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Nieuwsbrief     September - Oktober 2013 

 

 
Beste spirituele vrienden, 

 
Er breken spannende en verheugende tijden aan.                

Het boek “Tarot van de New Vision” wordt uitgegeven door uitgeverij 
Schors en gaat over een paar weken naar de drukkerij. We zijn bezig met 

de laatste fase. Alles nog één keer helemaal doornemen en controleren. 
Zaterdag 16 november wordt dit ook gevierd. De presentatie van het boek 

wordt bij de Tara – Boeddha winkel in Amersfoort gehouden. Verdere 
informatie over het boek volgt nog. Als je belangstelling hebt houd dan je 

email box goed in de gaten.  

 
Sommigen onder ons beleven geheel andere 

tijden. Hun toekomstbeeld ziet er geheel anders 
uit. Zij leven met de dag en vechten voor hun 

toekomst. Ieder van ons kent wei iemand die wat 
extra kracht of energie gebruiken kan. We nemen 

hen mee in onze gedachten en branden een kaars 
of steken een stokje wierook voor hen aan.  

 
De Cirkel Amersfoort gaat donderdag 5 september weer van start met een 

geleide meditatie. 19 september verzorgt Illy Klimmert de 
mediumavond met een bloemenseance. Je bent van harte welkom als je 

bij deze avond aanwezig wilt zijn. Neem een bloem(etje) mee die een 
paar dagen bij je in huis heeft gestaan.  

 

Zaterdag 21 september is er weer een spirituele middag bij de Tara – 
Boeddha winkel. Eduard de Haan, Monique van Eijden, Ria Groothuijse en 

ik staan voor u klaar om een handreiking te geven over bepaalde 
levenssituaties.  

 
 

Hopelijk tot ziens!! 
              John Hagen 

 

 

 

http://www.google.nl/imgres?um=1&sa=N&hl=nl&qscrl=1&rlz=1T4ACAW_nl___NL414&biw=1024&bih=395&tbm=isch&tbnid=-kbpyK-b_9NCxM:&imgrefurl=http://home.iae.nl/users/toirk/gedichten/kaars.htm&docid=vw4IDPqzzXOBwM&imgurl=http://home.iae.nl/users/toirk/gedichten/kaars3.gif&w=300&h=400&ei=NdglUsLVAbKl0wWL6oHIBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:0,i:184&iact=rc&page=3&tbnh=202&tbnw=184&start=22&ndsp=10&tx=92.4000244140625&ty=70.60000610351562
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John Hagen – Tarot van de New Vision          

VERSCHIJNT OKTOBER 2013 

De kaarten van de New Vision Tarot zijn 

ontworpen door de Italiaanse tweelingbroers 
Raul en Gianluca Cestaro. Het is hen gelukt 

om de tarotist ‘op het andere been te zetten’, 

oftewel om de beroemde kaarten van A.E. 
Waite van de andere kant te bekijken. 

Het zijn hele bijzonder kaarten geworden, die 

 ten opzichte van de originele kaarten 180 
 graden zijn gedraaid en zo de ‘achterkant’ 

 van de kaarten zichtbaar maken. Alles wat 
 op de achtergrond van de kaarten verborgen 

 bleef, is nu eindelijk zichtbaar geworden. Zo 
 kunt u bijvoorbeeld zien waar de Magiër naar 

 kijkt of wat zich achter de troon van de 

 Koning of de Koningin afspeelt. Mensen, 
 dieren en voorwerpen die tot nu toe 

 verborgen waren, komen tot leven en krijgen 
een betekenis. 

Elke kaart van de New Vision Tarot wordt door de auteur secuur onder 

de loep genomen en beschreven én vergeleken met de beroemde kaarten 
van A.E. Waite. Door zijn werkwijze laat de auteur je delen in de ‘nieuwe 

visie’ op dit beroemde spel. Daarom is dit boek niet alleen een prachtige 
aanvulling voor iedereen die al (langer) met de tarotkaarten werkt, maar 

ook een inspirerende introductie voor de beginnende tarotist. Sla het boek 

maar open, de kaart zal u inzicht geven... 

John Hagen: ‘Met dit boek wil ik graag mijn enthousiasme, kennis en 
ervaringen delen en mijn visie over de New Vision Tarot doorgeven en 

duiden. Zo is de betekenis van elke afbeelding nieuw, omdat deze 
voorheen niet volledig zichtbaar was. Om een goed en duidelijk beeld te 

krijgen heb ik de tarotkaarten van de New Vision Tarot en die van A.E. 
Waite naast elkaar gelegd: hierdoor ontdek en zie nog je nog beter de 

verschillen tussen de beide spelen!’ 

 

Formaat: 14 x 21,5 cm | Uitvoering: Paperback  

Pagina's: ca. 192 | ISBN: 9789075145298  
Prijs: € 17,50 

 
 

 
 

 

 

 www.schors.nl 
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Zaterdag 21 september 2013 

Spirituele middag   
      

Arristara organiseert weer een spirituele middag bij de Tara - Boeddha 
winkel in de Krommestraat 16 te Amersfoort.  

Zaterdag 21 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 levenssituatie;/ 

Eduard de Haan   - Bijenwaskaarten        

Monique van Eijden  - Aura Healing    

John Hagen   - Tarotkaarten 
Ria Groothuijse  - 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. 
 

Kijk voor meer informatie op www.arristara.nl 

 
 

 
 
 

 
 

             

 

 

 

 

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 

 

 
 

 

 

http://www.arristara.nl/
http://www.parabasic.nl/
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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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vitaal lichaamswerk.nl 
 

Ik ben bezig met het laatste jaar osteopathie, en ben daarvoor op zoek 
naar mensen die ik mag/kan behandelen voor de co-therapie. Het jaar van 

de co-therapie is een jaar waarin ik de kans krijg veel ervaring op te doen. 
Mensen met chronische en/of acute klachten kunnen bij mij terecht voor 

een uitgebreide behandeling, onder supervisie van een ervaren osteopaat. 
De kosten zijn laag gehouden: 60 euro per behandeling. Deze kosten 

worden deels vergoed door vele zorgverzekeraars. Heb je interesse? 
Neem contact op via 06-15455146. Als je meer info wilt over osteopathie 

en/of de co-therapie, verwijs ik je naar mijn website  
http://www.vitaallichaamswerk.nl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=24 

 
 

  
Miranda Pouw 

Vitaal Lichaamswerk 
Zuidsingel 6 

3814 HA Amersfoort 
www.vitaal-lichaamswerk.nl 

info@vitaal-lichaamswerk.nl 

06 - 5475 7315 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.adarobsieraden.nl/
http://www.vitaallichaamswerk.nl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=24
http://www.vitaal-lichaamswerk.nl/
mailto:info@vitaal-lichaamswerk.nl


 5 

De Cirkel Amersfoort 

 

September 2013 

05/09 - Geleide meditatie.         

 19/09 – Mediumavond met Illy Klimmert. 
Neem een bloem(etje) van thuis mee. 

      
Oktober 2013     

      

03/10 – Geleide meditatie.   

 24/10 – Spirituele bewustwording. 
Onderwerp “ontmoet je Gids”. Wat is het  

verschil tussen een Helper en een Gids of overleden Familieleden. Leer in 
een meditatief moment te ervaren, te luisteren en te ontmoeten.     

Een bijzondere avond!       
31/10 – Allerzielenavond. Neem een kaars en foto’s mee van overleden 

dierbaren. Vervolgens doen we een meditatie om het gedenklichtje naar 
boven te brengen. 
      

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  
€ 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  
 

 
 

  

  
 

 
 
 

 
 

Ben je geïnteresseerd in een tarotconsult of heb je 
belangstelling om een tarotworkshop te volgen? 

Neem gerust een kijkje op www.arristara.nll 
of stuur een berichtje naar arristara@ziggo.nll 

Bellen mag ook 06 – 434 89 113 

 
 

 

 

 

  

 

http://www.decirkelamersfoort.nl/
mailto:decirkelamersfoort@gmail.com
http://www.arristara.nll/
mailto:arristara@ziggo.nll
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REIKI behandelingen en cursussen met Nanco Mulder 
 
 
 
 
 
 
 
Een reiki behandeling geeft je energie. 
Een reiki behandeling ontspant je lichaam en geest! 

 
Bij Nanco Mulder voor consulten en Reiki cursussen.  

 
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. 
 

www.reiki-1.nl/agenda 
 
 
 

 
 

 
j 

 
 

 
       

 
September 

18 september Spirituele vereniging “Gaia” – 20:00 – 22:15 uur. 
Locatie: Woonzorg Centrum Jeroen Noorwijk, 

Raadhuisstraat (Jeroenpark 1) 2201 KS Noordwijk. 
www.praktijknoordwijk.nl 

21 september Spirituele middag bij "Tara Boeddha winkel" 
12:00 – 17:00 uur. Locatie: Krommestraat 16, 

Amersfoort. www.tara-boeddha.nl 

Oktober 

22 oktober Spirituele vereniging "De Horizon" 20:00 – 22:00 uur. 

Locatie: Dorpshuis “De Hoge Weye”, Dorpstraat 34, 
Beekbergen. www.dehorizonspiritueel.nl 

 

 
 

      Agenda 
 

 

Agenda 

 
 

 
 

http://www.reiki-1.nl/agenda
http://www.praktijknoordwijk.nl/
http://www.tara-boeddha.nl/
http://www.dehorizonspiritueel.nl/
http://www.zavagestuin.nl/vijver/waterlelie8.jpg
http://www.zavagestuin.nl/vijver/planten/lelie4.jpg

