
           

 

 

 

 

                    Nieuwsbrief augustus en september 2015 

 

Beste spirituele vrienden,  

“Hoe zie jij jouw toekomst voor je”? Die vraag stelde ik in de vorige nieuwsbrief. 

Nou…mijn toekomst is op dit moment lekker hectisch, vol nieuwe ontwikkelingen met 

vele veranderingen op mijn levenspad.  

Ik kan vol trots melden dat ik aan het begin van mijn vakantie mijn tweede boek aan 

uitgeverij Schors heb overhandigd en zij dit enthousiast in ontvangst hebben genomen. 

Het is een spiritueel werkboek waar je met hulp van de tarotkaarten een antwoord kunt 

krijgen op bepaalde levenssituaties. De titel zal in een later stadium onthuld worden. Op 

dit moment wordt er héél hard achter de schermen gewerkt zodat het over een paar 

maanden volop verkrijgbaar is. Laat de drukpersen maar draaien!!   

 

 

 

Laatste Spirituele dag bij de Tara Boeddha winkel 

Zaterdag 5 september organiseert Arristara voor de laatste  

keer de spirituele dag. Na bijna 10 jaar stopt dit bijzondere  

evenement bij de Tara Boeddha winkel. 

 John Hagen legt de tarotkaarten. In samenwerking met Tara, zijn spirituele 
begeleidster krijgt hij een boodschap voor je door. De tarotkaarten geven 
informatie die voor jou belangrijk is.  

 Via Eduard de Haan zijn zelfgemaakte bijenwaskaarten geeft hij een spirituele 
boodschap.  

 Aan de hand van een foto of voorwerp wil Ria Groothuijse je inzicht geven in een 
aantal zaken in het leven. Hierdoor kun je er op een andere manier naar kijken.  

 Henk Langkamp kijkt voor jou in je horoscoop waarbij je een vraag kunt stellen 
over een levenssituatie waarover je meer inzicht wilt hebben. 

Een consult duurt ongeveer 30 minuten en kost € 10,00. Je bent welkom vanaf 10:00 tot 16:00 uur! 

 

De Cirkel Amersfoort 

Het is alweer 5 jaar geleden dat Monique, Ria en ik De Cirkel Amersfoort hebben 

opgericht. Het programma voor september ziet er als volgt uit. 

03  Geleide Meditatie. 

10  Spirituele Bewustwording “Ontmoet je Gids”. Wat is het verschil tussen een Helper  

 en een Gids of overleden familieleden. Leer in een meditatief moment te ervaren,  

 te luisteren en te ontmoeten. Een bijzondere avond! 

17  Mediumavond: Gertien van der Gracht. Zandlezen. 

 



 

 

 

 



 

Schuif maar aan tafel voor een tarotlegging. 
Een consult duurt ongeveer 30 minuten en bedraagt € 10,00 per persoon. Heb je een 
vraag of heb je altijd al een persoonlijke tarotlegging willen ervaren, schroom niet. Laat 
de kaarten spreken over jouw levensweg. 

 bij Tara Boedha in Amersfoort 

Op vrijdagmiddag 14 augustus en 11 september kun je van 12:00 - 16:00 uur  

 bij Fabula Rosa in Amsterdam. 
Op 18 september van 14:00 tot 18:00  
 

Happy Tarot Mega-blije tarotkaarten!  
Als je naar de Happy tarotkaarten kijkt kan het  
gewoon niet anders dat je er super vrolijk en blij  
van wordt. Wanneer je de kaarten bekijkt kom je  
vrolijk lachende figuurtjes tegen. Stap in de wereld  
waar je gelukkig van wordt en waar de bekers  
worden gevuld met ijs en overal liggen de heerlijkste snoepjes. De staven worden 
omgetoverd door zuurstokken en lolly’s. De zwaarden, doet je denken aan je eerste zelf 
in elkaar gebouwde houten zwaard.  
 

Happy Tarot doet je wereld veranderen en geeft je leven kleur! 
 

 

 
 
 
Augustus  
14 augustus Consulten middag bij Tara Boeddha winkel   van 12:00 – 16:00 uur. 
 
September 
5 september Spirituele dag bij Tara Boeddha winkel  van 10:00 – 16:00 uur 
11 september Consulten middag bij Tara Boeddha winkel  van 12:00 – 16:00 uur  
16 september St. Gaia Noordwijk van 20:00 – 22:00 uur.  
 www.praktijknoordwijk.nl/VerenigingGaia.html 
18 september Tarotconsulten bij Fabula Rosa   van 14:00 – 18:00 uur. 
23 september EPC Waterland - 20:00 – 22:00 uur.   
 www.epc-waterland.nl 
 

 
Een tarotconsult… 

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!  
 
Een consult kost € 50,00 en duurt anderhalf uur. 
 
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 
 
 

         AGENDA 
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