Bekijk de webversie

Lieve mensen,

Heerlijk we gaan de nazomer in......
Nieuwe energie opgedaan om weer op te starten met frisse ideeën
voor het dagelijkse leven, werk, school, nieuwe cursus…
Wij zijn deze zomer tot 3 september
van ma tm za van 12:00-17:00 geopend....
vanaf ma 5 september dus weer onze vertrouwde tijden!
Zaterdag 10 september staan we op het Happy Life Festival in Oosterhout
(onze winkel is ook gewoon open deze dag)

HAPPINESS OLIE

MIJN HAPPINESS JOURNAL

Etherische oliën (ook wel aromatische
of essentiële oliën genoemd) worden op
natuurlijke wijze (oa. destillatie) veelal
uit geurige heilzame planten gewonnen.
Zo kan de Chi of levenskracht in de
vorm van essentiële olie op mens of
dier worden overgedragen. Ze zijn
positief voor lichaam en geest en
ondersteunen de gezondheid.
Elke olie bezit specifieke
eigenschappen en kent verschillende
toepassingen.
De Happiness olie brengt een lekkere
geur in huis én een vrolijke sfeer. Van
de geurcombinatie van de etherische
oliën van mandarijn, bergamot,
sinaasappel en benzoë word je echt
helemaal happy. Het is een perfecte
combinatie van zoete, frisse en warme
geurnoten. Het is daarom ook niet voor
niets een van de populairste etherische
olie composities van Chi.

Geluk is een reis en zelfs de grootste
ontdekkingsreizigers kunnen
onderweg weleens wat hulp
gebruiken.
Mijn Happiness Journal staat vol met
opbeurende citaten, positieve
uitspraken, handige tips en oefeningen.
Leg je mooiste momenten en
ervaringen vast om erover na te denken
en als waardevolle herinnering.
Dit boek leidt je door verschillende
aspecten van je leven en helpt je het
geluk van elke dag te ontdekken.

HAPPY SOAPS
100% plasticvrije en natuurlijke
verzorging toegankelijk maken voor
iedereen, dat willen wij!
Wij, Marcel en Marco, hebben ons altijd
verbaasd over de verpakkingen van
verzorgingsproducten. Want wat je ook
koopt - shampoo, douchegel of
conditioner – je krijgt er altijd zo’n enorme
plastic verpakking bij. ‘Dat kan toch
anders en beter?’ dachten we.
Daarnaast gebruiken we geen palmolie
en zijn onze producten vegan en
dierproefvrij.
Handgemaakt in Nederland met liefde!
Think global, act local. Dat slaat bij ons
ook op de productie van HappySoaps.
Alles wordt namelijk met liefde
handgemaakt in Nederland, in onze eigen
zeperij.

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.

17-09-2022

Energetische healing - Caroline van Lil

11:00-16:00

Caroline geeft deze zaterdag 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 via de winkel € 12,50.
Voor meer informatie: www.carolinevanlil.nl
Jij bent van harte welkom!

24-09-2022

Inspirerende consulten op basis van astrologie, tarot
- 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.astrolouis.nl
Deze dag is een consult na afspraak via de winkel voor een half uur € 12.50.
6, 13, 20 en
Healing met Engelen - Pieter Leijten
27 sept.

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.
Mocht je interesse hebben kun je een afspraak met Pieter maken.
7, 14, 21 en
Levensvragenspreekuur - Erhard Teunen
28 sept.

10:00-18:00

Erhard Teunen heeft in september iedere woensdag van 10:00 – 18:00 uur
Levensvragenspreekuur.
Voor al jouw levensvragen, het omgaan met gebeurtenissen en problemen, het ontdekken en
ontwikkelen van jouw capaciteiten heb je aan hem een goede gesprekspartner, bewustmaker,
procesbegeleider en steun in het aanpakken van jouw thema’s en uitdagingen.
Op deze dag kun je bij hem terecht voor een consult van 1 uur. De bijdrage hiervoor is € 39,--.
Aan het eind van het consult volgt nog een Osho Zen Tarot kaart trekking voor een spirituele
aanvulling. Als je dat wenst kun je hierna een afspraak maken voor een vervolgconsult: in de
praktijk, online via beeldbellen of tijdens een wandelsessie.
Hij ziet ernaar uit om jou verder op weg te helpen!
Voor meer info: www.schakelnaarwelzijn.nl (gevestigd te Rijen) Aanmelden via:
schakelnaarwelzijn@gmail.com of via WhatsApp 06-4555 27 60
Mocht je interesse hebben kun je een afspraak met Erhard maken.

september
2022

Zelfinzicht door coaching met de Maya-astrologie en ondersteuning
met persoonlijk uitgezochte Bach-bloesems - Marie- Thérèse de
in overleg
Lange

Marie- Thérèse de Lange geeft in overleg 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
Mocht je interesse hebben kun je een afspraak maken met Marie- Thérèse.
september
2022

Hoogsensitiviteit - 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
Mocht je interesse hebben kun je een afspraak maken met Yvonne.

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.

