Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Wij hebben weer veel bijzondere kadootjes voor de Sint en voor de Kerstdagen.
Wij zijn open op: ma 13:00-17:00
di t/m za 10:00-17:00
Wij hebben dit jaar een speciale koopzondag op 19 december van 13:00-17:00 (onder
voorbehoud, wij maken dit kenbaar via Facebook en Instagram)
Op 25 en 26 december zijn we gesloten, evenals 1 januari.
In december hebben we bijzondere consulten op zaterdag.
Wil je graag bij een van de therapeuten in de winkel 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!
Wij wensen dat iedereen in deze donkere tijd veel lichtpuntjes mag vinden,
en zelf licht mag zijn voor anderen, want het blijft waar:
Ieder lichtje laat de wereld stralen!
Wij wensen iedereen veel licht, fijne feestdagen en een mooi, spiritueel 2022!

KOSHI

SCHAT UIT DE AARDE
Een Bergkristal geode is een bol die
doormidden is gezaagd waardoor je de
prachtige binnenkant ziet. Allemaal
kleine witte kristalletjes schitteren je
tegemoet. Een geode is een bijzondere
vorm die op een baarmoeder lijkt,
symbolisch een baarmoeder waar de
kristallen veilig in groeien. Maar ook
voor ons mensen geven deze kristallen
ons een gevoel van veiligheid en
geborgenheid.
De energie van de kristallen straalt naar
buiten door de open kant, maar blijft
toch ook in een beschermde holte.
Bergkristal of kwarts is een zeer
krachtige healer en energieversterker.
Kwarts neemt energie op, slaat deze
op, laat deze los en reguleert haar. Het
brengt helderheid in hoofd en hart en
helpt verwarring te overwinnen. Ook
helpt het je om een heldere verbinding
te leggen met je hogere zelf. Als je een
kwarts kristal of bergkristal vasthoudt
verdubbelt dat je biomagnetische veld,
versterkt het de spierspanning en
beschermt tegen straling. Bergkristal is
een geneeskrachtige steen, hij brengt je
energie in een volmaakte toestand. Hij
reinigt en versterkt de organen en
verfijnde lichamen en resoneert met alle
chakra’s. Op het spirituele vlak verhoogt
dit kristal je energie tot het hoogst
mogelijk niveau. Kwarts is een grote
energiebespaarder en stimuleert het
immuunsysteem.

De Koshi is een authentiek instrument,
ambachtelijk gemaakt aan de voet van
de Pyreneeën.
De ontwerper (Kabir) vond zijn inspiratie
in de vier elementen:
Terra/Aarde; Aqua/Water; Aria/Lucht;
Ignis/Vuur
Doordat elke windgong heel precies
gestemd wordt heeft elk zijn eigen
magische klank die al velen geraakt
heeft.
Dankzij de klankkast, die opgebouwd is
uit laagjes bamboefineer, hebben deze
windgongs een volle klank die rijk is aan
boventonen.
Je kunt de magische klanken van de
koshi horen door hem rustig aan het
koord te laten bewegen, of de wind zijn
werk te laten doen of door een speciaal
hand gemaakte koshi houder die wij in
de winkel verkopen.
De koshi is een prachtig instrument voor
de kinderkamer (zorg alleen dat ze er
zelf niet bijkunnen), woonkamer tijdens
yoga of meditatie.
Buiten onder een afdakje hangen, en
net als andere houten objecten
beschermen met teak olie.

YGGDRASIL
Boomsymboliek wortelt in de
religieuze traditie en in de volkscultuur.
Wereldwijd hebben bomen daardoor een
bijzondere, heilige of rituele betekenis
gekregen.
Bomen symboliseren door hun gestage
groei het leven van geboorte naar dood,
van begin naar einde, van aarde naar
hemel.
Met hun vorm, de bovengrondse takken
en de ondergrondse wortels omvatten zij
in de Noorse mythologie het hele
universum. De es Yggdrasil (op de foto is
gemaakt door Margriet Kraan) staat in
verbinding met de wereld van de goden,
de wereld van de mensen en
met de onderwereld. Zo’n boom
wordt levensboom genoemd. Andere
namen voor een levensboom zijn
wereldboom of kosmische boom. In de
Christelijke traditie symboliseert de
levensboom onsterfelijkheid, de vruchten
van een levensboom schenken leven. In
de volkscultuur waren bomen de
verblijfplaats van de goden, in de
mythologie veranderden goden
gemakkelijk in een boom of een
ander natuurwezen.

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.

04-12-2021 Kaartspel “op date met jezelf” - Natascha van Weerden

11:00-16:00

Natascha van Weerden neemt je mee op reis d.m.v. het kaartspel “op date met jezelf”. Ben
je toe aan wat speelsheid of advies over hoe nu verder met je leven hier op aarde? Hoe kun jij
je spirituele wensen realiseren? Wil jij je mee laten voeren door de sensitieve sensaties van
je intuïtie, je nieuwetijdse geest en gezond verstand en vooral niet te vergeten je
geweldige lichaam. Jij kiest een kaart en ik vertel je wat er in de kaarten voor jou zijn
beschreven. Ben je nieuwsgierig wat jouw karmapad jou te brengen heeft hier op aarde? Kom
dan langs op 4 december tusen 11.00-16.00.. Een consult is 10 euro voor 30 min. Wil je meer
weten kijk dan
op www.sensitivecoaching.nl

11-12-2021

Inspirerende 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.
Voor meer info: www.astroluis.nl
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00.

dec - 2021

Tarot - Diana van der Steen

in overleg

Diana van der Steen geeft persoonlijke consulten met de tarotkaarten (dag en tijd in overleg)
èn op de maandagmiddagen een cursus Tarot voor beginners en een jaaropleiding op
zaterdag.
* lijkt het jou leuk om meer te weten te komen over de Rider Waite tarot?
* zou je graag op een integere wijze anderen willen helpen met vraagstukken die op dat
moment aan de orde zijn?
* wil je graag meer inzicht in je eigen leven?
* zou je graag je intuïtie willen verbeteren?
Schrijf je dan nu in voor de inspirerende, interactieve cursussen!
Geen dikke studieboeken, wel een heldere uitleg van iedere kaart en een praktisch naslagwerk
Voor meer info en voor aanmelden: www.simetradi.com of 06-10616032 .

dec - 2021

Healing met engelen - Pieter Leijten

11:00-18:00

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
Pieterleijten51@gmail.com of 06-48740109

dec - 2021

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

10:00-14:00

Marie- Thérèse de Lange geeft op woensdag 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

dec - 2021

Begeleiding Hoogsensitiviteiet, ontprikkeling via Access Bars Yvonne Anker

in overleg

Yvonne Anker geeft op diverse dagen begeleiding voor hoogsensitiviteit.
Heb jij last van je hoogsensitiviteit/ hooggevoeligheid of misschien jouw kind?
Ervaar je veel prikkels en weet je soms even niet meer hoe je in balans kunt blijven met jezelf?
Mogelijk hebben jouw kinderen boze buien om ogenschijnlijk niets of zijn ze gevoelig voor alles
wat er om hen heen gebeurt.
Dan lopen emmertjes soms snel over en dit kan het hele gezin beïnvloeden.
Ik help jullie op weg naar inzichten voor jou en je kind, zodat jullie stappen kunnen zetten naar
rustiger vaarwater.
Ik luister naar wat er bij jullie speelt en geef uitleg, inzicht als ook heldere stapjes die nodig zijn
om weer rust te ervaren.
Ontprikkeling via Access Bars
Een andere manier om meer te ontprikkelen is het ervaren van een Access Bars.
Op een massagetafel lig je met je kleding aan, onder een zacht kleed.
Door het zachtjes aanraken van de 32 drukpunten op je hoofd activeer je de energiebanen
in het lichaam.
De punten bevatten ideeën, gedachten, overtuigingen en emoties die in je lichaam
zijn opgeslagen.
Je ligt ontspannen, voelt misschien iets of niets, valt in slaap, alles kan gebeuren maar in
ieder geval mag je genieten van een heerlijk moment voor jezelf of voor je kindje.
Kosten: 60,- euro per behandeling.
Wil je meer weten over bovenstaande?
Kijk op: www.Hoogsensitiefopvoeden.nl

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.

