Nieuwsbrief
November – December 2013
Beste spirituele vrienden,
Vol trots heb ik op 15 oktober het boek “Tarot van de New Vision” in
ontvangst mogen nemen. Door het boek vast te houden realiseerde ik dat
mijn droom nu werkelijkheid is geworden. Nu is het écht.
Het boek “Tarot van de New Vision” ligt in de winkels en is ook online te
bestellen. Een goede reden om dit feit te bezegelen met een boekpresentatie
georganiseerd door uitgeverij Schors.
Zaterdag 16 november van 13:30 – 15:30 uur ben je van harte welkom bij
de Tara – Boeddha winkel (op de 4e vloer). Op deze middag ga ik de boeken
signeren en schrijf desgewenst een persoonlijke boodschap in het boek.
Wil je me live aan het werk zien? Dat kan.
Op donderdag 28 november verzorg ik bij
De Cirkel Amersfoort een Mediumavond.
Ik gebruik hierbij een uitvergrote versie van de
New Vision Tarotkaarten en geef daarbij een
persoonlijke spirituele boodschap.
www.decirkelamersfoort.nl/agenda2013.html
John

Naast het boek “Tarot van de New Vision”, uitgegeven door
uitgeverij Schors zijn er nu ook mini Tarot of the New Vision
Tarotkaarten!

De Cirkel Amersfoort
November 2013
14/11 21/11 28/11 -

Geleide meditatie.
Spirituele bewustwording: Onderwerp; Psychometrie, healing,
Magnetiseren bij mensen, dieren en planten, (edel)stenen.
Mediumavond met John Hagen. Spirituele boodschappen aan
de hand van New Vision Tarotkaarten.

December 2013
12/12 19/12 -

Geleide meditatie.
Midwinterfeest & afsluiten van het jaar 2013. Cadeautje
uitzoeken en meebrengen op intuïtie. Let op! Toegang is
gratis en exclusief voor vrienden van de Cirkel.

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:
inclusief koffie en thee.
Entree:
€ 5,00 voor vrienden van De Cirkel Amersfoort
€ 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

www.arristara.nl/agenda.html

Wil jij ook eens een tarotconsult voor jezelf aanvragen
of wil je iemand een tarotconsult cadeau doen?
Vanaf 1 januari 2014 kost een consult € 50,00 en duurt
anderhalf uur.
Wanneer je een tarotworkshop wilt volgen gaat deze bij
voldoende belangstelling van het aantal deelnemers
(minimaal 4 personen) van start!
Neem gerust een kijkje op www.arristara.nl
of stuur een berichtje naar arristara@ziggo.nl
Bellen mag natuurlijk ook 06 – 434 89 113

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,
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

Je ziel is een bloemenveld –

Marie Christine ten Doesschate

Je ziel is een bloemenveld gaat over liefde. De toon is afwisselend: serieus,
sprankelend, soms zwaar, soms licht, in de kern altijd optimistisch. De rode
draad in deze dichtbundel is de ruimte die liefde krijgt door verbinding en
vergeving. Liefde zit in ieder mens, maar in hoeverre is zij de drijfveer in je
leven? Wanneer je door liefde wordt geleid, zie je jezelf in een ander licht.
Het positieve zelfbeeld dat daardoor ontstaat, verandert je kijk op de wereld.
Marie Christine ten Doesschate woont en werkt als kunstenaar in de oude
binnenstad van Amersfoort. Zij exposeert daar regelmatig. Ook heeft zij
exposities gehad in o.a. de Bijenkorf (Amsterdam), het AMC (Academisch
Medisch Centrum) en bij Miracles in Contact (een cursus in wonderen). In
haar werk zijn woord en beeld verbonden; zij maakt een gedicht bij een
creatie of een creatie bij een gedicht. De meeste gedichten in deze bundel
verschijnen voor het eerst.
Titel: Je ziel is een bloemenveld
Auteur: Marie Christine ten Doesschate
ISBN: 9789402202571 Prijs: € 16,55
Kijk voor meer informatie:
www.mariechristinecreations.nl

Bloemenveld
Je ziel is een bloemenveld
Waar het groenste gras kan groeien
Waar de mooiste bloemen bloeien
In de schitterendste kleuren
Met de allerzoetste geuren
Je ziel is een bloemenveld
Waar de zon altijd kan schijnen
Duisternis zal verdwijnen
Waar licht is van puur goud
Waar liefde zich ontvouwt
Je ziel is een bloemenveld
Niet ver bij jou vandaan
Probeer er heen te gaan
Sluit je ogen en vertrek
Ga naar die mooiste plek
Je ziel is een bloemenveld
Daar kun je schoonheid vinden
Daarmee jij je kunt verbinden
In jou zal daar de liefde bloeien
En door je tranen…. sneller groeien
Marie Christine ten Doesschate

Lichaam en Geest in Balans

Energetische behandeling voor mens en dier
Ieder wil zich gelukkig voelen, innerlijke rust hebben, tevreden zijn
en liefdevol met zichzelf en anderen kunnen omgaan. Heb je moeite met het
verdelen van je energie door een volle agenda, drukte op je werk en in je
gezin, je sociale contacten? Ben je druk in je hoofd? Daardoor kunnen pijn,
stress, angst, vermoeidheid, concentratieverlies en slecht slapen ontstaan.
Kom weer in balans en in je kracht door een Energetische behandeling.
Dieren
Aan een dier kun je direct merken of er iets aan de hand is. Het gedrag
wordt anders. Het dier is angstig of juist agressief. Wil niet eten, niet meer
uit of heeft een droge neus. Wij komen het dier observeren en geven een
energetische behandeling als het nodig is.
Anja van de Bunt, Zonnehof 15, 3864 EP Nijkerkerveen. Tel: 06-389 24 966
e-mail: anja@ab-relatie.nl

Ada en Rob Eckmann
Spirituele benodigheden & sieraden
Ada en Rob hebben 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.
Ben je benieuwd? Surf dan naar: www.adarobsieraden.nl

j

Agenda
November
8 november
Agenda

“Harmonia Zaandam” 20:00 – 22:00 uur. Locatie:

Jagersplasschool, Bergumermeer 23b, Zaandam.
www.harmonia-nl.org

16 november

Presentatie van het boek "Tarot van de New Vision"
13:30-15:30 uur, Locatie: Tara – Boeddha winkel –
Krommestraat 16 – Amersfoort.
www.tara-boeddha.nl

28 november

"De Cirkel Amersfoort" 20:00 – 22:00 uur. Locatie: Qi

Amersfoort, Amsterdamseweg 43-A, Amersfoort.
www.decirkelamersfoort.nl

