Bekijk de webversie

Lieve mensen,
De lente is begonnen…
een tijd waarin vogelgeluiden, kleuren en geuren weer intenser aanwezig zijn.
…een tijd dat alles weer tot bloei mag komen.
In deze nog steeds chaotische, spannende tijd
is het een hele kunst om dicht bij je hart te blijven…
in vrede met jezelf!
Op maandag 18 april (met 2e paasdag) zijn wij gesloten
net als woensdag 27 april met Koningsdag.

SCHAT UIT DE AARDE

SONNENTOR THEE

Coelestien is een zachtblauwe steen,
ook wel celestien of engelensteen
genoemd. Het is een hele krachtige
steen die genezing bevordert. Brengt
inzicht en helderheid en geeft innerlijke
vrede.
Versnelt je spirituele ontwikkeling. Hij
zorgt ervoor dat je je dromen herinnert.
Brengt je in contact met het rijk der
engelen. Trekt voorspoed en geluk aan.
Erg goed voor de slaapkamer, praktijkof meditatieruimte, omdat hij de ruimte
schoonmaakt en positieve energie
brengt.

Happiness is...vrede vinden.
Met witte thee, vlierbloesem en
citroenverbena.
Vind je innerlijk met deze mild-bloemige
en citrusachtige mix. De thee
harmoniseert voortreffelijk bij gerechten
met paddestoelen, risotto, couscous en
notendesserts.

TAO TE TJING - HET BOEK
OVER VREDE EN VREUGDE
De Tao Te Tjing wordt als wijsheidsboek
gerekend tot de hoogtepunten van de
wereldliteratuur. Het is een fascinerend
boek: Chinees, oud, wereldberoemd,
bescheiden, instructief, spiritueel en
...soms onbegrijpelijk. Het werk wordt
toegeschreven aan de filosoof Lao Tse,
die de basis legde voor de Tao in de
zesde eeuw voor Christus. In de derde
eeuw is het werk vervolmaakt met
wijsheden van meerdere denkers.
Na tien jaar voorstudie begonnen
schrijver Roeland Schweitzer en fotograaf
George Burggraaff in 2013 aan hun
'Kinder Tao'. De Tao Te Tjing voor
kinderen en andere volwassenen is
gebaseerd op de oorspronkelijke tekst
van het wijsheidsboek. Ze gaven het een
prachtige ondertitel mee: 'Het boek over
Vrede en Vreugde'. En net als in de oude
Tao Te Tjing: 81 teksten over Tao, het
oerprincipe van het leven, het niet te
bevatten Alles. En over Te, onze
innerlijke kracht.

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.

02-04-2022 Energetische healing - Adam

11:00-16:00

Adam geeft op zaterdag 2 april een energetische healing op afspraak van 11:00 tot 16:00 uur.
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 en reacties die kunnen optreden, zijn voor elke persoon anders. Adam kan je ook
wat niet-lichamelijke oefeningen aanraden om je behandeling te ondersteunen. Sta open voor
de ervaring.
Adam spreekt Engels, Japans en een beetje Nederlands.
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .
Voor meer informatie: https://iroiroconnect.com/

09-04-2022

Consult "op date met jezelf " - Natascha van weerden

11:00-16:00

Op zaterdag 9 april neemt Natascha van Weerden 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?
Maak dan een afspraak tussen 11.00-16.00.
Een consult is 10 euro voor 30 min.
il je meer weten kijk dan op www.sensitivecoaching.nl

16-04-2022

Inspirerende consulten - Louis kemperman

11:00-16:00

Zaterdag 16 april komt 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: www.astrolouis.nl
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

23-04-2022

Consult en healing - Caroline van Lil

11:00-16:00

Zaterdag 23 april geeft Caroline consulten en healings.
De verfijnde, sprankelende energie die zij met zich mee brengt is voelbaar aanwezig en laat jou
weer thuis komen bij jezelf. Jouw energie gaat beter stromen en jij voelt je lichter.
Caroline gebruikt haar helende gaven en handen, ook zonder aanraking.
Als jij dit wilt worden jou intuïtieve boodschappen aangereikt vanuit haar verbinding met het
Licht.
Word jij soms opgeslokt door de hectiek rondom jou?
Vind je het moeilijk om bij jezelf te blijven?
Heb je een vraag, zit je niet lekker in je vel of wil je simpelweg opgetild worden door deze
helende
energie? Maak dan een afspraak bij de Maretak. Het is een prachtig cadeau voor jezelf!
Een consult van 30 min. is deze dag na afspraak € 10,00.
Voor meer informatie: www.carolinevanlil.nl
Jij bent van harte welkom!

april 2022

Tarot consult of workshop - Diana vd 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 .

april 2022

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
Pieterleijten51@gmail.com of 06-48740109

april 2022

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 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.
Aanmelden en informatie via marietherese.nu@gmail.com of stuur een whatsapp bericht naar
06-30190145. Zie ook Facebook of www.moedercoach.nl

april 2022

Hoogsensitiviteit/ Hooggevoeligheid - 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.

