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Beste spirituele vrienden,
Hierbij wens ik iedereen een happy 2015!
2014 was voor velen onder ons een moeilijk jaar en komt nu achter
ons te liggen. We verwelkomen een nieuw jaar waar we positief
naar uit kunnen kijken. De zon doorbreekt de donkere wolken en het
licht zal onze harten weer verwarmen.
Nieuwe mensen en situaties zullen je pad kruizen. Er zal veel meer
duidelijkheid komen zodat dingen voor de buitenwereld helder en
zichtbaar zal worden. Er komt wellicht té veel op je af. Zolang jij
maar zorgt dat je op jezelf vertrouwd en de controle over je eigen
leven in de hand houdt. Je weg is vrij en niets hoeft jou meer in de
weg te staan.

www.decirkelamersfoort.nl
decirkelamersfoort@gmail.com

Wanneer de dingen toch uit de hand dreigen te raken en door
elkaar heen gaan lopen: “Voel dan de kracht van de zon”.
Stapsgewijs pak je iedere situatie positief en vol optimisme aan. Zo
je laat anderen zien wat jij wilt en kan!
John

Nieuws rond de spirituele dag bij de Tara Boeddha winkel
Op verzoek van onze bezoekers van de spirituele dag op de 4e vloer
bij de Tara Boeddha winkel wordt het aantal dagen uitgebreid. Vol
enthousiasme wil ons team hierop reageren en dit jaar komen er
vier zaterdagen die door Arristara georganiseerd worden.
7 maart is de eerstvolgende spirituele zaterdag. 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, waarvan 9 januari op de vrijdag 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.harmoniaamsterdam.nl

Cursus “Tarot of the New Vision” bij Fabula Rosa

www.espirit.nl

Astrologie
Henk Langkamp

jhlangkamp99@gmail.com
Tel: 06 405 737 48

Tarot of the New Vision
De “achterkant” van de beroemde kaarten
van A.E. Waite!
Formaat: 6,6 x 12 cm
Uitvoering: Kaartspel
Pagina's: 78 kaarten (full-colour)
ISBN:
9789063785635
Prijs:
€ 20,00
Dit spel biedt werkelijk een ‘kijkje achter de schermen’ van de tarot:
het perspectief op de afbeeldingen is 180 graden gedraaid, waardoor
alles wat tot nu toe op de achtergrond van de tarotkaarten verborgen
bleef, eindelijk zichtbaar wordt!

Tarot of the New Vision

“Fabula Rosa”
Rozengracht 15
1016 LP Amsterdam
www.schors.nl

Programma De Cirkel Amersfoort
januari 2015

Neem gerust een
vriendje mee!

08 Geleide meditatie
15 Spirituele bewustwording: Aurakleuren tekenen.
Met elkaar en van elkaar de kleuren waarnemen.
22 Mediumavond: Ria Groothuijse, Psychometrie d.m.v. een foto
of voorwerp.

februari 2015
05 Stilte meditatie (verdieping door stilte, geen muziek)
19 Spirituele bewustwording: Psychometrie. Neem een foto of
voorwerp mee en we gaan met elkaar ontvangen, voelen en vooral
zelf ervaren.

maart 2015
05 Geleide meditatie
12 Spirituele bewustwording: Vraag maar Raak!
Je kunt op deze avond rechtstreeks vragen stellen door middel van
transmediumschap. Bijzondere avond!
19 Mediumavond. John Hagen, spirituele boodschappen aan de
hand van New Vision Tarotkaarten.

De Cirkel Amersfoort

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

Ghost Tarot
De Ghost Tarot is geïllustreerd door Davide Corsi. Het speelt zich af
in een maanlicht landschap van achtervolgd kastelen, spoken en
nauwelijks zichtbaar spoken, en werpt een ongewone, romantische
en creatieve benadering van de standaard tarot scènes.
ISBN: 978-8865273036

Psychometrie; met elkaar
ontvangen, voelen en
ontvangen!

AGENDA
Januari 2015
6 januari

www.espirit.nl Hoek van’ t IJ 29, Lelystad

9 januari

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

29 januari

Harmonia Amsterdam - 19:45 – 22:00 uur:
Huis van de Wijk "DE AKER" Noorderakerweg 2,
Amsterdam www.harmonia-nl.org

Februari 2015
4 februari

www.epcdelekstroom.nl
Hazelaarplein 4, Vianen

6 februari

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

18 februari

Harmonia Utrecht, 20:00 – 22:00 uur,
Ambachtstraat 12, Utrecht, www.harmonia-nl.org

23 februari

Harmonia Tilburg, Isidorusstraat 6, Tilburg-West.
www.harmonia-nl.org

Tarot Cursus
Ben je geïnteresseerd in
een Tarot cursus? Je kunt
je opgeven voor een Rider
Waite of voor the New
Vision Tarot!
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

Maart 2015
7 maart

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

13 maart

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

17 maart

www.dehorizonspiritueel.nl
Dorpstraat 34 Beekbergen

19 maart

www.decirkelamersfoort.nl
Amsterdamseweg 43-A, Amersfoort

23 maart

www.pasowoerden.nl
Rembrandtlaan 2, Woerden

30 maart

Harmonia Alkmaar, “Het Vlijthof” Beneluxplein 1,
Alkmaar / De Mare. www.harmonia-nl.org

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.

ISBN: 9789075145298
Prijs: € 17,50

