Nieuwsbrief Januari - Februari 2013
Beste spirituele vrienden,
Welkom in het jaar 2013!!

Een jaar vol verrassingen, waarin veel
veranderingen op ons staan te wachten. De 13e kaart van de Grote
Arcana is de kaart van “De Dood”. Het is niets om je bang over te
maken. Juist eerder waar je naar uit kunt kijken. Het gaat niet allemaal
vanzelf, maar er komen duidelijk veranderingen aan. Door ermee aan de
slag te gaan, merk je dat er nieuwe deuren voor je open gaan. Er staat
misschien veel op het spel. Eén ding is zeker… het jaar 2013 staat voor
vernieuwingen.
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januari bestaat Arristara 5 jaar!!
Het wordt een bijzonder jaar voor Arristara, want in
2013 zullen The New Vision Tarot kaarten centraal
staan. Ik had de hoop, dat mijn boek over deze
tarot kaarten, aan het begin van dit kalender jaar te
kunnen presenteren. Maar de pen viel even stil.
Wat volgens mij, alleen maar ten goede komt voor
het boek. Soms kan je de lat voor jezelf wel eens te
hoog leggen. Nu is de inspiratie is weer terug en het
schrijven gaat ook weer vanzelf!!

The New Vision Tarot kaarten zijn ten opzichte van
The Rider Waite Tarot 180 graden gedraaid.
Dat betekend dat er veel meer op de kaart te zien is.
We krijgen te zien wat er bij de hoofdpersoon zowel
achter of voor hem afspeelt.

Speciaal voor openbare avonden bij spirituele verenigingen heb ik The

New Vision Tarot kaarten op A4 formaat gemaakt. Een aantal mensen
hebben zo’n avond al eens meegemaakt. De Tarot kaarten vertellen een
verhaal. Het is jouw verhaal.
John
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Zaterdag 26 januari 2013
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 januari 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 levenssituatie;
Eduard de Haan
Monique van Eijden
John Hagen
Ria Groothuijse

-

Bijenwaskaarten
Aura Healing
Tarotkaarten
Helderziende waarnemingen

U bent van harte welkom om de unieke sfeer in de winkel te proeven.
De koffie en thee staat voor u klaar!
*) Een consult kost € 10,00 en duurt ongeveer een half uur.

De Tara – Boeddha winkel
In het hart van de Amersfoortse binnenstad bevindt zich de
specialistische Tara – Boeddha winkel van Riet en Eelco Boersma.
De sfeervolle, open winkel slaat een brug tussen Oosterse artikelen en
de alledaagsheid van het leven in onze cultuur.
Zij bieden producten aan met een betekenis; een beetje geluk, een
opkikkertje of inspiratie!! In de winkel vindt u een grote verscheidenheid
aan Boeddhabeelden en bekende Hindoe-goden zoals Ganesha en Shiva.
Graag vertellen zij u meer over hun betekenis.
Op de 4e vloer van de Tara – Boeddha winkel vinden geregeld
activiteiten plaats.
Kijk voor meer informatie op www.tara-boeddha.nl
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Ria Groothuijse en Monique van Eijden introduceren een nieuwe vorm
van healing van de ziel “Transbasic-Healing”.
Het onbewust gekwetste deel van de kinderziel in de volwassene wordt
tot een geheel samengesmolten zodat de ziel niet leeft en ademt vanuit
diverse onderdelen maar als een harmonieus liefdevol geheel.
Je kunt bij Ria en Monique ook terecht voor o.a. spirituele coaching,
healing, huilbaby’s, onrustige huisdieren en het schonen van je huis.
Kijk voor meer informatie op www.parabasic.nl of bel voor een afspraak
Monique 06- 4415 11 90 / Ria 06 – 1233 4503

REIKI behandelingen en cursussen met Nanco Mulder

Een reiki behandeling geeft je energie.
Een reiki behandeling ontspant je lichaam en geest!
In 2013 geeft Nanco weer een aantal Reiki cursussen.
De cursus voor Reiki 1 gaat 21 januari van start.
Tijdens een reiki cursus leer je hoe je energie aan jezelf geeft!
Een Reiki cursus maakt je bewust van wat en wie je energie kost.
Op de informatieavond van 28 maart ben je van 19:15 uur welkom met
je vragen. De avond begint om 19:30 en duurt tot 22:00 uur.
www.reiki-1.nl/agenda
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De Cirkel Amersfoort
Januari 2013
17/01 - Geleide meditatie.
31/01 – Spirituele bewustwording,
onderwerp Psychometrie.
Foto of voorwerp meenemen van een
overleden persoon (ouder dan 18 jaar)
of huisdier.

Februari 2013
07/02 – Geleide meditatie.
28/02 – Mediumavond: Ria Groothuijse,
psychometrie d.m.v. foto’s en voorwerpen.
De Cirkel Amersfoort organiseert de avonden altijd op de donderdagavond bij Qi – Amsterdamseweg 43A, 3812 RP Amersfoort (parkeren
naast de Kwantum).
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

Ada en Rob Eckmann
Spirituele benodigdheden & sieraden
Ada en Rob hebben sinds kort hun eigen webwinkel waar zij mooie en
bijzondere spirituele artikelen verkopen. Naast o.a. zilveren chakra
hangers vind je een groot aanbod aan bijzondere sieraden.
Je kunt Ada en Rob geregeld op een spirituele beurs vinden. Een paar
keer per jaar nemen zij ook een aantal artikelen voor de verkoop mee
naar De Cirkel Amersfoort. Met uiterste zorg richten zij hun
verkoopstand in. Het voelt gemoedelijk en vertrouwd om bij ze langs te
gaan. Voor een praatje of een goed advies over de artikelen die zij te
koop aanbieden.
Ben je benieuwd naar de webwinkel of op welke beurs Ada en Rob
Eckmann aawezig zijn? Surf dan naar www.adarobsieraden.nl
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De Tarot als dagkaart – Nathalie Kriek
LET OP: deze titel verschijnt in maart 2013.
Een inspirerende gids op basis van één simpele rekensom
Door middel van slechts één simpele rekensom, op
basis van je geboortedatum, kun je, je persoonlijke
tarotkaart van de dag berekenen: de dagkaart. Deze
tarotkaart laat zien in welk teken de desbetreffende
dag staat voor jou en welke gebeurtenissen je deze
dag kunt verwachten op het gebied van algemene
situaties, werk, liefde en vriendschap. Deze
informatie wordt dagelijks aangevuld met een eyeopener en een spreuk van de dag, waar je extra
aandacht aan dient te besteden.
De gegeven informatie en adviezen bieden echter
niet altijd de antwoorden die je mogelijk graag had
willen horen, maar kunnen zo nu en dan behoorlijk
verrassend of zelfs confronterend zijn. Deze
dagkaart zet je dan ook niet zelden aan tot
nadenken, maar dan wel met een positief gevolg.
De betreffende informatie biedt namelijk niet alleen een diepgaand inzicht
in jezelf, maar zeker ook in de mensen om je heen, waardoor je steeds beter
met bepaalde personen en situaties leert omgaan. En iedere dag meer leert
inzien hoe je het best je eigen onzekerheden kunt overwinnen, met je eigen
twijfels kunt afrekenen en je (verborgen?) talenten optimaal kunt benutten.
Met slechts één kaart, verkregen op basis van je geboortedatum of
‘getrokken’ uit het tarotspel, kun jij je telkens weer voorbereiden op de dag
die komen gaat. Met de geboden adviezen kun je anders leren denken,
durven en doen... en hiermee succes behalen op alle gebied.
Formaat: 12 x 18 cm | Uitvoering: Paperback
Pagina's: ca. 128 | ISBN: 9789063789961
Prijs: € 9,90
www.schors.nl

Ben je geïnteresseerd in een tarotconsult of heb je
belangstelling om een tarotworkshop te volgen?
Neem gerust een kijkje op www.arristara.nl of stuur
een berichtje naar arristara@ziggo.nl
Bellen mag ook 06 – 434 89 113
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Stiltedag met als thema: De winter in jou
Op 12 januari a.s. van 10.00 tot 16.00 uur organiseren Jantien van
Middelkoop en Marlies van der Horst een Stiltedag.
Hoe bewust sta jij stil bij de seizoenen en bij
jezelf?
Neem je de tijd om af en toe stil te zijn en naar
jezelf te luisteren?
Wat wil je loslaten en wat wil je versterken en
ontwikkelen?
We nemen je deze dag mee op reis naar het winterlandschap in jezelf.
Door geleide en stilte meditaties en verschillende oefeningen ga je op
zoek naar wie je werkelijk bent en wat je nu nodig hebt.
Investering: € 50,00
Locatie: Tara Boeddha Winkel, Krommestraat 16, Amersfoort
Opgave en informatie: Marlies van der Horst, tel. 06-48474326,
info@lichtopjeleven.nl
www.lichtopjeleven.nl

j

Agenda
10 januari
Agenda

Spiritueel Centrum Uw Gids - 20:00 – 22:15 uur.
Locatie: Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611,
3607 JK Maarssen

26 januari

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

3 februari

Paranormale Beurs “Parapoort” 11:00 – 17:00 uur.
Locatie: Het Klokhuis, Weberstraat 2, 3816 RC
Amersfoort. www.parapoort.nl

18 februari

Harmonia Tilburg 20:00 – 22:00 uur.
Locatie: Goede Herder Zaal, Isidorisstraat 6,
Tilburg – west www.harmonia-nl.org
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