Bekijk de webversie

Lieve mensen,
Een tijd waarin we weer veel op pad gaan...
de natuur in....aan het water...loslaten en weer opladen.
Fijne zomer!
Wij zijn de hele zomervakantie (25 juli t/m 3 september)
geopend (van maandag t/m zaterdag),
maar wel van 12:00-17:00.

Prachtige waterverf schilderij "Druïde" door Olya Demidova

SCHAT UIT DE AARDE
Versteend hout heeft een rustige,
liefdevolle en blije energie en is voor
iedereen goed. Het is een steen voor
zieners en van wijsheid. Hij versterkt je
paranormale gaven en haalt de angst
hieromtrent weg. Hij is goed voor de
algehele doorstroming van het lichaam
en dan vooral de aderen. Versteend
hout versoepelt het lichaam bij stijfheid
en zorgt voor een betere, stabiele
houding. Bij onverwachtse
gebeurtenissen geeft hij rust, ook bij
vastzittende emoties en verdriet.
Het bevordert onze connectie met de
aarde en vermindert heimwee.
Daardoor hebben we altijd het gevoel
op de goede plek te zijn en voelen we
ons thuis.

"VERBORGEN PLEKKEN"
SARAH BAXTER
Ontdek diep in het regenwoud van
Belize een eeuwenoude toegang tot de
onderwereld van de maya's, duik mee
naar een mysterieus onderwater
monument voor de kust van de Riukiueilanden in Japan of bezoek een intiem
kerkje op de zolder van een statig pand
aan de Voorburgwal in Amsterdam...
Reisjournalist Sarah Baxter neemt je
mee naar 25 van 's wereld meest
geheime plekken. Tot de selectie
behoren vergeten steden die pas
onlangs werden onthuld, afgelegen
locaties die je alleen door een
uitdagende wandeltocht kunt bereiken.
Met prachtige illustraties die de essentie
van elke bestemming weten te vangen,
brengt dit boek je dichter bij deze
verborgen plekken dan ooit.

VEGVISIR RUNE

De Vegvisir- rune is een magisch
krachtsymbool dat ook bekend staat als
Viking - kompas.
De drager van deze bindrune zal nooit
verdwalen, niet in storm of slecht weer
ook al kent hij/zij de weg niet.
Het Vegvisir bestaat uit acht runen die
staan voor oa. de windrichtingen en voor
bescherming.
Algiz is de hoofdrune in deze bindrune,
een magisch symbool voor navigatie.
Het herinnert je eraan om altijd het pad
van de waarheid te volgen en er in geen
geval van af te wijken.

Vegvisir gemaakt op kaak rund door
Hedgewitch Creations

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.

06-08-2022 Palmistry (Handlezen) door Sandrijn Ekkel

12:00-16:00

Sandrijn Ekkel komt van 12:00 – 16:00 met korte consulten palmistry: een hand vol inzicht.
Samen ga je aan de slag met het bestuderen van je eigen handen.
Handen zitten vol inzicht over jezelf, hoe je in het leven staat, je emoties en in welke werksfeer
je goed tot je recht zou kunnen komen.
Sandrijns werkwijze kenmerkt zich door ruimte voor jezelf, aandacht en praktische tips.
Sandrijn zal de consulten buiten geven, dus het gaat alleen door bij droog weer!
Een kort consult is deze dag na afspraak € 12.50 .
augustus
2022

Healing met engelen door Pieter Leijten

12:00-17:00

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
augustus
2022

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

12:00-17:00

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
augustus
2022

Hoogsensitiviteit/ hooggevoeligheid door Yvonne Anker

12:00-17:00

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.

