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    Nieuwsbrief   Mei - Juni 2012 

 
Beste spirituele vrienden, 

 
Het is eindelijk voorjaar! De zon breekt door! Juist op het moment dat ik 
thuis aan de ronde tafel zit te werken aan deze nieuwsbrief. De zon die 

wij allemaal nodig hebben. De wereld ziet er dan toch net even iets 
anders uit. Het is tijd om weer lekker op pad te gaan. Letterlijk ons vrij 

te mogen voelen in de natuur. Wij zijn vrij om te kiezen. In de natuur is 
nieuw leven. We horen het gekwetter van de jonge vogeltjes en aan de 
bomen komen nieuwe bladeren.  

Tussen de bomen door lopen verschillende 
paden. Wij mogen kiezen! Welk pad wij ook 

nemen? Het is goed! 
Wij maken ons los en mogen vertrouwen op 
onze helpers. Zij zullen ons beschermen. 

Zij willen ons de inzichten geven en leiden  
ons de weg.  

Het is nu tijd om echt los te mogen laten en 
tot actie over te gaan. Maak je er vast voor  
klaar! 

Wil je een nieuwe baan? Twijfel niet. 
Zit je met jezelf in de knoop? Dan is “NU”  

het moment om deze knoop door te hakken.  
Als je plannen wil maken? Begin er mee en werk ze uit! 
Wil je andere mensen helpen om hen inzicht te geven? Ook prima! 

Vergeet hierbij niet dat zij hun eigen pad hebben te gaan.  
 

De tijd is gunstig! Het is toch heerlijk om je plannen waar te maken? Je 
inzet wordt beloond. Kies je pad en ik wens je een goede reis!  

                                                 John 
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Zaterdag 12 mei 2012     
 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 12 mei 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 levensituatie; 

Ria Groothuijse  - Helderziende waarnemingen 

Eduard de Haan   - Bijenwaskaarten        
Monique van Eijden  - Aurahealing    

John Hagen   - Tarotkaarten 
 
      
U bent van harte welkom om de unieke sfeer in de winkel te proeven. 
De koffie en thee staat dan voor u klaar! 

  

*) Een consult kost € 10,00 en duurt ongeveer een half uur 

 
 

Ook bij de Tara – Boeddha winkel 

Nieuwe collectie Kimmidolls 2012! 
 
De makers van de Kimmidoll hebben zich laten 

inspireren door de Japanse Kokeshi dolls die  

oorspronkelijk in Japan door de 19e eeuwse  

boeren met de hand werden gemaakt en kado  

werden gegeven als teken van vriendschap. 

 

Iedere Kimmidol heeft zijn eigen betekenis en geeft uitdrukking aan een 

van de “Life’s true values”. 

 

      Kimmidolls zijn vanwege hun unieke

      betekenis en positieve uitstraling erg
      geschikt als persoonlijk kado aan  

      iemand waar je om geeft, maar ook te 
      gebruiken als decoratie voor je huis.

            
      Kimidolls zijn beschikbaar in drie  
      verschillende maten: Extra Maxi, Maxi 

      en Mini.     
            

      www.tara-boeddha.nl 

            
      

 

 

 

http://www.tara-boeddha.nl/
http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl&sa=N&rls=com.microsoft:nl:IE-SearchBox&biw=1280&bih=522&tbm=isch&tbnid=assyTs8qcBfmuM:&imgrefurl=http://zhoira.deviantart.com/art/Kimmidolls-147247359&docid=fEiWcgDDRjutwM&imgurl=http://fc00.deviantart.net/fs71/i/2009/353/0/6/Kimmidolls_by_Zhoira.jpg&w=900&h=620&ei=-8unT7uVPKKy0QWk44iZAw&zoom=1&iact=hc&vpx=790&vpy=181&dur=1030&hovh=186&hovw=271&tx=129&ty=134&sig=116975336215601286247&page=4&tbnh=154&tbnw=204&start=43&ndsp=18&ved=1t:429,r:10,s:43,i:190
http://www.squidoo.com/www.kimmishop.co.uk
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Heb je rugpijn? 

 
Vertel me iets en het waait door me heen. 

Laat het me zien en ik weet het morgen nog. 
Laat het me voelen  
en ik weet het mijn hele leven. 

 
Lao Tse 

~ ~ ~ ~ 
 
Ik heb er vertrouwen in dat ik samen met jou je rugpijn kan verhelpen. 

Je lichaam weet hoe het hoort te zijn. 
Ik leid je lichaam weer naar de kennis en dat gevoel. 

 
Nanco Mulder 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
www.rugpijn.mobi 
033 – 888 68 48  

 
 

Spirituele en Wellness 

 Beurs in Amersfoort 

 

Op 20 mei a.s. organiseert de Cascade een Spirituele en Wellness 

Beurs in ontmoetingscentrum De Herberg in Amersfoort, een warme 

en gezellige locatie waar iedereen zich direct thuis zal voelen. 

Er is op de beurs voldoende keus voor iedereen of het nu een 

schoonheidsbehandeling, een heerlijke massage een nieuw kapsel of 

een spiritueel consult betreft het is er allemaal en natuurlijk zijn alle 

behandelingen en/of consulten tegen speciaal beurstarief. 

Wij zijn er trots op dat Nico van Lambalgen van U-Nan( = helen) 

aanwezig is met de Multi Wave Oscillator, de genezende werking van 

de MWO is zeer breed omdat het holistisch werkzaam is. Multi-Wave-

Oscillators worden over de hele wereld gebruikt door therapeuten en 

particulieren. Hij wordt succesvol ingezet bij o.a.: pijn in nek, 

schouders, rug, muisarm, en hernia-achtige aandoeningen. 

Ook aan de dieren is gedacht; naast de vrijwillige donaties 

van participanten en bezoekers, schenkt organisatiebureau 

De Cascade 5% van de opbrengst aan de Dierenbescherming. 

Op zondag 20 mei a.s. bent u van harte welkom in: 

Ontmoetingscentrum De Herberg, Watersteeg 85, 3824 EL 

Amersfoort. Van 11.00 uur tot 17.00 uur.€ 5,00 p.p. kinderen 

tot 12 jaar gratis. Elke bezoeker ontvangt een leuke attentie 

Zie ook:  www.orgcascade.nl 

 

 

http://www.rugpijn.mobi/
http://www.orgcascade.nl/
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De Cirkel Amersfoort      

     Mei  2012 

      
     10/05 - geleide meditatie.       Locatie: Qi
     24/05 – spirituele bewustwording.  

     Wat is een aura, wat zijn chakra.s? Hoe zie,
     voel ik dat? Wat doet het met mij? 

              Locatie: Qi
     31/05 – Workshop met Monique van Eijden.
     Auratekenen met aurameditatie. (eventueel

     zelf kleurpotloden meenemen)  
              Locatie Qi

     Juni 2012  

    

07/06 - geleide meditatie.      Locatie: Qi 
     14/06 - spiritueel bewustwording.  
     28/06 – Workshop, met diverse tafeltjes 

waarbij een ieder die graag een keer een reading/healing wil geven dit 
in een ongedwongen sfeer kan doen. Neem een vriend, familielid of 

collega mee.             Locatie: Qi
       
De Cirkel Amersfoort organiseert de avonden altijd op de donderdag-

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

De Mediumavonden worden gehouden bij de Koningin Wilhelminaschool, 
Stevinstraat 2,  3817 WG  Amersfoort. 
 

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  
en € 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 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.decirkelamersfoort.nl/
mailto:decirkelamersfoort@gmail.com
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Licht en schaduw in de tarot 

Nieuwe perspectieven in de tarot…. kort en bondig verklaard aan de 

hand van de Pictorial Key Tarot. 

Nieuwe perspectieven in de Tarot!  

'Soms ontdek je een tarotspel dat zó bijzonder is, dat je                           
er wel een boek over móet schrijven. Dat is, naar mijn                          
mening, het geval met de Pictorial Key Tarot.                                                                                        

Door de veelzijdige symboliek die in elke kaart weer-                      
spiegeld wordt en door de heldere en sprekende kleuren                                 

van de afbeeldingen, is dit spel heel toegankelijk en                                     
eenvoudig te duiden. De kaarten werpen licht op de                                  

verborgen schaduwzijde van ons onderbewuste, een kant                          
van onszelf en ons leven die vaak onderbelicht blijft.                                                                         
Speciaal voor dit spel heb ik de Pictorial Key Legging                               

ontworpen, een legpatroon dat je de sleutels naar je                                        
onderbewuste aanreikt.                                                                            

Gebruik ze en ontdek je innerlijke kracht... stap voor stap.' 
 
(Sandy Elfferich) 

 
De auteur werkt al lange tijd met de tarot en is vanaf het begin 

geïnspireerd door de Pictorial Key Tarot. Door haar jarenlange ervaring, 
ondersteund door haar studie klinische psychologie, maken wij kennis 
met een nieuwe dimensie in de tarot: licht én schaduw, zoals deze ook in 

ons dagelijks leven weerspiegeld worden. 
'Zowel de beginnende als de gevorderde tarotist zal enthousiast zijn 

over het gebruik van dit bijzondere tarotspel', verzekert de auteur ons. 

Formaat: 14 x 21,5 cm | Uitvoering: Paperback  
Pagina's: 192 (geïllustreerd) | ISBN: 9789063789701  
Prijs: € 13,50   

            
            
            

      The Pictorial Key Tarot (NL)
      De ontsluiering van de universele  

      symboliek van alle geheime Arcana
      ('geheimenissen') van de tarot! 

      
Formaat: 6,6 x 12 cm | Uitvoering: 
Kaartspel  

Pagina's: 78 kaarten (full-colour) | ISBN: 
9789063787394  
Prijs: € 19,50 

www.schors.nl   

          

 

 

http://www.schors.nl/
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Parabasic introduceert ...     Transbasic - Healing 

 

 

Ria Groothuijse en Monique van Eijden introduceren een nieuwe vorm 

van healing van de ziel, in het bijzonder het onbewuste gekwetste 
(kinder)ziel in de vorm van Tranbasic-Healing.  
 

Ria en Monique zijn beide transmedium, dat wil zeggen dat de zielen aan 
gene zijde kunnen communiceren door middel van hun lichaam. Het fijne 

daarvan is, is dat je rechtstreeks in contact komt met diegene die je op 
dat moment met je aardse problemen kan helpen. Dat kan familie zijn 

denk aan ouders, grootouders, broers en zussen maar ook mensen die 
wij niet kennen misschien wil je gids wel het een en ander komen 
verduidelijken. Dit is altijd de keuze van jouw gids deze geeft door wie 

jou mag helpen om inzicht te krijgen in jouw situatie. Het kan zijn dat 
een trauma al generaties in de familie wordt doorgegeven. Van 

overgrootmoeder(-vader) op grootmoeder(-vader), van je moeder of 
vader weer gespiegeld op jou en je hebt in de gaten dat je, je eigen 
dochter of zoon ook belast met de traumagenen uit het verre verleden, 

 
Soms komen onverwachte inzichten naar 

boven, of iets wat je onbewust wel zou 
kunnen weten maar altijd hebt gemeden, 
zelfs ontlopen. De geest zegt er is niets aan 

de hand, maar je ziel schreeuwt om hulp. Je 
ziel voelt zich genegeerd en zal zich in alle 

bochten wringen om de waarheid boven 
tafel te krijgen. Dit kan zich vertalen in 
allerlei ziektebeelden (migraine / 

maagdarm problemen etc…) waarvan de 
oorzaak of oorsprong niet kan worden 

achterhaald.  
 
Jij hebt het gevoel dat je steeds weer in je eigen leefwereld vast zit. 

Iedere keer als je denkt  
dat je “eruit” bent gebeurt er weer wat waardoor je lichaam en geest 

weer helemaal vastlopen. Je moet als het ware weer helemaal opnieuw 
beginnen. Beginnen met opbouwen van verloren energie, zoeken naar 
kracht en weer zin in het leven krijgen. 

 

 

http://www.tettypols.nl/blog/wp-content/uploads/IMG_0030.jpg
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Daarom leggen Ria en Monique een rechtstreeks contact met de zielen, 

omdat deze zielen-contacten vanuit een heel ander perspectief kijken 
naar jou gedragingen. Vanuit een ander dimensie. Naar jou als bijzonder 

mens. Naar jou om jouw vooruit te helpen in deze wereld.  
Zij hebben soms al honderden jaren ervaring of hebben samen met hun 
gidsen boven moeten kijken naar de structurele familie”fouten”.Zij 

kunnen je meegeven wat je kunt doen om uit deze vicieuze cirkel te 
stappen. 
 
We nodigen je ook van harte uit om onze nieuwe website te bezoeken:www.parabasic.nl 
Heb je interesse of heb je vragen stuur dan een mailtje naar: info@parabasic.nl 

 

Wij hopen jullie mogen te verwelkomen, hartelijke groet, 
Ria Groothuijse en Monique van Eijden 

 
Locatie : Pieter de Hooghlaan 35 te Baarn 
Kosten : € 90,00  
Tijd : Een sessie duurt gem. 1½ uur 
 
 
 

Een goddelijke creatie 
 

Oog in oog met het wonder der schepping 
Aanschouw je je eigen innerlijke schoonheid. 

De schepping is pure goddelijke perfectie.  
Je bent het grootste wonder van de natuur. 
Een goddelijke creatie. Dat is wat je bent. 

Je bent die bloem. Word die bloem. Leef je goddelijkheid. 
In contact met je ware natuur 

ben je verbonden met de oneindige energie van Liefde. 
Je bent aanwezig in vol-ledige openheid. 

Het licht schijnt door je heen. 

 
www.tettypols.nl 

 
 
 

 
 

 
 

Agenda       

 

12  mei  spirituele middag bij Tara - Boeddha winkel,                                
     Krommestraat 16 – Amersfoort. 12:00 – 17:00 uur. 
   www.tara-boeddha.nl 

20  mei De Cascade, spirituele en welness beurs. 
 Ontmoetingscentrum “De Herberg” -            

Watersteeg 85, Amersfoort.  11:00 – 17:00 uur. 
 www.orgcascade.nl 

Eduard en John zijn op beide evenementen aanwezig. 

 

 

http://www.parabasic.nl/
mailto:info@parabasic.nl
http://www.tettypols.nl/

