Nieuwsbrief Maart – April 2014
Beste spirituele vrienden,
Op zaterdag 8 maart organiseert Arristara een spirituele
dag op de 4e vloer van de Tara – Boeddha winkel. De tijd
is veranderd en anders dan je normaal gewend bent. We
beginnen om 10:00 uur en het laatste consult is om 16:00
uur. Ons 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!
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 eerst
volgende data zijn 28 maart en 18 april.

www.tara-boeddha.nl

Een consult kost € 10,00 per persoon.
Je bent van harte welkom!
Elke maandag trek ik een tarotkaart en daarbij doe ik een
waarneming. Deze deel ik dan via Facebook account John
Hagen Arristara Tarot
Dat gaat dan ongeveer zo!
Wat zou het toch heerlijk zijn om wat meer tijd voor jezelf te
hebben. Kiezen voor ruimte en rust om je heen. De
beelden van de afgelopen periode eens de revue te laten
passeren. Zo kan een nieuwe idee zich aankondigen. Hoe
voelt het voor jou, dat jij zelf de regie in handen hebt?
Breng structuur aan om jouw plan verder te ontwikkelen.
Vertel anderen;” Hoe jij je voelt”, Dat je goed over de
situatie hebt nagedacht en het voortaan op jouw manier
gaat doen. Wanneer je eenmaal dit besluit genomen hebt
voelt het als een ware opluchting en je voelt je vrij!!
John

www.decirkelamersfoort.nl
decirkelamersfoort@gmail.com

ISBN: 9789075145298
Prijs: € 17,50

Programma De Cirkel Amersfoort
Maart 2014
06 Geleide meditatie
13 Mediumavond met Gertien van der Gracht,
bloemenseance. Spirituele boodschap aan de hand van
een meegenomen bloem(en)
20 Spirituele bewustwording.
Onderwerp: “Vraag maar raak”!
.

www.adarobsieraden.nl

April 2014
03 Geleide meditatie
10 Workshop, onderwerp: Zelf bijenwaskaarten maken en
deze samen duiden.
17 Mediumavond met Cora de Koning, Karmaspiegels.
Boodschappen door middel van Karmaspiegels. Deze
worden door Cora zelf gemaakt. Ze worden gegoten op
platen gips en gaan dan in de pottenpakoven en
vervolgens geglazuurd.

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 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

Golden Universal Tarot

Open Dag - PASO Soest
Zaterdag 12 april viert PASO Soest zijn 25 jarig bestaan.
Op deze dag worden tafeltjes bemand door een aantal
bekende mediums, o.a. Gerrit Jansen, Jan en Gena
Stuivenberg, Freddy Kaak, Mw. W. Tripplaar, Tanja Boeve,
John Hagen en Ingrid Korsten, elk met een eigen
specialisatie. Bezoekers kunnen daar een consult van
maximaal 15 minuten krijgen voor € 5,00. Verder zijn er
nog een aantal grotere stands aanwezig met artikelen die
mensen kunnen kopen: o.a. Oosterse kunst, edelstenen en
sieraden. In een kleinere zaal vinden demonstraties en
lezingen plaats.
Locatie:

Desmond Tutu Centrum,
Molenstraat 8,
3764 TG Soest
Aanvang: 10:30 – 16:30 uur:

www.pasosoest.webklik.nl

Nathalie Kriek – Tarotist en Auteur
Nathalie Kriek komt uit een spiritueel gezin en zij leerde
tarotkaarten leggen van haar oma. In 1998 volgde zij een
cursus intuïtieve ontwikkeling en leerde zij zichzelf hoe zij
spiritualiteit met psychologie kon combineren. Zij wilde
namelijk wel met haar beide benen op de grond blijven en
zelf blijven nadenken. Nathalie vindt het belangrijk om
spiritualiteit als hulpmiddel te gebruiken in het dagelijkse
leven zonder dit de boventoon te laten voeren.
Nathalie heeft inmiddels al ruim twintig jaar ervaring als
tarotlegster. Via uitgeverij Schors zijn een groot aantal
boeken onder haar naam verschenen.

Tarot en Gene Zijde
Communiceren met onze overleden dierbaren... bijna
iedereen wil het kunnen. Iedereen kán het in principe ook,
maar vaak vertrouwen we de ‘antwoorden’ die we in ons
hoofd te ‘horen’ krijgen niet. We zijn bang dat het hier om
onze eigen gedachten gaat en zijn dus sceptisch. Toch is
het mogelijk om direct, telepathisch, contact te leggen met
overledenen.
Dit boek is verdeeld in twee delen. In het eerste wordt,
naast de uitleg over wat er nu precies aan Gene Zijde
gebeurd wanneer we overlijden, dieper op deze methode
van communiceren ingegaan. Heeft u na het lezen van het
eerste deel toch nog twijfels over uw eigen kunnen m.b.t.
het communiceren met Gene Zijde, dan wordt in het
tweede deel uitgelegd hoe u m.b.v. de tarot rechtstreeks
vragen kunt stellen aan uw overleden dierbare. Via een
speciaal hiertoe ontworpen legpatroon, De Hemelpoort, is
het mogelijk antwoord te krijgen op vragen die u uw
overleden dierbare nog had willen stellen. Ook kan het voor
de overledene een mogelijkheid zijn om u nog iets te
zeggen waar hij/zij de kans niet meer voor had of waar
hij/zij bij leven misschien anders over dacht dan nu aan
Gene Zijde. Let wel: deze methode heeft absoluut niets te
maken met het zgn. ‘geesten oproepen’!

Wil je 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

www.nathalie-kriek.nl

www.schors.nl

ISBN: 9789063787479
Prijs: € 19,90

AGENDA

www.arristara.nl

A 2014
Maart
8 maart
21 maart
28 maart

Spirituele dag bij de Tara – Boeddha winkel
10:00 – 16:30 uur. www.tara-boeddha.nl
La Vida – Beverwijk, 20:00 – 22:00 uur
www.lavida-beverwijk.com
consultenmiddag bij Tara – Boeddha winkel
12:00 – 16:00 uur.

www.harmonia-nl.org

April 2014
7 april
12 april

18 april
24 april

Stichting Horus – Berlicum 20:00 – 22:00
uur www.stichtinghorus.nl
Paso Soest. Open Dag 25 jaar bestaan.
10:30 – 16:30 uur www.pasosoest.webklik.nl
consultenmiddag bij Tara – Boeddha winkel
12:00 – 16:00 uur.
Stichting Medium – Haarlem 20:00 – 22:00
uur. www.stichingmedium.nl

www.arristara.nl

