijd waarin we leven vraagt
om verandering, maar het is soms
moeilijk om je aan je idealen vast te
blijven houden. Mary Mueller Shutan
liep hier tegenaan tijdens haar eigen
ontwakingsproces: ze voelde de rust, de
flow en de harmonie, maar begreep
tegelijkertijd niet wat haar gebeurde.
Gids voor spiritueel ontwaken is het
boek met alle informatie dat ze miste
toen ze het zelf zo hard nodig had.

WISDOM INZICHTKAARTEN
Al van oudsher gebruiken mensen allerlei
"tools" om de boodschappen vanuit het
universum door te geven, te verklaren of
te begrijpen.
Het werken met de kaarten is een
oeroude manier om in contact te komen
met engelen en gidsen. Deze kaartenset
is gebaseerd op de Wet van Aantrekking,
wat inhoudt dat de kaarten die op tafel
komen in overeenstemming zijn met wat
je gedachtenzijn en/of je energie is. Je
kan er geen fouten mee maken.
Als we de hulp van het universum (de
engelen en de gidsen) hard nodig
hebben, is het soms moeilijk om de
boodschappen duidelijk te begrijpen,
omdat we blokkeren als we gespannen
zijn. Omdat deze kaarten een directe lijn
vormen tussen jouw gidsen, je engelen
en jezelf, omzeilen we door het gebruik
van de kaarten de blokkade(s).

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.

15-05-2021 Enneagram - Caroline Haenen

11:00-16:00

Wil je iets veranderen in je leven?
Op zaterdag 15 mei van 11:00- 16:00 geeft Caroline Haenen consulten met het Enneagram.
Je kunt met levensvragen en problemen bij haar terecht. Middels toegepaste kinesiologie
(het Spiertesten) en het enneagram, kan zij direct de kern van een vraag opsporen en
aanpakken.
We bekijken de wereld door onze eigen bril. Het verleden, onze gedachten, emoties en
ervaringen hebben ons gevormd. We vertonen een bepaald gedrag en spelen een rol, maar dit
ben je niet werkelijk. Het Enneagram is oa een psychologisch procesmodel dat je gedrag
onderzoekt en vragen, problemen en overtuigingen bij de kern aanpakt.
Het geeft je meer inzicht en bewustwording.
Je kunt je veel beter ontplooiien vanuit je kern dan vanuit een bepaald gedrag of een rol.
Het enneagram is een geweldig model dat de verdieping biedt om jezelf beter te leren kennen
om tot verandering te komen. Op psychologisch niveau biedt het enneagram je de mogelijkheid
je bewust te worden van geconditioneerd gedrag dat vastgeroest zit in gewoonten.
Caroline kan meteen de diepere oorzaken van bv burn-out, depressieve gevoelens,
onzekerheid, altijd alles goed of perfect moeten doen van jezelf, je grenzen beter aangeven,
meer in je kracht komen, moeheid, migraine of andere klachten…enz, traceren en aanpakken.
Je gaat lichter en vol inzichten weer naar huis.
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

22-05-2021 Energetische healing - Adam

11:00-16:00

Op zaterdag 22 mei geeft Adam een energetische healing tussen 11:00-16:00. Tijdens de
healing gebruikt Adam zijn intuïtie om aan te voelen waar het energieveld een energetische
blokkade heeft. Hij gebruikt zijn handen langs je lichaam zonder je aan te raken. De sensaties
die ontstaan zijn verschillend en elke persoon reageert anders.
Adam kan ook specifieke kruiden aanbevelen om uw behandeling te ondersteunen.
Adam spreekt Engels, Japans en een beetje Nederlands
Voor meer informatie: https://iroiroconnect.com/
Een consult is deze dag € 10.00

29-05-2021 Inspirerende consulten - Louis Kemperman

11:00-16:00

Zaterdag 29 mei geeft Louis Kemperman (of Astrolouis) 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 zie: www.astrolouis.nl
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

mei

Persoonlijk consult of Workshop Tarot - Diana van der Steen

13:15-17:45

Diana van der Steen geeft persoonlijke consulten met de tarotkaarten (dag en tijd in overleg)
èn 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.

mei

Healing met Engelen - Pieter Leijten

10:00-18:00

Pieter Leijten is op de dinsdagen 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.

mei

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

10:00-14:00

Marie- Thérèse de Lange geeft op woensdagen in mei van 10:00-14:00 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

mei

Consulten - Janine Adriaenssens

10:00-18:00

Janine Adriaenssens van het Lichthuis geeft op de donderdagen in mei 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.

