Nieuwsbrief

September – Oktober 2014

Beste spirituele vrienden,
Ondanks een aantal warme dagen, was deze zomer vooral nat,
met héél veel regen. Te veel regen!
Al staat het element water voor ons gevoel, willen we ook niet
overgevoelig worden van al dat vocht. Er is water in overvloed,
waar wij ons vrij in mogen voort bewegen. Genoeg ruimte voor
verdere ontwikkeling!

30 augustus OPEN DAG
bij Harmonia Amsterdam

Zaterdag 30 augustus is er een Open Dag bij Harmonia
Amsterdam. Voor mij gaat hierbij het nieuwe spirituele seizoen van
start. Ik verheug me nu al op een heerlijk weerzien tussen mijn
spirituele vrienden.
Er staan in dit najaar een aantal beurzen op het programma en ook
De Cirkel Amersfoort gaat binnenkort weer van start. Op 4
september zullen zij starten met een geleide meditatie en op, 18
september sta ik zelf op het programma om een avond met de
grote uitvoering van de Tarotkaarten te verzorgen.

www.harmoniaamsterdam.nl

6 september is er weer een spirituele dag bij de Tara Boeddha
winkel. Naast Henk Langkamp met astrologie kan je terecht bij
Eduard de Haan, Ria Groothuijse en mijzelf.
De consultenmiddagen aan de koffietafel krijgt steeds meer
bekendheid en hier ga ik zeker mee door. Het schrijven
heb ik in middels ook weer opgepakt en ben ik bezig met een
nieuw boek. Het vervolg op “Tarot van de New Vision” is dus in
ontwikkeling. Ondertussen werkt mijn dochter Miriam aan de
Engelse vertaling. Genoeg om naar uit te kijken. Op dit moment is
er ook nieuwe ontwikkeling rond uitgeverij Schors. Nieuwsgierig,
lees daarom maar lekker verder!
John

www.decirkelamersfoort.nl
decirkelamersfoort@gmail.com

www.adarobsieraden.nl

Programma De Cirkel Amersfoort
September 2014
04 Geleide meditatie
11 Spirituele bewustwording. “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!
18 Mediumavond: John Hagen, spirituele boodschappen aan de
hand van New Vision Tarotkaarten.

Oktober 2014
02 Geleide meditatie
09 Mediumavond: Marijke van Maanen, spontane waarnemingen.
Na de pauze zal Marijke starten met een trance boodschap.
Ingegeven door haar gids. Helena.
.
De Cirkel Amersfoort organiseert de avonden altijd op de
donderdagavond bij Qi - Amsterdamseweg 43A, 3812 RP
Amersfoort (parkeren naast de Kwantum).
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.

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

De Astrologische
Zakagenda 2015

Uitgeverij Schors opent in oktober een esoterische boekhandel in
een oud pand aan de Amsterdamse Rozengracht. De nieuwe winkel
voert een breed assortiment boeken, tarotspelen, stenen en
sieraden.
Ook zullen er workshops en cursussen plaatsvinden, grotendeels
door auteurs uit eigen stal.
In de nieuwe boekhandel, die een oppervlak van ca. 200 vierkante
meter telt, zal het aanbod voor zo’n 70 procent bestaan uit boeken.
De boekhandel zal zeven dagen per week geopend zijn.
Uitgeverij Schors, opgericht in 1973, geeft jaarlijks ca. 12 nieuwe
boektitels uit, 30-40 herdrukken, 1-2 kaartspelen en is daarnaast
importeur van Lo Scarabeo, een Italiaanse uitgever van onder meer
tarot en orakelkaarten.

www.schors.nl

Al meer dan 30 jaar een
betrouwbare gids in de
astrologie. Samengesteld
door Albert Vermist en
met bijdragen van Karen
Hamaker - Zondag.

ISBN: 9789075145366
Prijs: € 12,50

Karmische Astrologie – Henk Langkamp

Astrologie
Henk Langkamp

Ruim 30 jaar geleden ben ik via een persoonlijk consult in aanraking
gekomen met de karmische astrologie. Het gaf mij meer inzicht in
mijn leven waar ik op dat moment stond en hoe verder te gaan. Ik
werkte destijds als psychiatrisch verpleegkundige en ik ontdekte in
de persoonlijke horoscoop een prachtige en allesomvattende
blauwdruk van iemands leven zoals ik deze binnen de psychologie
nog nergens tegengekomen was. Daar wilde ik meer van weten.
Ik startte midden jaren tachtig een driejarige opleiding waarbij ik
mezelf de beginselen en de horoscoopduiding van de karmische
astrologie eigen maakte. Karmisch zegt, dat hoe iemand nu in het
leven staat, onlosmakelijk verbonden is met één of meerdere vorige
levens. Het patroon hiervan, dat zichtbaar is in de horoscoop maakt
duidelijk wat de volgende stappen in het leven kunnen zijn. De
horoscoop zie ik als een energiepatroon. Dit patroon
vertaalt zich in verschillende eigenschappen en hoe deze zich
verhouden tot de omringende wereld in al haar facetten. Het gaat
erom duidelijk zicht te krijgen op de huidige situatie waarin iemand
zich bevindt en niet om de toekomst te lezen.

jhlangkamp99@gmail.com
Tel: 06 405 737 48

Astrologie voor nu
Karen HamakerZondag

In 2001 heb ik nog een opleiding in de astrologie gevolg omdat ik
net als mijn leraren ook door de jaren heen een verdieping van
inzichten heb verkregen in alles wat met astrologie te maken heeft.
Het is een eindeloos gebied waarin onnoemelijk veel levenswijsheid
ligt opgeslagen. Deze tweede opleiding bracht mij uiteindelijk wat ik
er van verwachtte en leidde mij nog dichter naar de essentie van
waar het bij de horoscoopduiding om gaat.
Persoonlijk consult
Voor een kort persoonlijk consult kijk ik in jouw horoscoop
(geboortetijd- en plaats meenemen) waarbij je een vraag kunt
stellen over een levenssituatie waarin je meer inzicht wilt hebben.
De vraag kan gaan over de relatie tot directe familieleden of partner
maar kan ook gaan over gevoel en emoties, werk. Hoe sta ik in al
deze relaties en hoe ga ik er mee om. Waar ligt mijn kracht? Wat
doe ik nu hier in dit leven? Kortom: vragen over alles wat met het
leven van “nu” te maken heeft. De tijd die hiervoor staat is ongeveer
drie kwartier en de kosten zijn € 30,00
Uitgebreid Persoonlijk consult
Wil je een uitgebreide horoscoopduiding dan ontvang ik graag van
te voren de exacte gegevens van geboortetijd- en plaats en de
vragen die je graag besproken wilt hebben. Tijdens dit consult
kunnen meerdere vragen gesteld worden. De tijd die hiervoor staat
is ongeveer anderhalf uur en de kosten zijn € 50,00
Voor een afspraak bel je 06 – 40573748 of mail je naar
jhlangkamp99@gmail.com

Al is de astrologie duizenden
jaren oud, ze heeft zich nog
maar net als de wetenschap
ontwikkeld en is ook in onze
moderne tijd een prachtig
instrument dat je op alle
mogelijke gebieden in kunt
zetten.
Uitgeverij: Ankh Hermes
ISBN: 9789020209228
€ 9,90

La Vida Beverwijk
In 2013 hebben Anneke van den Akker en Ruud Klok de prachtige
spirituele vereniging La Vida opgericht. Waar deze vereniging in
zeer korte tijd naar toe zou groeien hadden zij zelf niet verwacht.
Laat staan er over dromen. Naast het organiseren van openbare
avond waar diverse mediums worden uitgenodigd om een avond te
verzorgen. Was er duidelijk een vraag van de bezoekers om
verdere ontwikkeling. Zo ging er een opstap cursus mediteren van
start voor mensen die willen mediteren en durven ervaren wat het
met je doet. Het duurde niet lang en ook een Cursus Intuïtieve
Ontwikkeling waar spirituele onderwerpen aan de orde worden
gesteld, ging van start.
Ook La Vida Radio, initiatiefnemer Ruud, gaat zijn tweede seizoen
in. Op de donderdagavonden kun je tussen 21:00 – 22:00 uur
luisteren naar rustige ontspannen New Age muziek met tussen door
een mooi levensgedicht.
http://www.lavida-beverwijk.com/radio.htm

Anneke en Ruud

www.lavida-beverwijk.com

4 oktober wordt al weer een tweede beurs door deze twee mooie
mensen georganiseerd. We kijken vol spanning uit naar dit
evenement, waar ook Eduard en John aanwezig zullen zijn!

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!

www.parabasic.nl

Een consult kost € 50,00 en duurt anderhalf uur.

Tarot Workshops
Wanneer je een tarotworkshop wilt volgen gaat deze 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 11

ISBN: 9789075145298
Prijs: € 17,50

AGENDA

www.arristara.nl
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Spirituele Dag bij de Tara Boeddha winkel

www.stichtingmedium.nl

Haarlem

10:00 – 16:00 uur. www.tara-boeddha.nl
18

De Cirkel Amersfoort 20:00 – 22:00 uur. Locatie: Qi
Amersfoort, Amsterdamseweg 43-A, Amersfoort.
www.decirkelamersfoort.nl

19

consultenmiddag bij Tara Boeddha winkel 12:00 –
16:00 uur. www.tara-boeddha.nl

25

Stichting Medium Haarlem 20:00 – 22:00 uur.
Locatie: Wijkgebouw “Hof van Eden”. Muiderslotweg
222a, 2026 AW Haarlem. www.stichtingmedium.nl

www.epc-waterland.nl
Amsterdam Noord
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La Vida’s Paranormale Beurs. Eduard en John zijn
beiden op deze beurs aanwezig! 11:00 - 17:00 uur.
Locatie: Beverwijkse Harmonie Kapel, Groenelaan74,
Beverwijk. www.lavida-beverwijk.com

15

EPC Waterland - 20:00 – 22:00 uur. Locatie:
Buurthuis ’t Aker - Kamperfoelieweg 226 –
Amsterdam www.epc-waterland.nl

17

consultenmiddag bij Tara – Boeddha winkel
12:00 – 16:00 uur. www.tara-boeddha.nl

22

Spirituele vereniging: "de Cirkel" 20:00 – 22:00 uur.
Locatie: Wijkcentrum "De Grote Waal", Grote Beer 3,
Hoorn. www.pvdecirkel.nl

De Cirkel Hoorn
www.pvdecirkel.nl

