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              Nieuwsbrief            Maart - April 2013 

 
 

Beste spirituele vrienden, 
 

We zijn al weer een paar maanden onderweg in het jaar 2013. Wat is er 
voor jou veranderd? Veel mensen zien 13 als het ongeluksgetal, maar wie 

weet brengt het getal wel een grote verandering met zich mee.  
Kijk om je heen en “voel”! Sta jij op het punt om een beslissing te nemen 

om een nieuwe stap in het leven te maken? Is het goed wat jij aanvoelt? 
Neem je besluit vanuit je gevoel!  

Soms is het verstandig om de dingen van een afstand te bekijken. Neem 

de tijd om bij je zelf te komen. Je hebt immers voldoende kennis 
opgedaan. Bereid je maar vast, want een nieuwe uitdaging komt er aan!! 

 
Het is al weer heel wat jaren geleden dat ik voor het 

eerst kennis maakte met “Harmonia”. Waar ik bewust 
werd dat er leven is na de dood en dat onze ziel verder 

gaat en meer aardse levens mag leven. Ik heb geleerd 
om spiritualiteit in mijn dagelijks leven toe te passen.  

De Nederlandse vereniging voor spiritualisten is in 1888 
opgericht en bestaat dit jaar 125 jaar. Harmonia is 

gevestigd in verschillende afdelingen in Nederland.  
Op zaterdag 13 april viert, “Harmonia” Amsterdam hun 115 jarige bestaan 

met een open dag waar ik ook aanwezig mag zijn. 
 

Ook al is De Cirkel Amersfoort pas bezig aan zijn 2de jaar, toch voelt het of 

Monique, Ria en ik al lang met de cirkel verbonden zijn, het voelt zo 
vertrouwd. Daar waar de mensen zich welkom voelen en op hun eigen 

manier de spiritualiteit in zich zelf mogen (her)ontdekken. Welkom zeggen 
we ook tegen Cora de Koning die voor De Cirkel op 18 april een avond 

gaat verzorgen met haar karmaspiegels.  
 

Hopelijk tot gauw!! 
            John 
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Zaterdag 23 maart 2013 

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 26 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 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 
 
 
 

Karmaspiegels van Cora de Koning - 18 april komt Cora de 

Koning met haar bijzondere Karmaspiegels naar De Cirkel Amersfoort. 

Laat je deze avond verrassen door de prachtige 
Karmaspiegels van Cora! Wat Cora over (door 

jezelf uitgezocht) de Karmaspiegels verteld is heel 
indrukwekkend, het houdt je inderdaad de spiegel 

voor. Na de boodschap mag je de spiegel mee naar 
huis nemen, het is een prachtig stukje met daarin 

een mooie gekleurde tekening waar jezelf óók het 
een en ander uit kunt lezen.  

De Karmaspiegel, een bijzondere en waardevolle 
avond om mee te maken!!  

De Karmaspiegels worden door Cora Zelf gemaakt. Ze worden gegoten op 

platen gips en gaan dan in de pottenbakoven en worden vervolgens 
geglazuurd. In de pauze kun je bij Cora kijken en/of aanschaffen: 

engelenbeeldjes, glazenornamenten, karmaschalen en nog veel meer! 

Het is ook mogelijk om bij Cora thuis een consult aan te vragen.                       

Info: www.abelconsulting.nl 
 

 

 

http://www.arristara.nl/
http://www.abelconsulting.nl/
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Ria Groothuijse en Monique van Eijden introduceren een nieuwe vorm van 

healing van de ziel “Transbasic-Healing”.  

 
Het onbewust gekwetste deel van de kinderziel in de volwassene, wordt 

tot een geheel samengesmolten zodat de ziel niet leeft en ademt vanuit 
diverse onderdelen, maar als een harmonieus liefdevol geheel.  

 
Je kunt bij Ria en Monique ook terecht voor o.a. spirituele coaching, 

healing, huilbaby’s, onrustige huisdieren en het schonen van je huis. 
 

Kijk voor meer informatie op www.parabasic.nl  of bel voor een afspraak  
Monique 06- 4415 11 90  / Ria 06 – 1233 4503 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ada en Rob Eckmann 
Spirituele benodigheden & sieraden 

 
Ada en Rob hebben hun eigen webwinkel waar zij mooie en bijzondere 

spirituele artikelen verkopen. Naast o.a. zilveren chakra hangers vind je 
een groot aanbod aan bijzondere sieraden.  

 
Ben je benieuwd naar de webwinkel of op welke beurs Ada en Rob 

aanwezig zijn? Surf dan naar  www.adarobsieraden.nl 
 

 

 

http://www.parabasic.nl/
http://www.adarobsieraden.nl/
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Caroline Denijs – praktijk Witte Beer 

 
Fijn dat ik me hier mag voorstellen, dank je wel John!  

De tarotkaarten vertelden mij dat het tijd wordt om het 
nieuwe programma te ont-rollen, en daar gaat “ie” dan: 

 
Ik stel mijzelf graag aan je voor: ik ben Caroline Denijs en mijn passie 

laat zich zien in mijn praktijk Witte Beer, de praktijk voor Bewustwording 

& Natuurlijke Ont-Wikkeling. Ze bestaat in deze vorm nu zeven jaar met 
de intentie om mensen door voelen en bewustworden meer ruimte te 

laten ervaren om, dat wat wil ont-wikkelen op een natuurlijke manier te 
laten gebeuren. En omdat de holistische gedachte mij dierbaar is - alles 

raakt alles altijd overal aan - is het is dus een kwestie van EN/EN. Zijn en 
doen, tussen hemel en aarde.  

Mijn kracht is jouw pure zelf te zien en je te helpen om de belemmeringen 
op te sporen en op te ruimen, zodat je zelf in je kracht kunt gaan staan. 

Dat doe ik individueel met gesprekken en voor een belangrijk deel in 
massagesessies, waardoor je meer gaat voelen. Je komt weer in contact 

met je 'natuurlijke kompas'.  
Vrouw-zijn heeft een bijzondere plaats in mijn praktijk. Ik heb mij vooral 

verdiept in heling op thema's op de eerste drie chakra's; lichaam, 
veiligheid, zelfbeschikkingsrecht, relaties, je vrouwelijkheid in seksualiteit, 

baarmoederbewustzijn, je eigen kracht en je (ver)houding met geld. Ik 

ben ervan overtuigd dat vrouwen meer kunnen dan ze denken dat ze 
kunnen! 

 
Er staan een serie soundhealing bijeenkomsten en een cursus gepland: 
 

The Healing Power of Sound 

 

Soundhealing heeft alles met energie en 

afstemming te maken.  Je neemt trilling van 
energie niet alleen waar met je gehoor, maar 

met je hele wezen. Geluid is Kosmisch, het is 
Oer, het resoneert en het dringt door tot in 

de ruimten binnen in je, tot op het kleinste 
niveau.  Het ontspant, zet je zelfhelend 

vermogen in beweging en brengt je direct in 
contact met het Veld van oneindige 

mogelijkheden waar alles onlosmakelijk met 

elkaar is verbonden. 
 

We beginnen de Soundhealing met een gezamenlijke klankmeditatie met 
de Monochord. Een instrument met 46 snaren, dat een sferisch geluid 

voortbrengt.  Onze stemmen doen de rest. Zorg dat je comfortabel kunt 
zitten op een poefje of een kussen en neem zelf een flesje water mee. 

 

 
www.wittebeer.com 
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Er staan een aantal dinsdagavonden en woensdagavonden gepland van 

19.45 tot 22.00 uur (maximaal 9 personen) in praktijk WITTE BEER -
Bergstraat 31 Amersfoort. Je bijdrage is € 16,00 p.p. 

 

En een speciale, gevulde Vaderdag-Special op zondagmiddag 16 juni voor 
mannen en vrouwen! 

van 13.30 tot 16.30 uur in de bovenste zaal van BINDI - Bergstraat 6 
Amersfoort.  

Je bijdrage is € 20,00 p.p. 
 

Kom voor jouw afstemming en laat de Kracht van Klank je raken! 
 

Opgeven vooraf noodzakelijk: 
soundhealing@wittebeer.com 

Meer informatie staat op de 
website van Witte Beer, Praktijk voor 

Bewustwording & Natuurlijke Ont-Wikkeling 
 

Oervrouw in jou:    
 Kracht, Magie en Verbinding  

een serie van zeven bijeenkomsten voor 
maximaal 9 vrouwen die in korte tijd zichzelf 

willen versterken.  

Meer informatie vind je op de website. 
 

Caroline Denijs  
06-52058598 

www.wittebeer.com 
 

 
 
 

 
 

 
  
  

 
 

 
 
 

 

Ben je geïnteresseerd in een tarotconsult of heb je 

belangstelling om een tarotworkshop te volgen? 
Neem gerust een kijkje op www.arristara.nll 

of stuur een berichtje naar arristara@ziggo.nll 
Bellen mag ook 06 – 434 89 113 

 

 

 

 

 

mailto:soundhealing@wittebeer.com
http://www.wittebeer.com/
http://www.arristara.nll/
mailto:arristara@ziggo.nll
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De Cirkel Amersfoort 

 

Maart 2013 

14/03 - Geleide meditatie.              

28/03 – Spirituele bewustwording,       
Workshop: Monique van Eijden, 

Aura’s waarnemen en tekenen met       
speciale aurakleuren meditatie. 

      
April 2013           

11/04 – Geleide meditatie.        
18/04 – Mediumavond: Cora de Koning,     

Boodschappen dmv Karmaspiegels.  
Deze karmaspiegels worden door Cora zelf gemaakt.  

Ze worden gegoten op platen gips en gaan dan in de pottenbakoven en 
vervolgens geglazuurd.        

25/04 – Mediumavond: Loes van Loon, psychometrie aan de hand van 
voorwerpen. 
      

De Cirkel Amersfoort organiseert de avonden altijd op de donderdag-

avond bij Qi – Amsterdamseweg 43A, 3812 RP  Amersfoort (parkeren 
naast de Kwantum).  

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  

€ 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  
 

Jan Ton – Beeld van Tarot 
 

Dit boek geeft een compact en overzichtelijk beeld 

van de tarot en biedt nuttige aanwijzingen hoe je 
het tarotspel kunt gebruiken als middel tot 

zelfinzicht en zelfkennis. 
 

De tarot wordt gepresenteerd als een 
‘symboolsysteem’ dat geworteld is in de westerse 

esoterische traditie met vertrouwde bouwstenen 
zoals de getallensymboliek en de leer van de vier 

elementen. Alle tarotkaarten samen vormen een 
landkaart van de menselijke ervaring en een 

wegwijzer voor spirituele groei en ontwikkeling. Zo 
kan de tarot een spiegel en een gids op je (de) 

levensweg zijn.  

 

http://www.decirkelamersfoort.nl/
mailto:decirkelamersfoort@gmail.com
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De schrijver is wars van standaardrecepten. De symboliek van de kaarten 
komt bij hem tot leven in begrijpelijke taal die uitnodigt tot zelfonderzoek, 

creativiteit en zelfwerkzaamheid. Tegenover de traditionele visie op de 
tarot als waarzegsysteem, stelt hij dat de tarot je juist kan helpen om je 

levenslot zelf vorm te geven. 
 

Jan Ton publiceerde al in 1981 de eerste versie van Beeld van Tarot. Voor 

de serieuzere studenten schreef hij later De Levende Tarot. In 2011 
verscheen Coaching en Bewustzijn, waarin de tarot besproken wordt als 

waardevol hulpmiddel bij coaching. 
 

Beeld van Tarot is voor velen de entree geweest tot de ‘wereld van de 
tarot’ en deze volledig herziene en geactualiseerde uitgave zal voor 

menigeen die in dit onderwerp is geïnteresseerd, nog steeds een welkome 
en creatieve gids zijn. 

 
Formaat: 14 x 21,5 cm | Uitvoering: Paperback  
Pagina's: ca. 192 | ISBN: 9789063789978  

Prijs: € 14,90 
www.schors.nl 

 
 

 
REIKI behandelingen en cursussen met Nanco Mulder 
 
 
 
 
 
 
 
Een reiki behandeling geeft je energie. 
Een reiki behandeling ontspant je lichaam en geest! 

 
Bij Nanco Mulder voor consulten en Reiki cursussen.  

 
Tijdens een reiki cursus leer je hoe je energie aan jezelf geeft! 

Een Reiki cursus maakt je bewust van wat en wie je energie kost. 

 
Op de informatieavond van 28 maart ben je van 19:15 uur welkom met je 

vragen. De avond begint om 19:30 en duurt tot 22:00 uur. 
www.reiki-1.nl/agenda 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://www.schors.nl/
http://www.reiki-1.nl/agenda
http://www.zavagestuin.nl/vijver/waterlelie8.jpg
http://www.zavagestuin.nl/vijver/planten/lelie4.jpg
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Maart 

7 maart  “Harmonia” Amsterdam 20:00 – 22:00 uur. Locatie: 

Huis van de Wijk “De Aker”, Noorderakerwerg 2, 1069 
PC  Amsterdam - Osdorp  www.harmonia-nl.org/ 

11 maart Spirituele vereniging “Paso Woerden” - 20:00 – 22:00 

uur. Locatie: Rembrandtlaan 2, Woerden -
http://home.hccnet.nl/h.a.m.baars/pasowoerden.html 

23 maart Spirituele middag bij "Tara Boeddha winkel" 
12:00 – 17:00 uur. Locatie: Krommestraat 16, 

Amersfoort. www.tara-boeddha.nl 

April 

13 april Open Dag bij “Harmonia” Amsterdam 12:00 – 16:00 uur. 

Locatie: Huis van de Wijk “De Aker”, Noorderakerwerg 2, 
1069 PC  Amsterdam - Osdorp  www.harmonia-nl.org/ 

24 april Spirituele vereniging “De Lotus” Hoevelaken – 20:00 – 
22;15 uur. Locatie: “De Stoutenburgh”, Sportweg 25, 

3871 HK  Hoevelaken. www.delotushoevelaken.nl 

Mei 

1 mei Spirituele vereniging “EPC De Lekstroom”             

20:00 – 22:00 uur. Locatie: S.C.C. “De Stadshof” – 
Hazelaarplein 4 – Vianen. www.epcdelekstroom.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Agenda 
 

 

Agenda 

 

http://www.harmonia-nl.org/
http://home.hccnet.nl/h.a.m.baars/pasowoerden.html
http://www.tara-boeddha.nl/
http://www.harmonia-nl.org/
http://www.delotushoevelaken.nl/
http://www.epcdelekstroom.nl/

