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      Nieuwsbrief   Januari 2012 

 

Arristara wenst iedereen een heel mooi en vredevol  2012!! 
 
Beste spirituele vrienden, 

Voor velen onder ons was het jaar 2011 een zeer bewogen jaar. Het  
jaar van de omwenteling en van veranderingen. In 2012 gaan we met 
zijn allen bouwen aan vernieuwingen en werken aan onze spirituele 

groei. Meer begrijpen van de anderen, maar zeer zeker ook van onszelf!  
 

Op zaterdagmiddag 7 januari gaat ‘De Cirkel Amersfoort” officieel van 
start met een feestelijke opening. Belangstellenden zijn tussen 13:00 – 
16:00 uur van harte welkom om kennis te komen maken met de 

bestuursleden van “De Cirkel Amersfoort”.  
Monique van Eijden, Ria Groothuijse en John Hagen willen je graag te 

woord staan. 
 

Gijsje  1992 – 2011 

Een week voor de kerstdagen hebben Eduard  

en ik afscheid moeten nemen van onze lieve  
trouwe viervoeter “Gijsje” de kater. Gijsje zou  
begin volgend jaar, de hoog bejaarde leeftijd 

voor een kat, twintig jaar geworden zijn.              
Gijsje was al een tijdje met zijn gezondheid 

aan het kwakkelen. Op maandag 18 december 
is hij rustig ingeslapen.  
Wij missen Gijsje nu al, want overal waar je  

kijkt verwacht je hem.  
 

Tarot of White Cats – voor de liefhebbers!! 

Dit speelse en avontuurlijke tarotspel heeft - net als de kat - negen 

levens. Toch houdt de Tarot of White Cats zich aan de traditionele 
symboliek, waardoor het zeer geschikt is voor de beginnende tarotlezer.  

 
 
Formaat: 6,6 x 12 cm | Uitvoering: 

Kaartspel Pagina's: 78 kaarten (full-
colour) / ISBN: 9789063786212  

Prijs: € 19,50  www.schors.nl 
 
 

 

 

 

 

http://www.schors.nl/
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    “De Regenboogbrug” 
 

Er is een plaats in de hemel die Regenboogbrug heet. 
Als een dier waar je veel van houdt doodgaat…. 

dan gaat dat dier naar de regenboog brug. 
Daar zijn uitgestrekte weiden en heuvels voor onze 

lieve vrienden…. 
zodat ze met elkaar kunnen rennen en spelen. 
Er is genoeg eten, water en zonneschijn 

en onze vrienden voelen zich daar warm en prettig. 
 

 
Alle oude en zieke dieren worden daar weer jong en beter. 
Alle dieren die gewond of verminkt waren, worden weer sterk en 

gezond…… 
Precies zoals wij ze herinneren in onze dromen. 

De dieren zijn gelukkig en tevreden, er is echter één klein ding:….. 
Ze vinden het jammer dat ze hun baasje of bazinnetje 
achter hebben moeten laten. 

 
Ze rennen en spelen met elkaar….. 

Maar dan komt de dag dat er eentje plotseling stopt met spelen en in de 
verte tuurt. 

Zijn ogen beginnen te stralen, hij begint te trillen van opwinding. 
Plotseling verlaat hij de groep….. 
rent over het groene gras, sneller en sneller. 

Hij heeft je gezien en als jij en je lieveling elkaar eindelijk treffen, 
houden jullie elkaar stevig vast, bij deze vreugdevolle hereniging. 

Om nooit meer uit elkaar te gaan. 
De vrolijke kussen overstelpen je gezicht, 
je handen aaien zijn liefdevolle kop 

en je kijkt weer in je trouwe ogen, die je zolang niet hebt gezien, 
maar die altijd in je hart zijn gebleven. 

 
En dan gaan jullie samen over de Regenboog brug….   
         Annemarie Smit  

         
 

 

Nanco Mulder…. reiki is zijn passie 

 
Nanco Mulder geeft op de eerstvolgende data 

 informatie / oefenavonden op de maandagavonden; 
9 januari 2012  

2 februari 2012 
Je bent welkom om 19:30 uur. De avonden duren tot 

 22:00 uur.  
De koffie en thee staat voor je klaar. 
Kijk voor meer informatie op: www.reiki-1.nl en lees 

daar de ervaringsverhalen van reiki cursisten. 
 

 

 

 

http://www.reiki-1.nl/
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De Cirkel Amersfoort    feestelijke opening  

 

     Januari  2012 
     07/01 om 13:00 - 16:00 uur   
     feestelijke opening.       Locatie: QI 

     19/1 - geleide meditatie.       Locatie: QI 
     26/1 - medium avond:  John Hagen  

    met   met Tarotkaarten.     
     Locatie: Koningin Wilhelminaschool. 
            

     Februari 2012     
     02/02 - geleide meditatie.      Locatie: QI 

     09/02 - spiritueel bewustwording.  
     Leren omgaan met en wat is spiritualiteit? 
 

De Cirkel Amersfoort organiseert de avonden altijd op de donderdag-
avond bij QI – Amsterdamseweg 43A,  3812 RP  Amersfoort (parkeren 

naast de Kwantum).  
De Mediumavonden worden gehouden bij de Koningin Wilhelminaschool, 

Stevinstraat 2,  3817 WG  Amersfoort. 
 
Aanvang:  20:00 – 22:00 uur. Welkom vanaf 19:30 uur. 

Pauze:  21:00 uur, inclusief koffie en thee. 
Entree:  € 5,00 voor vrienden van De Cirkel Amersfoort  

en € 8,00 voor incidentele 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 

 
 

 

Spirituele middag bij Tara – Boeddha winkel 
 

Arristara organiseert om de twee maanden een spirituele middag bij de 
Tara - Boeddha winkel in de Krommestraat 16 te Amersfoort.  

Zaterdag 21 januari staat de 4e vloer tussen 12:00 – 17:00 uur weer 

open voor belangstellenden. Wij zijn er voor jou om te helpen met 
vragen over jouw persoonlijke levensituatie; 

Monique van Eijden - Aurahealing          Ria Groothuijse - Psychometrie  
Eduard de Haan – Bijenwaskaarten       John Hagen - Tarotkaarten 

  

U bent van harte welkom om de unieke sfeer in de winkel te proeven. 

www.tara-boeddha.nl                  
De koffie en thee staat dan voor u klaar! 
  

*) Een consult kost € 10,00 en duurt ongeveer een half uur. 
 
 

 

 

http://www.decirkelamersfoort.nl/
mailto:decirkelamersfoort@gmail.com
http://www.tara-boeddha.nl/
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Reconnective Healing®    Joyce van Dam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2011 is Joyce van Dam een praktijk gestart voor Reconnective 
Healing® en de Reconnection®. Na jaren gewerkt te hebben als 

fysiotherapeute, kreeg Joyce een auto-ongeluk. Hierdoor heeft zij een 
lange periode niet kunnen werken. Joyce is in contact gekomen met 

Reconnective Healing® hierdoor is haar leven drastisch veranderd. Het 
brengt je terug naar je eigen blauwdruk, waardoor je je mogelijkheden 
weer kunt benutten. 

Nieuwe frequenties worden gebruikt om dit tot stand te brengen. Er kan 
genezing optreden op fysiek, emotioneel en spiritueel vlak. Hogere 

frequenties dan waar we tot nu toe toegang tot hadden met een grotere 
bandbreedte. 

De balans wordt hersteld. Er gaat een wereld voor je open: “Die van je 
zelf”! 
 

 
“Als je geluk hebt zal jouw genezing komen in de 

vorm, waar je op had gehoopt. Als je echt geluk 

hebt, zal jouw genezing in een vorm komen, 

waarvan je niet had kunnen dromen. Een vorm, 

die het Universum voor jouw in het bijzonder 

heeft bedoeld” -Eric Pearl-  

 
Als je meer informatie wilt kun je gerust met Joyce bellen: 06-15055052  
of kijk op de website: www.joycereconnect.nl 

 
Zaterdag 7 januari 2012 geeft Joyce van 12:00 – 13:30 uur een lezing bij 
Tara - Boeddha in de Krommestraat. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

http://www.joycereconnect.nl/
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De Vereniging ParaPoort stopt met ingang van 1 januari 2012 zijn 
activiteiten.  

 
Hierbij wil ik Jan en Coby van Maanen hartelijke bedanken voor al hun 
goede zorg aan hun deelnemers en bezoekers. Zij wisten altijd een 

goede en sfeervolle beurs neer te zetten. Daar waar mensen zich thuis 
voelden.  

 
 
 

 
 

 
 

    Agenda       

 

21 januari   spirituele middag bij Tara - Boeddha winkel.,                                
     Krommestraat 16 – Amersfoort. 12:00 – 17:00 uur. 

26 januari  De Cirkel Amersfoort – locatie; Koningin wilhelmina- 
   school, Stevinstraat 2 – Amersfoort. 20:00 – 22:00 uur. 

 

16 februari  Harmonia Amsterdam,  locatie; Jan de Louterstraat 15, 
Amsterdam Slotermeer. 20:00 – 22:00 uur. 

29 februari  De Leksteen – locatie, Sociaal Cultureel Centrum,  
De Stadshof – Hazelaarplein 4 – Vianen. 20:00 – 22:00 

   uur. 

 

 
 
 
Wanneer je belangstelling hebt om een tarotworkshop te volgen of voor 
een tarotconsult kijk voor meer informatie op www.arristara.nl of bel met 

06 43489113 

 
 

Een warme, vriendelijke groet, 
 

John Hagen 

 

 

http://www.arristara.nl/

