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Daar ben ik weer!
Het is even geleden, maar ja .... als ik niets te melden heb dan val ik jullie ook niet lastig.
Het was een drukke en gezellige zomer met (gelukkig) weer veel markten, beursen en grote en
kleine festivallen. Ik heb er van genoten en een heel aantal van jullie heb ik daar ontmoet.
Nu gaan we de rustige periode van Samhain en Yule tegemoet. Een tijd van tot jezelf komen en
naar binnen kijken. Oogsten van wat er gezaaid is en daar ook vooral van genieten.

Coaching ..... tja Hoe moet je het anders noemen. Ik ga niet
zeggen dat ik de zoveelste coach ben maar de vraag is er.
Dus zoals mijn moto luid: "Ik loop graag een stukje mee op je
pad, zodat je met een blij hart je pad alleen kunt vervolgen".

Kom dichter bij jezelf met spirituele coaching
Ervaar je energie van jezelf en je omgeving? Word je je steeds meer bewust van je gevoelens,
emoties of trauma’s? Neem je dingen waar die je nog niet zo goed begrijpt of kan plaatsen? Er
is zoveel meer dan wat je met het blote oog kunt zien.
De eerste ervaringen met spiritualiteit stelt je vaak voor verrassingen. Je ervaart iets als een
aanwezigheid, een gevoel, een geluid of een geur die er niet is. Je bent extra gevoelig voor
energieën, gevoelens, gedachten en ideeën van jezelf en anderen.
Hoe ga je om met deze gevoelens, waar komen ze vandaan, wat kun je ermee en hoe kun jij
jezelf beschermen. En nog belangrijker hoe kom je in balans met de grote invloed van de
geestelijke wereld om je heen. Met wie kun je er over praten en durf je dat wel? Door het voeren
van gesprekken (vanuit mediumschap), het doen van oefeningen, het leren van technieken, het
ervaren en het doen leer jij jezelf en je spiritualiteit kennen, gebruiken en waarderen. Je leert om
te begrijpen hoe je lichaam samenwerkt met je ziel en het universum.
Spirituele coaching kan je helpen in balans te komen met de spiritualiteit. Het brengt rust om te
ervaren, en neemt een stukje angst voor het onbekende weg. Ik neem je mee op het pad in de
zoektocht naar jezelf en help je bij het oplossen van je blokkades en belemmeringen.
Met humor, begrip en ervaring kan ik je begeleiden in dit proces.
Wil je weten wat ik voor je kan doen, wat de kosten zijn, hoelang een sessie duurt? Kijk dan
even op mijn website of neem contact met mij op.
https://www.karinovinge.nl/informatie/kosten-afspraak-maken

Adventskalender
Ook dit jaar maak ik weer een adventskalender vol met
sjamanistische en hekserige cadeautjes. (Bijna) Alles
handgemaakt!
Om mijzelf de rust te gunnen tijdens het maken heb ik dit jaar
een limiet aan het aantal kalenders die ik maak. Wil je dus ook
zo'n kalender, pre-order hem dan via de webshop!
https://www.karinovinge.nl/product/8095036/adventskalender2022
enne ..... wacht niet te lang. Het gaat snel.

Huis, Tuin & Keuken Markt
En op vele verzoek komt er ook weer een gezellige markt aan! Wat hebben we een leuk
programma, met weer een aantal nieuwe mensen die hun vaak zelfgemaakte werk aanbieden.
Zaterdagavond met soep, broodjes en vuur en ceremonie. Je bent van harte uitgenodigd!
(pssst.: wil je ook iets verkopen ..... op zaterdag heb ik nog een plekje in de verwarmde
partytent. Neem even contact met mij op.)
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