Bekijk de webversie

Zichtverbredersnieuws extra dec.2021
Beste lezers,
Van harte welkom bij deze extra editie van het Zichtverbredersnieuws.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hebt aangegeven deze te willen
ontvangen, of omdat je in het verleden aan Zichtverbredersactiviteiten hebt
deelgenomen. Wil je geen mail meer ontvangen, dan kun je je onderaan
deze nieuwsbrief uitschrijven!

We staan aan de vooravond van 2022...

en nemen afscheid van 2021. Het was een roerig jaar, met veel onzekerheid,
tegenstellingen, nieuwe opgelegde gewoontes, afscheid, maar ook vindingrijkheid,
bezinning, verbinding en voorzichtig optimisme!
We wensen jou en je dierbaren een prachtig, gezond, gelukkig, blij en flexibel
2022 toe, waarin we hopen je weer ergens te kunnen ontmoeten!
In deze nieuwsbrief willen we je kennis laten maken met een aantal nieuwe
producten die in de zichtverbrederswebshop verkrijgbaar zijn.

NIEUW: Testsetje
Gedragsbarometeressences

Dit setje is klaar en in de webshop te
bestellen! Het bevat 9 ampullen van de
Gedragsbarometeremoties
I feel versus I am:
1. antagonism - acceptance
2. anger - willing
3. resentment - interest
4. hostility - enthusiasm
5. fear of loss - assurance
6. grief and guilt - equality
7. indifference - attunement
8. separation - oneness
9. no choice - choice
De teksten zijn te vinden in het boek
'Woorden en beelden van troost' of in het boekje van Coby 'De Gedragsbarometer'.
Het setje kost € 12,50 en is te bestellen in de webshop.

NIEUW: Testsetje sprays
Onuitroeibaren en meer...

Dit setje van 9 ampullen bestaat uit 9 kleine
spraytjes, voor uitwendig gebruik, met de
volgende 9 essences:
1. Zevenblad
2. Reuzenbalsemien
3. Japanse Duizendknoop
4. Brandnetel
5. Ridderzuring
6. Fluitenkruid
7. Tapijtreiniger
8. Metgezel
9. Perenbloesem in september
Binnenkort komt er naast deze testset een
nieuwe doos met deze 9 flesjes van 10 ml!
De teksten van deze remedies vindt u in het
boek 'Woorden en beelden van troost'.
Dit testsetje kost € 15,00 en is te bestellen in de webshop.

AANBIEDING:

Beide testsetjes zijn in combinatie
met het boek 'Woorden en beelden
van troost' tijdelijk verkrijgbaar voor
de speciale prijs van € 55,00
i.p.v. € 62,50.
Te bestellen in de webshop

NIEUW: Essence 'Perenbloesem in
september'

Uit 'Woorden en beelden van troost':
Deze bloesem groeide in september aan
ontwortelde bomen.
De kweker van de bomen moest ze
noodgedwongen rooien. Ze waren voor de
export bestemd, maar door de coronacrisis
konden ze niet naar het buitenland
geëxporteerd worden.
En zo werden de jonge bomen aan ieder die
er belangstelling voor had uitgedeeld.
Ontwortelde jonge perenbomen.
In de tijd dat ze in kuipen opgeslagen werden
tot het voorjaar, wanneer ze weer geplant
konden worden, ontdekten we nieuwe
prachtige witte bloesem in september. Een
ongewone tijd voor bloesem.
Ik heb de bloesems verzameld en er een
essence van gemaakt. Het heeft een tijd
geduurd voordat ik te horen kreeg waar de
bloesem toe dient:
Perenbloesem in september
Ze dient tot troost in onzekere tijden.
In tijden dat je je ook ontworteld voelt en geen grip meer hebt op de dingen.
Vooral in de coronapandemie waarin alles anders is.
Het leven staat min of meer stil, maar je gevoel niet.
Er is angst, ontreddering en ook dood.
Maar één ding is zeker zegt de bloesem:
Er zal altijd opvang zijn.
Er zullen altijd nieuwe tijden aanbreken.
Wees gerust.
Deze mooie bloesemessence, heel passend in deze tijd, is te bestellen in de
webwinkel en kost € 8,50

Dat was het weer voor deze keer!
Weet je nog belangstellenden voor deze nieuwsbrief? Stuur hem gerust
door!
Gezellige jaarwisseling!
hartelijke groet, mede namens Coby,
Els!
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kun je hier onder
uitschrijven.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@zichtverbreders.nl toe aan uw adresboek.

