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Beste spirituele vrienden,
De afgelopen periode heb ik de vrije momenten benut met schrijven, daarom is
er de laatste maanden géén nieuwsbrief van Arristara verschenen. Ik kan nu wel
verklappen dat het boek “Tarot of the New Vision” medio oktober zal verschijnen.
Uitgeverij Schors is al druk bezig om de inhoud onder de loep te nemen. De
komende weken ligt voor mij de taak om het boek af te ronden. Het laatste
legpatroon, de inleiding enz. Ik houd jullie op de hoogte wanneer het boek
verschijnt en in de winkel ligt. Uiteraard is het boek dan ook verkrijgbaar via
www.schors.nl
Zaterdag 13 juli organiseert Arristara weer een spirituele middag op de 4e vloer
van de Tara Boeddha winkel in Amersfoort. Tussen 12:00 – 17:00 uur kan je
terecht bij ons vaste team. Wij zijn er voor jou om te helpen met vragen over
jouw persoonlijke levenssituatie;
Eduard de Haan
- Bijenwaskaarten
Monique van Eijden
- Aura Healing
John Hagen
- Tarotkaarten
Ria Groothuijse
- Helderziende waarnemingen
U bent van harte welkom om de unieke sfeer in de winkel te
proeven. De koffie en thee staat voor u klaar!
*) Een consult kost € 10,00 en duurt ongeveer een half uur.
Kijk voor meer informatie op www.arristara.nl of mail naar arristara@ziggo.nl
De zomervakantie staat voor de deur. De activiteiten van De
Cirkel Amersfoort liggen de maanden juli en augustus stil.
5 september gaan we weer van start met een geleide
meditatie en 19 september verzorgd Illy Klimmert een
mediumavond met een bloemenseance. Voor deze avond mag
je zelf een bloem(etje) meenemen. Wil je meer informatie
surf dan naar: www.decirkelamerfoort.nl
Het is mogelijke om in de vakantie een consult aan te vragen en de tarotkaarten
om inzicht te vragen. Ik wens je een fijne en mooie zomer.
Een warme groet van John
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