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         Nieuwsbrief   September - Oktober 2012 

 
Beste spirituele vrienden, 

 
Het is de laatste dag van augustus en buiten is het al volop herfst. Het 
waait en de regen komt met grote hoeveelheden uit de hemel vallen. Op 

de achtergrond hoor ik het liedje: “de zomer voorbij”. De zomer duurt 
nog een aantal weken, dus wie weet komen er nog een aantal mooie 

dagen. Een paar keer werd mij de vraag gesteld, wat heb jij deze zomer 
gedaan? In de vakantie ben ik vijf dagen met Eduard naar Londen 
geweest. Even weg van het thuisfront. Helaas heb ik in deze zomer ook 

afscheid moeten nemen van drie mensen om ons heen. Een bezoek van 
familie uit het buitenland en ook weer een bezoek aan familie die ik een 

lange tijd niet meer gezien heb. En oh ja, ik heb tussen door ook nog 
mijn verjaardag gevierd.  
Verder heb ik deze zomer heel hard gewerkt aan een boek over de New 

Vision Tarotkaarten. Vorig jaar ben ik  
“in de zomer van 2011” begonnen en het  

grootste gedeelte van het schrijven is bijna  
klaar. De komende maand september heb ik  
zeker hard nodig om de puntjes op de “i” te  

zetten. Janneke heeft me destijds aangezet  
om aan het boek te beginnen en zij helpt me 

naar de stappen die ondernomen moeten  
worden. Er is nog een hoop te doen.  
Heb je interesse in het boek? Laat het me  

gerust weten. Stuur dan een berichtje naar  
arristara@live.nl. 

 
September wordt weer een drukke maand. 

De Cirkel Amersfoort gaat 6 september weer  
met een geleide meditatie van start.  
Zaterdag 15 september ben ik samen met Eduard en Monique bij de Tara 

Boeddha winkel in de Krommestraat. Aan het einde van de maand neem 
ik op 27 september de grote “New Vision” Tarotkaarten mee naar De 

Cirkel Amersfoort om daar een avond te verzorgen. Ik kijk er naar uit om 
elkaar weer te ontmoeten.         
                    John 
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Zaterdag 15 september 2012    
 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 15 september 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; 

Eduard de Haan   - Bijenwaskaarten        

Monique van Eijden  - Aurahealing    
John Hagen   - Tarotkaarten 
 

Helaas is Ria Groothuijse deze keer afwezig. In november is zij er weer 
bij. 
      
U bent van harte welkom om de unieke sfeer in de winkel te proeven. 
De koffie en thee staat dan voor u klaar! 

  

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

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Ria Groothuijse en Monique van Eijden introduceren een nieuwe vorm 

van healing van de ziel, in het bijzonder het onbewuste gekwetste 
(kinder)ziel in de vorm van Tranbasic-Healing.  
 

Zij begeleiden onze kinderen in de spirituele wereld en organiseren een 
geleide meditatie speciaal voor kinderen.  

Je kunt bij Ria en Monique terecht voor o.a regressietherapie, healing en  
het schonen van je huis. 
 

Kijk voor meer informatie op www.parabasic.nl 
 
 

 

 

http://www.parabasic.nl/
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Heb je rugpijn? 

 
Vertel me iets en het waait door me heen. 

Laat het me zien en ik weet het morgen nog. 
Laat het me voelen  
en ik weet het mijn hele leven. 

 
Lao Tse 

~ ~ ~ ~ 
 
Ik heb er vertrouwen in dat ik samen met jou je  

rugpijn kan verhelpen. 
Je lichaam weet hoe het hoort te zijn. 

Ik leid je lichaam weer naar de kennis en dat  
gevoel. 

 
Nanco Mulder Holistisch Energetisch Therapeut. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

www.rugpijn.mobi 
033 – 888 68 4 

      
     

Michelangelo Tarot 

Dit tarotspel is geïnspireerd op de kunstwerken 

 van Michelangelo en weerspiegelt de menselijke 
 figuur tijdens zijn eeuwige zoektocht naar de 

 ‘hogere waarheid’ die tevens de grenzen 
 aangeeft van het menselijke vermogen en de 
 materiële wereld.  

 

Formaat: 6,6 x 12 cm | Uitvoering: Kaartspel 
 Pagina's: 78 kaarten (full-colour) | ISBN: 

 9789063789794 Prijs: € 19,50   
  

www.schors.nl     
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De Cirkel Amersfoort  is opgericht voor diegene die 

geïnteresseerd is in de spirituele wereld en zoekt naar een 

manier om haar/zijn eigen wijsheid en spiritualiteit te (her) 

ontdekken en dit verder te verdiepen en te ontwikkelen. 

 

September 2012 

     06/09 - Geleide meditatie.         
     13/09 – Spirituele bewustwording.  

     Ontmoet je gids. Wat is het verschil tussen
     een helper, een gids of overleden familie-

     leden. Leer in een meditatief moment te 
     ervaren, te luisteren en te ontmoeten. 
     Een bijzondere avond waarin we proberen

     een antwoord te geven op deze vragen. 
        27/09 – Mediumavond.   

     John Hagen geeft spirituele boodschappen
     aan de hand van New Vision Tarotkaarten
            

Oktober 2012          

      

04/10 - Geleide meditatie.       
11/10 – Mediumavond. 

Gertien van der Gracht – psychometrie adhv foto’s van overledenen. 
Deze avond wordt gehouden bij de Koningin Wilhelminaschool, 
Stevinstraat 2,  3817 WG  Amersfoort. 

      
De Cirkel Amersfoort organiseert de avonden altijd op de donderdag-

avond 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  

 
 

Tarot workshop   
 

Voor belangstellenden komt er een 1ste vervolg  
Tarot workshop waarin we hopen om nog meer 

diepgang te bereiken. Op één van de avonden  
wordt extra aandacht besteed aan de Hofkaarten  
van de Rider - Waite Tarotkaarten.  

Daarnaast trekken we enkele Tarotkaarten waar 
bij opdrachten aan verbonden zijn voor je  

zelfontwikkeling. We gaan vooral lekker aan de  
slag met de Tarotkaarten. 

 

 

http://www.decirkelamersfoort.nl/
mailto:decirkelamersfoort@gmail.com
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Nieuwe legpatronen komen aan de orde zoals; 

 De Weg 

 De Relatielegging 
 De Levensboom 

De data tarotworkshop wordt gegeven zijn; 2, 9, 16, 23 en 30 oktober. 

Opgeven kan via een berichtje te sturen naar arristara@live.nl. Voor 

meer informatie kijk op www.arristara.nl of bel met 06 434 89 113. 

 
 

 
 

 
 
 
j 

 
 

 
       

 

15 september Spirituele middag bij Tara - Boeddha winkel,                                
     Krommestraat 16 – Amersfoort. 12:00 – 17:00 uur. 

   www.tara-boeddha.nl 
27 september    Spirituele vereniging “De Cirkel Amersfoort” 

20:00 – 22:00 uur. Locatie: Qi Amersfoort,  

 Amsterdamseweg 43 A – Amersfoort   
 www.decirkelamersfoort.nl     

  
15 oktober  Spirituele vereniging “Paso Woerden” 
   20:00 – 22:00 uur. Locatie: Rembrandtlaan 2,  

   Woerden 
18 oktober  Spirituele vereniging “Harmonia Amsterdam” 

20:00 – 22:00 uur. Locatie: Huis van de Wijk “De Aker”, 
Noorderakerweg 2, Amsterdam Osdorp 
www.harmonia-nl.org 

 
 

 
 
 

 

 

 

      Agenda 
 

 

Agenda 
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