Nieuwsbrief
November – December 2014
Beste spirituele vrienden,
We zitten midden in het tijdperk van veranderingen. De kunst is
om ondanks alles wat er om ons heen gebeurt; “recht op te
blijven staan”. Veel mensen hebben het niet gemakkelijk. Kijk
en voel wie er echt hulp nodig heeft, want juist diegene die je
niet hoort kunnen wel wat extra aandacht gebruiken. Schenk je
naaste wat aandacht, door simpel goede dag te zeggen of een
glimlach te geven. Het kost niets en het kan voor een ander zo
veel meer betekenen! Wanneer jij je gelukkig voelt, deel je dit
geluk met een ander. Zo wordt de wereld steeds een stukje
mooier en worden wij allemaal beloond voor onze bijdrage.
Aanstaande zaterdag 1 november wordt de winkel Fabula Rosa
van uitgeverij Schors op de Rozengracht No:15 in Amsterdam
geopend. Deze prachtige esoterische boekwinkel is voor diegene
die voor diepgang zoeken in spiritualiteit. Naast boeken vind je er
uiteraard een groot assortiment tarotkaarten, bijzondere edelstenen
en sieraden. In de avonden worden er cursussen en workshop
gehouden. Waar volgende jaar ook een cursus Tarot van de New
Vision door mij verzorgd zal worden.
6 november is er bij De Cirkel Amersfoort een
Allerzielenavond. Neem een kaars en foto’s mee van je overleden
dierbaren. Na het aansteken van de kaarsjes volgt een meditatie om
het gedenklichtje naar boven te brengen.
Loes van Loon komt 20 november een mediumavond met foto’s
van overledenen verzorgen.
Op 14 november en 19 december staan er twee
consultenmiddagen gepland bij de Tara Boeddha winkel . Je kunt
bij de koffietafel aanschuiven voor een tarotconsult. Nieuwe data t/m
april 2015 zijn inmiddels bekend. Check hiervoor de agenda op
www.arristara.nl
John

Grote Najaarsbeurs
Zondag 2 november

www.delekstrooom.nl

www.decirkelamersfoort.nl
decirkelamersfoort@gmail.com

Programma De Cirkel Amersfoort
November 2014
06 Allerzielenavond
11 Spirituele bewustwording. Healing Geven & Ontvangen.
Korte meditatie, healing mee doen en ervaren. Magnetiseren.
20 Mediumavond: Loes van Loon

December 2014
11 Geleide meditatie
18 Midwinter & afsluiten van het jaar 2014.
.
De Cirkel Amersfoort organiseert de avonden altijd op
donderdagavond bij Qi - Amsterdamseweg 43A, 3812 RP
Amersfoort
Aanvang:
Pauze:
Entree:

20:00 - 22:00 uur. Welkom vanaf 19:30 uur.
inclusief koffie en thee.
€ 5,00 voor vrienden € 8,00 voor bezoekers.

Het Heuvelrug Tarot

Neem gerust een vriend(in) of familielid mee, iedereen is van harte
welkom op de Cirkel avonden.
Ook vriendworden van De Cirkel Amersfoort? Kijk voor informatie
op www.decirkelamersfoort.nl
of stuur een e mail naar decirkelamersfoort@gmail.com

Het Heuvelrug Tarot
Het Heuvelrug Tarot is een speciale uitvoering van de Grote Arcana
van het Tarot. De illustraties van de kaarten zijn gemaakt door
jongeren uit Justitiële Jeugdinrichting de Heuvelrug.
Jaarlijks worden 1000en jongeren voor langere of kortere tijd
opgenomen in een justitiële inrichting. De opname gebeurt op basis
van een justitiële maatregel, het is dus een gevangenisstraf die kan
worden opgelegd voor een vergrijp, dat kunnen serieuze vergrijpen
zijn, maar ook schoolverzuim en vandalisme.

www.the-works.com

Veel jongeren hebben veel meegemaakt in hun korte leven,
vervelende thuissituaties, drugsgebruik, schulden gedwongen
prostitutie etc. Ze worden in de instelling geplaatst bij wijze van
vrijheidsstraf, maar in de instelling worden ze begeleidt in het leren
om betere keuzes te kunnen maken in hun leven.
Het Heuvelrug Tarot was voor veel jongeren een kennismaking met
het spel en een mogelijkheid om eens te reflecteren op hun eigen
leven. De betekenis van de kaarten is met hen besproken en
vervolgens hebben ze daaraan hun eigen beeld gegeven. De
daaruit voortkomende teken en schilderwerken zijn verkocht ten
bate van een door hen uitgezocht goed doel; Stichting de Opkikker.
Het effect van dit project was dat de jongeren over hun eigen leven
hebben kunnen nadenken, complimenten hebben gekregen over de
door hen gemaakte kunst en ook nog iets positiefs hebben kunnen
betekenen voor zieke kinderen.

Voor mensen die kennis
hebben van de Tarot is het
leuk om aan de hand van
.
de kaarten een kijkje te
nemen in de
www.harmonia-nl.org
belevingswereld van deze
jongeren. Een voorbeeld,

de kaart van de keizerin is getekend door een Marokkaanse jongen,
zijn beleving van een keizerin is dus niet een vrouw in een dure jurk
maar een vrouw die niet zichtbaar is maar verblijft in haar eigen
kasteel.
Interesse? Je kunt het spel vinden op www.the-works.com en is te
bestellen voor € 4,00 per stuk of mailen naar:info@the-workx.com

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.

Tarot Cursus/Workshops

www.schors.nl

In 2015 komt er een cursus Tarot van de New Vision en wordt
gegeven in de nieuwe winkel van Uitgeverij Schors, Fabula Rosa –
Rozengracht 15 te Amsterdam. Nadere informatie volgt nog.
Indien je een tarotworkshop over de Rider Waite Tarot wilt gaan
volgen; Beide cursussen gaan 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 89 113

AGENDA
November 2014
02 Grote najaarsbeurs EPC Lekstroom Vianen
14 consultenmiddag bij Tara Boeddha winkel 12:00 – 16:00 uur.
21 Harmonia Zaandam
26 EPC Lekstroom Vianen

December 2014
10 Harmonia Utrecht
19 consultenmiddag bij Tara – Boeddha winkel 12:00 – 16:00 uur.
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