Nieuwsbrief Januari – Februari 2014
Beste spirituele vrienden,
“Samen gelukkig zijn”, is een mooi motto voor het
komende jaar! 2014 brengt ons een jaar met kansen om
aan ons eigen en aan dat van anderen hun geluk te
werken.
Een hoogtepunt in 2013 was voor mij de lancering van het
boek “Tarot van de New Vision”. Een droom is
werkelijkheid geworden. De presentatie van het boek werd
georganiseerd door Uitgeverij Schors en de Tara –
Boeddha winkel stelde de ruimte van de 4e vloer
beschikbaar. Hierbij wil ook iedereen bedanken die mee
heeft geholpen om deze middag tot een succes te maken!
Er komt een verandering in de frequentie van activiteiten bij
de Tara – Boeddha winkel. Arristara organiseert nu twee
keer per jaar een spirituele zaterdag op de 4e vloer. Op 8
maart ben je van harte welkom. Vanaf 10:00 – 16:30 uur
staat het vaste team: Eduard de Haan, Monique van
Eijden, Ria Groothuijse en ik staan klaar om een inzicht te
geven over situaties waar jij op dit moment vragen over
hebt!
NIEUW! Eén keer per maand op een vrijdagmiddag van
12:00 – 16:00 uur, geef ik met de tarotkaarten “korte”
consulten aan de koffietafel bij de Tara – Boeddha winkel.
De aftrap vindt plaats op 31 januari.
Je bent van harte welkom!

www.tara-boeddha.nl

De Tarotkaarten vertellen:
“Wat brengt 2014 ons”!
We maken ons misschien te veel zorgen over de
toekomst. We staan immers niet alleen in deze
wereld. Wij zijn er om elkaar helpen. Hoe mooi zou het
zijn, als mensen dit ontdekken en het als hun taak
zien om anderen de helpende hand toe te steken.

www.decirkelamersfoort.nl
decirkelamersfoort@gmai.com

Een plan moet immers groeien! Met vallen en opstaan
is iedereen groter, maar ook sterker en wijzer
geworden. We bouwen met z’n allen aan een nieuwe
en betere toekomst. Stevig en standvastiger dan ooit!
Veel dingen zijn al veranderd, maar nu gaan we het
werkelijk voelen. Voelen welke richting we opgaan.
We worden geleid!
Een nieuwe periode breekt voor ons aan. We worden
SANEN gebracht. We hoeven het niet alleen te doen.
Spreek je wijsheid uit en durf er voor te gaan.
Door te zeggen wat wij werkelijk voelen en bedoelen.
Begrijpen de mensen steeds beter. Begrijpen we
elkaar beter. Spreek het uit! Een nieuwe weg ligt voor
ons open. Door te blijven vertrouwen op ons gevoel,
staat het geluk straks voor ons klaar. Durf, groei en
ontwikkel jezelf tot een nog mooier mens.
Misschien vind je het moeilijk om een goed overzicht
te maken. Durf maar, en ga hiermee aan de slag.
Denk maar aan vroeger: “Hoe zou jij het toen gedaan
hebben”? Luister dus heel goed! Luister naar je gevoel
en vertrouw op de liefde van Gene Zijde. Zij staan
immers naast ons en helpen ons. Het enige wat wij
hoeven te doen is die stap vooruit zetten. Je zult
merken dat het bijna vanzelf zal gaan!
John Hagen

Aas van de Bekers

www.amarinspirations.nl

Programma De Cirkel Amersfoort
Januari 2014
9 Geleide meditatie
16 Spirituele bewustwording.
Onderwerp: Intuïtief lezen / kijken. Maak thuis een tekening
of schilderij en neem deze mee.
23 Mediumavond met Ria Groothuijse, psychometrie
d.m.v. een foto of voorwerp.

Februari 2014
6 Geleide meditatie
13 Spirituele bewustwording, onderwerp: Tarot
Speciale tarotmeditatie, uitleg over de tarotkaarten en zelf
ervaren en voelen.

www.parabasic.nl

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 van De Cirkel
Amersfoort
€ 8,00 voor incidentele bezoekers.

www.delekstroom.nl

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

Anita de Bock – energetische healings
Anita de Bock geeft aan “jong en oud” In haar kleine en
gezellige praktijkruimte energetische healings. Omdat zij
intuïtief te werk gaat kan zij niet van te voren zeggen wat zij
tegen komt. Pijn of ongemak die in ons lichaam of geest
worden waargenomen zijn vaak symptomen van
blokkades. Achter deze blokkades/symptomen zit een
reden. Vaak zijn dat oude niet opgeloste patronen of
overtuigingen die vroeger als kind zijn aangeleerd als
overlevingstechniek. Als volwassene kun je er last van
krijgen, omdat ze zich hebben vastgezet in lichaam geest
en energie huishouding. We spreken samen het helend
vermogen van het lichaam weer aan zodat de
lichaamsenergie weer kan stromen. De technieken die
Anita gebruikt zijn; o.a. .healing, reading, massage,
edelstenenlegging, hartcoherentie, encaustic en coaching.
Een opleiding die Anita 10 jaar geleden heeft afgerond is
Mens & Intuitie. Dus wil je weer lekker in je vel zitten maak
dan een afspraak met haar, via facebook!
Email: abcdebock@gmail.com
Telefoon: 033 - 4554194.

Anita de Bock:
abcdebock@gmail.com

www.pasosoest.webklik.nl

Maaike Kerstens – De geschenken van de
Aartsengelen ( 44 kaarten!)
Aartsengelen zijn trouwe dienaren van God en
boodschappers van de liefde. Ze zijn een vraagbaak, maar
ook een uitgestoken hand die je kunt pakken, zodat je
wordt ondersteund op het vaak hobbelige levenspad. Ze
helpen om blokkades te laten verdwijnen, zoals hinderlijke
situaties die je meemaakt, maar ook lichamelijke en
geestelijke aandoeningen.
ISBN: 9789075145281
Prijs: € 17,50

Ze zullen je de ogen openen, zodat je steeds duidelijker
gaat merken dat je wordt omringd met positieve energieën
die graag hun goede werk willen doen om jouw leven
aangenamer te maken.
De schilderachtige taferelen op deze kaarten van De
Geschenken van de Aartsengelen zijn Hemelse
doorkijkjes, met op elke kaart afbeeldingen en symbolen
die van toepassing zijn op de betreffende Aartsengel. Je
kunt de kaarten gebruiken om rechtstreeks in contact te
komen met de Aartsengelen.
Hiervoor hoef je nog geen ervaring te hebben, je zult stap
voor stap aan de hand worden geleid om ze te mogen
ontmoeten en leren kennen. Je kunt hun kracht en
inspiratie gebruiken voor jezelf en anderen.

www.schors.nl

AGENDA
www.harmonia-nl.org

www.arristara.nl

A
Januari
2014
6 januari
8 januari
13 januari
27 januari
31 januari

Amar Inspiriations – Baarn
www.amarinspirations.nl
EPC de Lekstroom – Vianen
www.delekstroom.nl
PASO Soest – www.pasosoest.webklik.nl
Harmonia Tilburg – www.harmonia-nl.org
consultenmiddag bij Tara – Boeddha winkel

www.adarobsieralen.nl

Februari 2014
12 februari
19 februari
24 februari

28 februari

De Vredesduif – Twello
www.de-vredesduif.nl
Harmonia Utrecht – www.hamonia-nl.org
PASO Woerden - Locatie:
Dienstencentrum, Huize – Zandwijk,
Rembrandtlaan 2, Woerden.
consultenmiddag bij Tara – Boeddha winkel

Wil jij ook eens een tarotconsult voor jezelf aanvragen
of wil je iemand een tarotconsult cadeau doen?
Een consult kost € 50,00 en duurt anderhalf uur.
Wanneer je een tarotworkshop wilt volgen gaat deze bij
voldoende belangstelling van het aantal deelnemers
(minimaal 4 personen) van start!
Neem gerust een kijkje op www.arristara.nl
of stuur een berichtje naar arristara@ziggo.nl
Bellen mag natuurlijk ook 06 – 434 89 113

Golden Universal Tarot

