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Nieuwsbrief   November 2011 

 
 

 
Beste spirituele vrienden, 
 

Het wordt heel spannend! Over een paar maanden; januari 2012 gaat de 
spirituele vereniging “De Cirkel Amersfoort” van start. Monique van 

Eijden, Ria Groothuijse en John Hagen zijn druk in de weer om voor 
belangstellenden een gevarieerd programma te maken. Door het 
organiseren van onder andere mediumavonden, workshops, geleide 

meditaties, en speciale themavonden willen wij jouw zesde zintuig 
(verder) ontwikkelen. Een aantal mensen hebben de enquête aan ons 

ingevuld terug gestuurd. Met deze informatie zijn we aan de slag 
gegaan. Het is nog een verrassing hoe het programma er uit komt te 
zijn. Daarover later meer! 

 
 

 

 

 

 

 

Tara - Boeddha winkel 
 

De Tara-Boeddha Winkel in Amersfoort is gestart in 2002. In een klein 
winkeltje zijn  Riet en Eelco Boersma, begonnen met de verkoop van 

Boeddha-beelden en aan meditatie verwante artikelen. In juni 2006 zijn 
ze verhuisd naar hun huidige pand in de Krommestraat. Ze hebben drie 

prachtige vloeren tot hun beschikking en ze zijn langzaam uitgegroeid 
tot een volwaardige spirituele winkel.  
 

Bij binnenkomst vindt u een groot assortiment  
edelstenen, Boeddhabeelden en leuke cadeau-  

artikelen. Op de tweede vloer bieden wij u  
esoterische boeken en tarotkaarten aan.  
Ook vind u hier schitterende kaarten uit Tibet en  

India. De derde vloer staat volledig in het teken  
van meditatie en geur. Meditatiekussens, banken,  

klankschalen, wierook, geuroliën zijn er in alle 
soorten en maten verkrijgbaar.  
Er is wierook uit India, Japan en Nepal. 
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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 november 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; 

Monique van Eijden - Aurahealing 

Ria Groothuijse - Psychometrie  
Eduard de Haan - Bijenwaskaarten 

John Hagen - Tarotkaarten 

  

U bent van harte welkom om de unieke sfeer in de winkel te proeven. 

www.tara-boeddha.nl 
                  
De koffie en thee staat dan voor u klaar! 

  

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

 
 

 
 
 

 

 

 

 
  

 
Voor dit jaar staan er nog een tweetal donderdagavonden op het 
programma, waar je een geleidemeditatie met aansluitend een 

kringgesprek kunt meebeleven! Deze avonden worden verzorgd en goed 
begeleid door; Monique van Eijden en Ria Groothuijse 

 
Je bent van harte welkom op…… 
 

10 en 24 november 
  

Kosten voor het bijwonen is € 10,00 per avond inclusief koffie of thee. 
Welkom vanaf 19:30, aanvang 20:00 tot 22:00 uur.  
Locatie: QI (naast de Kwantum)  Amsterdamseweg 43A, 3812 RP 

Amersfoort 
Monique van Eijden: - 06 – 44151190 

Ria Groothuijse         - 06 – 12334503 
 
 

 
 

 

 

http://www.tara-boeddha.nl/
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Zondag 6 november is er een paranormale beurs in Het Labyrinth. 

Aanvang: 11:00 – 17:00 uur 
Locatie: Neptunusplein 70 – Amersfoort 

 
Naast vele andere mediums zijn Ria Groothuijse, Eduard de Haan en 
John Hagen op deze beurs aanwezig. 
 

www.parapoort.nl 

 
 

 

 

 
 
 
Ik ben Miranda Pouw en heb sinds begin oktober 2011 de sprong in het 
diepe gewaagd, samen met mijn partner René van Santen. Datgene doen 

wat ik het leukste vind, en dat is bezig zijn met het menselijk 
functioneren op het gebied van lichaam en geest. Ik ben sportmasseur 

van oorsprong en studeer nu osteopathie. Het kenmerk van deze 
studierichting is heel filosofisch: alles wat leeft, moet stromen en 
andersom kun je het ook zo zeggen: als er stroming is dan leef je. Dit 

heeft te maken met alles wat een mens rijk kan maken: creativiteit, 
spiritualiteit, inspiratie, vitaliteit en energie. Een vitaal lichaam stroomt 

dus, wat feitelijk inhoudt dat een spier goed kan bewegen, een pees en 
gewricht soepel verloopt en dat een orgaan ruimte heeft om te 
functioneren. Dat is wat osteopathie inhoudt. Ik ben nog een paar jaar 

aan het studeren, en tot die tijd pas ik deze filosofie toe in mijn 
massagepraktijk. Deze is zoals gezegd pas geopend, en jullie zijn 

welkom om één van de behandelingen te ondergaan.  
Tot eind november 2011  is er een aanbieding geldig van € 5,- korting op 
één van de behandelingen. De Vitaalmassage is o.a. geschikt voor de 

sportieve mens, die aandacht wil besteden aan lijf en leden voor het 
voorkomen van blessures, ter verbetering van de sportprestaties en een 

versneld herstel na inspanning. Deze massage is ook erg fijn als u 
minder sportief aangelegd bent maar gewoon de kantoorspanning 
weggemasseerd wil hebben. Als u liever voor ontspanning voor lichaam 

en geest gaat, kan dat met de energetische massage. Met warme handen 
en een open mind kom ik u tegemoet en luister naar het lichaam waar ik 

moet zijn. Het maakt u weer bewust van uw lijf, zet de gedachtemachine 
even stil en laat de energie weer stromen.  

 

 

http://www.parapoort.nl/
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Bekijk onze website voor de overige behandelingen! Onze praktijk 

bevindt zich in hartje centrum, vlakbij de Varkensmarkt. We zijn zowel 
overdag als ‘s avonds geopend tot 20:00 uur. Wel even bellen/mailen 

voor het maken van een afspraak want voor een ontspannen 
behandeling sluiten we de deur van de praktijk.  
 

Collega-therapeut gezocht! 
Wij hebben 2 behandelkamers, waarvan één weinig wordt gebruikt. 

Deze ruimte willen we verhuren (zowel hele dag als dagdelen is 
mogelijk) aan een fijne collega die zich thuis voelt in de gedachtegang 
van Vitaal Lichaamswerk. Ook als u alleen op afroepbasis beschikbaar 

bent, kan u reageren. 
Ik denk dan aan: 

- docent babymassage 
- fysiotherapeut 
- sportmasseur 

- stoelmasseur 
- homeopaat/natuurgeneeskundige 

- mesoloog 
- pedicure 

Als u interesse heeft, laat het ons weten!  
Vitale groet! 
 

Miranda & René 
Zuidsingel 6 

3811 HA  AMERSFOORT 
e-mail: info@vitaal-lichaamswerk.nl 
www.vitaal-lichaamswerk.nl 

tel: 06- 5475 7315 

Spirituele werkmiddag met Annelies van Rheenen 

     Iedere derde zaterdag van de maand organiseert

    Annelies in Kootwijk spirituele werkmiddagen. 
    De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 

    17 december van 13:00 – 16:00 uur. Het zijn  
    afzonderlijke middagen waarin veel boeiende 
    spirituele onderwerpen behandeld worden.  

    Onderwerpen: wat is mediumschap, het innerlijke
    kind, wat zijn entiteiten, wat is hooggevoelig-

    heid? Maar ook over 2012, grenzen stellen,  
    gedachtekracht, erkenning en over;  
    “van jezelf houden”.     

    De onderwerpen worden afgewisseld met muziek, 
meditaties, gedichten, oefeningen of een wandeling op de Kootwijker 

zandverstuiving. Prijs: € 7,50 pp.    

Kijk voor meer informatie op www.anneliesvanrheenen.nl          
of mobiel: 06 – 4567 49 14 

 

 

 

http://www.vitaal-lichaamswerk.nl/
http://www.anneliesvanrheenen.nl/
http://www.vitaal-lichaamswerk.nl/
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Nanco Mulder…. reiki is zijn passie 

 

 
De eerstvolgende reiki 1 cursus gaat op maandag 28 
november van start. Koffie en thee staat om 19:15 uur 
klaar. Echt beginnen om 19:00 tot 22:00 uur. 

Kijk voor meer informatie op: www.reiki-1.nl 
en lees daar de ervaringsverhalen van reiki cursisten. 

 
 
 

 Tarot en meerrr…. 
“Live” winkelen bij Uitgeverij Schors! 
Een paar weken geleden gingen Eduard en ik voor  

een gezellig dagje winkelen naar Amsterdam.  
Eerst een bezoekje brengen aan hat winkeltje van  

Uitgeverij Schors. Op weg er naar toe begon het  
steeds harder te regenen, maar gelukkig waren we 
bijna op de plaats van bestemming. Het winkeltje  

is net of je de huiskamer binnen komt lopen.  
De sfeer is knus en rustgevend. Ze hebben een  

groot aantal tarotkaarten(sets). Zoveel, dat ik  
bijna geen keuze kon maken welke te kiezen.  
Na ook nog eens een goed gesprek en met o.a. een 

set van Universal Transparant Tarot verlieten we  
uiteindelijk na zeker een goed uur het pand aan de 

reguliersgracht 54. Ondertussen was het buiten  
droog geworden!! 
 

Bij het winkeltje van Uitgeverij Schors vind je boeken, agenda’s, 
kaartensets, tarotspelen, computerprogramma’s en andere artikelen. 

 
Openingstijden; maandag t/m vrijdag van 10:00 – 17:00 uur, 
Voor meer informatie: www.schors.nl 

Telefoon: 020 – 623 99 81 
 

 
ARRISTARA 

 
Wanneer je belangstelling hebt om een  
tarotworkshop te volgen of voor een  

tarotconsult kijk voor meer informatie op  
www.arristara.nl of bel met 06 43489113 

 
 

Een warme en vriendelijke groeten, 

 
 

  

John Hagen 

 

 
Universal Transparant 
Tarot ISBN: 9789063789541 

 

http://www.reiki-1.nl/
http://www.schors.nl/
http://www.arristara.nl/
http://www.schors.nl/product.php?ArtikelID=834

