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Beste spirituele vrienden,
We leven in een onstuimige tijd waar de gebeurtenissen en
ontwikkelingen zich soms te snel afspelen. We krijgen amper
de tijd om over situaties na te denken, laat staan om ze te
kunnen verwerken.
Laat de wind je hoofd leegblazen, waardoor je in één klap van
je problemen verlost wordt. Ga op zoek naar een veilige
schuilplaats om deze zorgen even opzij te kunnen zetten en
waar jij je gedachten vrij mag laten gaan.
Hoe zie jij jouw toekomst voor je en wat zou jij graag in je
leven willen veranderen? De tarotkaarten helpen je om met
een heldere blik naar de situatie te kijken en waar jij naar toe
kunt gaan op je levenspad.
Vaak weet je zelf wel wat er nodig is en wat jou te doen staat.
Een extra steuntje in de rug is handig als bevestiging dat je
niet hoeft te twijfelen!
John

Spirituele dag bij de Tara Boeddha winkel
Op 9 mei is er weer een spirituele dag op de 4e vloer bij de Tara
Boeddha winkel waar ons vaste team klaar staat om er met elkaar
een bijzondere dag van te maken. Je bent dan van af 10:00 uur
hartelijk welkom.
Er ligt een intekenlijst klaar waar je tot 15:30 voor het laatste consult
kunt inschrijven.
De consultenmiddagen zijn op vrijdag 10 april en 12 juni waar je
van 12:00 - 16:00 uur kunt aanschuiven bij de koffietafel voor een
tarotconsult.
Check voor de laatste informatie en data: www.arristrara.nl/agenda

www.decirkelamersfoort.nl
decirkelamersfoort@gmail.com

Stille Aandacht – Sanne Theben Terville
Sanne is op jonge leeftijd gestart met yoga en meditatie, waarna het
een deel van haar leven is geworden en heeft haar gevormd tot wie
ze is. Het is haar doel om haar ervaringen en in yoga en meditatie in
liefde met zoveel mogelijk mensen te delen.
Onder de naam Stille Aandacht geeft ze Flow Yoga en Meditatie
lessen bij Tara Boeddha en Bindi (Amersfoort) en Puur Studio
(Amsterdam). Hierin komen aspecten van Chakra yoga, Hatha
yoga, Dru yoga, Yin Yoga, Zen and Mindfulness samen.
Ze organiseert daarnaast regelmatig ontspannende workshops en is
ook in het buitenland actief door het organiseren van yoga en
meditatieweken in Portugal.
Creëer een moment voor jezelf, in stille aandacht – ontspan je
lichaam en ziel…
5 mei geeft Sanne van 19:30 tot 20:30 uur een speciale
vredesmeditatie bij de Tara Boeddha winkel.
Voor meer informatie, ga naar www.stille-aandacht.nl of stuur een
mail naar info@stille-aandacht.nl.

Yoga en meditatie met Sanne

Programma De Cirkel Amersfoort
April 2015
09 Stiltemeditatie (geen muziek)
16 Spirituele bewustwording: Tafeltjesavond
Vrienden van De Cirkel geven mini workshops in verschillende
disciplines; o.a. Tarotkaarten, Psychometrie, Bijenwaskaarten.
23 Workshop, onderwerp Bijenwaskaarten maken.
Zelf bijenwaskaarten maken en deze samen duiden.

Mei 2015
21 Workshop & Lezing, onderwerp “Astrologie”
Henk Langkamp geeft een korte lezing over de ins & outs van de
astrologie. Vervolgens ga je zelf aan de slag met de beginselen van
de astrologie.
28 Mediumavond: Cora de Koning, Karmaspiegels.
Boodschappen door middel van Karmaspiegels. Deze zijn van gips
geglazuurde karmaspiegels en worden door Cora zelf gemaakt.

Juni 2015
04 Geleide meditatie
11 Mediumavond: Tini de Ruiter, Foto’s van overledenen.
18 Spirituele Bewustwording, onderwerp: Wat vertelt de natuur?
Neem een tak, mos of bloem uit de natuur mee. Wat voel jij bij dit
stukje natuur?

Tafeltjesavond bij
De Cirkel Amersfoort

Astrologie
Henk Langkamp

De Cirkel Amersfoort organiseert de avonden altijd op de
donderdagavond bij Qi - Amsterdamseweg 43A, 3812 RP
Amersfoort (parkeren naast de Kwantum).
Aanvang:
Pauze:
Entree:

20:00 - 22:00 uur. Welkom vanaf 19:30 uur.
inclusief koffie en thee.
€ 5,00 voor vrienden € 8,00 voor bezoekers.

Wil je ook vrienden worden van De Cirkel Amersfoort?
Kijk voor meer informatie op www.decirkelamersfoort.nl
of stuur een e mail naar decirkelamersfoort@gmail.com

jhlangkamp99@gmail.com
Tel: 06 405 737 48

De Symbolen van de Aartsengelen – Maaike Kerstens
De Symbolen van de Aartsengelen zijn bestemd voor een ieder
die inzage wenst in oplossingen van problemen, richting nodig heeft
en om te kunnen helen op het diepste niveau. De Symbolen van de
Aartsengelen zijn instrumenten waarmee aartsengelen werken op
het gebied van genezing en heel wording. Ze spreken tot ons
onderbewuste, alleen al door ernaar te kijken zal er beweging
komen in vastgelopen energieën. Het legpatroon De Aartsengelen
Beschermkring biedt bescherming voor een persoon, dier, of
situatie en bestaat uit 9 (dubbele) kaarten die om een foto heen
worden gelegd.
Maaike Kerstens is energetisch genezeres. Zij werkt met positieve
energieën, die zij kan waarnemen, aanvoelen en vertalen naar de
materiële Wereld. Door haar studie (medische basiskennis,
holistische kleuren punctuur, kleurentherapie, chakratherapie,
edelsteentherapie, reiki, engelenmedium en medium) is zij
geïnspireerd geraakt door de verbanden tussen lichaam, ziel en
geest. Haar ervaringen en de engelen hebben Maaike tot diepere
inzichten gebracht op het gebied van genezing.

ISBN: 9789075145342
Prijs: € 7,50

AGENDA
April 2015
2 april

www.stichtingmedium.nl 20:00 22:00 uur.

Locatie: Speeltuin / Wijkgebouw Hof van Eden, Muiderslotweg
222a, 2026 AW Haarlem
7 april

Centrum Uw Gids 20:00 – 22:00 uur.

www.schors.nl

Locatie: Verrijzeniskerk: Reigerskamp 611 Maarssen
10 april

Consulten middag bij Tara – Boeddha winkel
12:00 – 16:00 uur

Mei 2015
9 mei

Spirituele Dag bij de Tara – Boeddha winkel,
10:00 – 16:00 uur. www.tara-boeddha.nl

13 mei
De Cirkel Hoorn - 20:00 – 22:00 uur.
Locatie: Wijkcentrum "De Grote Waal", Grote Beer 3,
Hoorn. www.pvdecirkel.nl
Paranormale Voorjaarsbeurs – EPC Lekstroom
Locatie: De Stadshof, Hazelaarplein 4, Vianen
www.epcdelekstroom.nl

17 mei

18 mei
Stichting Horus - 20:00 – 22:00 uur. Locatie: Sociaal
Cultureel Centrum D’n Durpsherd, Kerkwijk 61, Berlicum
www.stichtinghorus.nl

ISBN: 9789075145298
Prijs: € 17,50

Juni 2015
12 juni

Consulten middag bij Tara – Boeddha winkel
12:00 – 16:00 uur

Een tarotconsult…
Een tarotconsult voor jezelf aanvragen omdat je duidelijkheid
rondom een levenssituatie wilt. Vraag dan de tarotkaarten om meer
inzicht hoe jij dit het beste aan kunt pakken! Je kunt natuurlijk ook
iemand een tarotconsult cadeau doen!
Een consult kost € 50,00 en duurt anderhalf uur.

Tarot of the New Vision

Workshop “Rider Waite Tarot”
Heb je thuis een pakje Rider Waite tarotkaarten en kom je er met
een boekje ernaast niet uit!? Woensdagavond 22 april gaat er weer
een workshop van start. Op 5 woensdagavonden krijg je uitleg over
de Ins & Outs over de tarotkaarten.
Uiteraard gaan we ook aan de slag om via legpatronen om de
kaarten te leren (her)kennen. Op de eerste avond krijg je een map
waarin de uitleg over deze tarotkaarten wordt beschreven. Tevens
kun je ook gebruik maken van het boek, “Tarot van de New
Vision”. € 17,50.
Aanvang: 19:30 tot 21:30 uur
Data: 22 april, 6, 20 mei, 3 en 17 juni
Prijs: € 100,00
Lesmateriaal: € 13,75 Rider Waite Tarotkaarten
Locatie: Kelvinstraat 20 C – 3817 ZP Amersfoort
Maximaal 5 deelnemers
Voor meer informatie over tarot kun je terecht op www.arristara.nl of
stuur een berichtje met je vraag naar arristara@ziggo.nl
Je mag uiteraard ook bellen 06 434 89 11

Rider Waite Tarot

