Nieuwsbrief Mei – Juni 2014
Beste spirituele vrienden,
We springen in het rond en blijven dansen in een cirkel. Er
gebeurd heel veel en onze gevoelens worden heen en
weer geslingerd. De kunst is ergens een weg te vinden om
stil te blijven staan en onze rust te vinden!
Neem maar even rustig de tijd om deze nieuwsbrief door te
nemen. Keuzes genoeg! Bij De Cirkel Amersfoort vinden de
komende maanden nog genoeg activiteiten plaats waar jij
bij aanwezig kunt zijn. Met o.a. 15 mei de tafeltjesavond en
12 juni een Klankschaal Healing Concert verzorgd door
José en Tjeerd Sloot.

www.decirkelamersfoort.nl
decirkelamersfoort@gmail.com

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 9 mei en 13 juni.
Een consult kost € 10,00 per persoon.
Je bent van harte welkom!
John

Programma De Cirkel Amersfoort

www.adarobsieraden.nl

Mei 2014
08 Geleide meditatie
15 Spirituele bewustwording. “Tafeltjes avond” vrienden
van De Cirkel geven mini workshops in verschillende
diciplines, o.a. Tarotkaarten, Psychometrie, Bijenwaskaarten. Spirituele voorwerpen worden aangeboden door
Rob en Ada Eckmann.

Juni 2014
05 Geleide meditatie
12 Klankschaal Healing Concert, verzorgd door José en
Tjeerd Sloot. Neem zelf een matje of een eigen matrasje
mee om op te liggen. Je kunt ook op een stoel gaan zitten.

www.levenslicht.net
José en Tjeerd Sloot

Neem dan een dekentje en/of kussentje mee. Geef je op
via de mail, want vol is vol! *Entree is € 10,00 voor vrienden
en € 15,00 voor bezoekers.
19 Spirituele bewustwording, onderwerp Stenen en/of
mineralen. Welke steen past bij jou, uitleg en meditatie.
.
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.

www.schors.nl
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

Het Lenormand Spel (Set)
auteur: Christiane Renner
De beroemde waarzegkaarten van Mademoiselle Lenormand
hebben altijd een grote bekendheid genoten. De kaarten zijn
eenvoudig te interpreteren en geven direct antwoord op de
gestelde vraag. 'Slaagt mijn dochter/zoon voor haar/zijn
(rij)examen?', 'Hoe zal mijn sollicitatiegesprek verlopen?',
'Wie wordt de nieuwe president?' zijn vragen waarvan
Mademoiselle Lenormand nooit heeft kunnen vermoeden
(laat staan voorspellen!) dat haar kaarten daartoe om raad
zouden worden gevraagd. Net zomin kon zij voorspellen dat
haar - inmiddels wereldbekende - kaartspel nog elke dag door
velen wordt geraadpleegd om antwoord te krijgen op allerlei
vragen.
De schitterende afbeeldingen van dit veelgebruikte orakelspel
zijn nu historisch correct weergegeven
Toch is dit niet zo verbazingwekkend: er is geen enkel kaartspel ter wereld dat zó accuraat, zó direct en zó eenvoudig
antwoord geeft op de meest uiteenlopende vragen.
De waarzegkaarten van Mademoiselle Lenormand zijn in de
loop van de tijd één van de meest gebruikte orakels geworden;
niet alleen om inzicht te krijgen in het hier en nu of de toekomst,
maar ook als welkome aanvulling bij alternatieve therapieën.

ISBN: 9789063787493
Prijs: € 19,90

www.parabasic.nl
Het Lenormand Spel is een handige gids die op unieke wijze inzicht geeft in het
werken met dit
wereldberoemde orakel!

Zondag 18 mei
Dierentaal = mensentaal – Marja van ’t Wel

Grote Voorjaarsbeurs

‘Als je blijft doen zoals je altijd hebt gedaan zal er niets
veranderen’. Het is tijd voor Persoonlijke Ontwikkeling
Als fysiek instrument van mijn Gids ontving ik de boodschap:
‘Spreek de taal van de leerling met de wijsheid van de Meester.
En ontwerp een project om mensen een prikkel aan te reiken
voor hun persoonlijke ontwikkeling Wees niet bang. Wij hebben
jou nodig om dit te realiseren en zullen je helpen.’
Ik dacht na. Wat is toegankelijk en spreekt veel mensen aan?
Hoe kan innerlijk ontwaken ook leuk zijn? Deze vraag legde ik
mijn Gids voor. Het antwoord kwam snel. En ook wat daarna
volgde.
Het moest een creatief project worden met kleurboeken en
kaarten. Met de dieren en hun gedrag in de hoofdrol als spiegel
voor de mens. Denk maar aan de ijverige bij. Haar kracht is
productief en doelgericht. Met het gevaar van zelfoverschatting
en uitputting. Dan is er een prikkel nodig die haar mildheid leert.
En zo kan de slak tot haar spreken: minder doen is niet minder
leven!’ Herkenbaar??
Persoonlijke ontwikkeling begint bij zelfkennis. En de dieren
helpen je om innerlijke tegenstellingen te balanceren in het
dagelijks leven. Het pad van innerlijk ontwaken is evolueren van
de ziel. Al doende leert men en kom je tot inzichten. Althans dat
is de bedoeling van onze aardse reis.
Dit kleurproject helpt hierbij.
Dierentaal = Mensentaal heeft als doelstelling persoonlijke
ontwikkeling door verbinding - verdieping – herkenning –
ontmoeting. Mede door de kracht van associatie en reflectie én
het creatieve kleurende element, is dit project een zegen voor de
zoekende ziel.
Graag wil ik jou ontmoeten om hier meer over te vertellen en je
persoonlijk te laten ervaren welk dier een boodschap heeft voor
jou.
Marja van ’t Wel is auteur en illustratrice van de kleurboeken
ZIN IN KLEUREN en KEUZEN & KANSEN ALS TOEGANG
TOT DE KERN. Zij geeft workshops, trainingen, creatieve
coaching en begeleiding bij levensvragen.

Voor meer info kun je kijken op www.hetpalet.net.

www.epcdelekstroom.nl

Marja van ’t Wel
www.hetpalet.net

AGENDA

www.arristara.nl

A 2014
Mei
9 mei
18 mei

consultenmiddag bij Tara – Boeddha winkel
12:00 – 16:00 uur.
Grote voorjaarsbeurs bij EPC de Lekstroom
Vianen. 12:00 – 17:00 uur. Locatie: De
Stadshof, Hazelaarplein 4, Vianen. Entree: €
5,00 www.epcdelekstroom.nl

ISBN: 9789075145298
Prijs: € 17,50

Juni 2014
13 juni

consultenmiddag bij Tara – Boeddha winkel
12:00 – 16:00 uur.

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.

www.arristara.nl

Wanneer je een tarotworkshop wilt volgen gaat deze bij
voldoende belangstelling van het aantal deelnemers
(minimaal 4 personen) van start!
Voor meer informatie over tarot kun je terecht op
www.arristara.nl of stuur een berichtje met je vraag naar
arristara@ziggo.nl
Bellen kan natuurlijk ook
06 – 434 89 11

www.harmonia-nl.org

