De Aek 18
8501 RW Joure
www.astro-inzicht.nl

Bewustwording van de Nieuwe Maan
Wat zou jij willen vernieuwen in jouw leven? Waar wil jij je aandacht op richten? Even stilstaan
tijdens Nieuwe Maan bij hetgeen jij belangrijk vindt, geeft een vernieuwende impuls! Je kent
misschien de rituelen rondom de Volle Maan, welke te maken hebben met loslaten, echter de
energetische werking vanuit de Nieuwe Maan is misschien minder bekent.
Elke Nieuwe Maan valt steeds in een ander levensgebied van je horoscoop, waar voor jou die
maand de nadruk op ligt. Lijkt het je leuk om met dat thema bezig te zijn, dan krijg je daar nu alle
gelegenheid voor. Met elkaar gaan we onderzoeken aan de hand van onze horoscoop wat er in
deze periode van 4 weken, geleefd mag worden! En welke impuls of boost we nu de nadruk mogen
geven.
Heb je zin om mee te doen en vind je het leuk om dit samen met gelijkgestemden te ervaren? Voel
je dan uitgenodigd om deel te nemen.
Tot ziens en wie weet ont-moeten we elkaar binnenkort!
Anneke Kruis

Wanneer
Tijden
Locatie

: 16/1, 13/2, 13/3, 17/4, 15/5, 19/6, 17/7, 14/8, 11/9, 9/10, 6/11 en 11/12 2018
: 19:45 uur tot 22:15 uur
: De Aek 18 in Joure

Bijdrage

: 22 euro (incl. horoscoop, lesmateriaal, maanboekje *, koffie of thee en wat lekkers)
*Ben je als eens geweest, neem dan graag je maanboekje weer mee.

Informatie en opgave twee dagen vóór deze avond en vergeet niet je exacte geboortetijd, -datum
en -plaats door te geven. Deze is nodig voor het maken van je persoonlijke horoscooptekening die
je gaat gebruiken.
Mocht je nog vragen hebben of ben je nu al enthousiast, schrijf je dan nu in of neem telefonisch
even contact op.

E-Mail: info@astro-inzicht.nl

Telefoon:

0513 – 416166

Mobiel:

06-28995374

