Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Wat heerlijk die warmte en licht van de zon!
Op dinsdag 21 juni wordt Litha gevierd, het begin van de zomer.
Litha is het midzomerfeest,
een symbool van licht, liefde, vrolijkheid, geluk, warmte en de kracht van de zon.
Verleng de kracht van de zon door een vreugdevuur aan te steken.
Verbrandt heilig hout en kruiden in het vuur om de magie te versterken.
Op maandag 6 juni is het 2e Pinksterdag en zijn wij gesloten.
Wij hebben veel bijzondere cadeautjes voor vaderdag (19 juni)
We hebben in juni weer bijzondere consulten op de zaterdag.
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

MOOI VOOR JE LIJF

De oranje/gele Calciet geeft
zonnewarmte, positiviteit, vitaliteit, en
levensvreugde.
Het is een krachtige versterker en
reiniger van energie. Hij versnelt je
ontwikkeling en groei.
Ondersteunt je om voor jezelf op te
komen en het goede in het leven te
zien. Geeft daadkracht.
Oranje Calciet werkt bijzonder
verzachtend en verwarmend op je
tweede chakra en buikgebied. De steen
geeft vertrouwen en is ook heel goed
voor kinderen. Bij erge ziekte stimuleert
hij het verwerkingsproces en geeft hij
kracht om met de ziekte om te gaan.
Geeft weer hoop en motivatie en helpt
energieker te worden. Calciet kalmeert
de geest en versterkt het geheugen.
Calciet verlicht emotionele stress.
Calciet reinigt de chakra’s, brengt ze in
balans en voorziet ze van energie.

Prachtige hanger met de zon (de maan
en sterren) en een Citrien steentje.
De zon is letterlijk datgene dat zorgt
voor de verlichting van de aarde.
Daarnaast wordt het woord verlichting
ook gebruikt voor een spiritueel
ontwaken, een verruimd bewustzijn,
waar de zon aan bijdraagt.
Symbolisch gezien staat de zon voor:
vruchtbaarheid, vernieuwing, groei,
openbaring, kracht, genezing, energie
en waarheid.
De Citrien is een verwarmende steen
die het innerlijk vuur aanwakkert. Geeft
helderheid, concentratie en
zelfvertrouwen.
Versterkt de eigen energie en de
intuïtie.
Tegen depressiviteit en helpt mensen
met chronisch vermoeidheidssyndroom.
De positieve energie van de zon werkt
als een magneet.
Laat je licht schijnen, zodat anderen
zich aan jou warmen!

FENG SHUI
REGENBOOGKRISTAL
Het facet geslepen kristal laat het zonlicht
op zo’n manier door, dat het licht
gebroken wordt en een kleurenspectrum
produceert. Het zijn kleuren in hun
puurste, schitterendste en mooiste vorm.
Regenbooglicht brengt vreugde,
verandert de energie en Chi in een ruimte
en heeft een helende werking. De
regenboog is het oer symbool van alle
culturen en zij brengt een verbinding tot
stand tussen verschillende werelden en
tussen hemel en aarde. In de Feng Sui
leer worden kristal facetten daar
neergehangen waar Chi energie
vermeerderd moet worden.

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.

11-6-2022

Inspirerende consulten met tarot/astrologie - Louis Kemperman

11:00-16:00

Zaterdag 11 juni 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 zie: www.astrolouis.nl
Deze dag is een consult na afspraak voor een half uur € 10.00 .

18-6-2022

Soul Body Fusion - Ellen Steijlen

11:00-16:00

Op zaterdag 18 juni komt Ellen Steijlen na afspraak van 11:00-16:00 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 kijkt 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 min. is deze dag na afspraak € 10.00.

25-6-2022

Halfjaar legging met de Lenormandkaarten - Corné

11:00-16:00

Zaterdag 25 juni geeft Corné van 11:00-16:00 een (halfjaar)legging met de Lenormandkaarten.
Ben je benieuwd wat 2022 je verder brengt bijv. op het gebied van werk, liefde, of algemeen
dan ben je welkom. Een consult van 30 min is € 10,-

juni 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 of Pieterleijten51@gmail.com of
06-48740109.

juni 2022

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

10:00-14:00

Marie- Thérèse de Lange geeft op woensdagen 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

juni 2022

Hoogsensitiviteit en Access Bars - Yvonne Anker

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.

