
  e-ZINe 

De eerste NavonnE-ZINe is een feit! Vanaf nu zal er 

maandelijks een e-zine  van Navonne verschijnen. Om 

je te inspireren jouw pad te volgen met ZIN in alles 

wat het leven mooi en interessant maakt.  

 

NavonnE-ZINe verschijnt op de website, wordt gedeeld 

via social media, en komt in jouw mail inbox!  

Met informatie over wat nu belangrijk is. Voor jou, op 

het gebied van „aardse‟ spiritualiteit. Navonne is daar 

sinds 2005 een onderdeel van en organiseert vanaf 

2006 activiteiten voor jouw vooruitgang.  

Zonder overtuiging, met zin in beleving!  

 

Met deze e-zine ontvang je o.a. spirituele weetjes, 

titels van boeken, inspirerende quotes, affirmaties en 

artikelen van andere spiritueel ingestelde mensen. Plus 

informatie over de activiteiten van Navonne 

Spiegelsessies & meer. 
 

WIE? 

 

Eigenaresse Natasja Tanis is met 

Navonne actief en veel op pad 

om met jou in contact te komen. 

Voor verbinding en om je 

inzichten te geven of je door te 

verwijzen naar de juiste 

specialist binnen ons netwerk.  

 

Zo komen we nog eens ergens. Zo sta je tussen de 

planten tijdens een Herfstfair in „tGoy, vervolgens druk 

te spiegelen op een Ladiesnight in Tiel en mag je bij 

een bibliotheek in Doorn mensen inspireren over 

intuïtie. Hoe leuk is dat!  

 

Zaterdag 8 december was Navonne aanwezig bij de 

Feel Good Winterfair in Houten. De organisatie voor dit 

leuke initiatief was in handen van Herbalife, de locatie 

was Central Office in Houten.  

 

Op deze sneeuwwitte maar zonnige winterse dag kon 

men bij diverse ondernemers ideeën opdoen en 

genieten van producten en demo‟s. Natasja was 

aanwezig met een greep uit de producten van 

groothandel Namaste te Leersum. De heerlijke 

(wierook)geuren zorgden voor flinke belangstelling bij 

onze stand en voor € 2,- kon men een preview krijgen 

van de spiegelsessie. Groot succes, gezien het aantal 

geïnteresseerden! 

 

WORKSHOP MIX 
In januari of februari 2013 zal Navonne een nieuwe 

workshop op de agenda plaatsen.  

Ben jij gevorderd in jouw spirituele ontwikkeling en/of 

inmiddels expert met jouw talent en wil je dit delen 

c.q. oefenen? Of zoek je een manier om weer de volle 

aandacht aan jouw „kunnen‟ te schenken. Je geheugen 

opfrissen en met gelijkgestemden van gedachten 

wisselen?  

Deze workshop is geschikt voor jou als je  

 bekend bent met het uitgangspunt van 

intuïtie: alles is energie.  

 nieuwsgierig bent en inzicht wilt in jouw 

talent. 

 op zoek bent naar gelijkgestemden. 

De mix houdt in dat we de twee „niveaus‟ gaan 

mengen. Voor verbinding en ervaring!  

 

Dus: ben jij een kei in werken met stenenenergie of 

doe jij al langer aan reiki, duid jij een setje kaart of 

pendel jij al jarenlang de uitkomst jongen/meisje bij 

zwangere vrouwen? … of wil je dit alles ontdekken? 

Dan is deze MIX perfect voor jou! 
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met beide voeten op de grond kom 

je geen stap vooruit 



 

BE-LEEF HET! 

De spiegelsessie is vanaf 2009 een groeiende dienst 

van Navonne. Voor inzicht. Met tarot- en 

krachtkaarten maakt Natasja jouw innerlijke wereld 

zichtbaar. Concreet: wat is nu belangrijk voor je en 

wat verdient jouw focus? 

 

Een ruim anderhalf uur durende sessie waarin je uitleg 

krijgt over het Tarotspel. Luchtig en met de metafoor 

van „een avondje naar de bioscoop gaan, om jouw film 

te bekijken‟ wordt jou duidelijk gemaakt hoe de 

symboliek van dit spel werkt. Zo gaat het beeldverhaal 

voor je „leven‟ en wordt het een „spiegel‟ van jouw 

innerlijke film. 

 

Met verschillende legsystemen worden de scènes 

duidelijk en door advies weer gerangschikt. 

 

Tijdens een Spiegelavond of -middag wordt gekeken 

naar de individuele processen van de deelnemers en 

wordt er een spel gespeeld, om de verbinding tot 

stand te brengen. 

 
 

Iedereen schuift aan voor 

een persoonlijke legging 

en daardoor een 

aandenken met advies! 

Weet: jij bent de 

regisseur van jouw eigen 

film… 

 

Een Spiegelavond of -

middag vindt plaats bij 

jou thuis en kan ook in 

het weekend worden 

geboekt! Leuk voor een 

vriendinnenavond of met 

een thema voor een 

bruid of jarige… 

Voor alle informatie over de Navonne Spiegelsessie ga 

je naar de website of kijk (& like) op facebook: 

www.facebook.com/spiegelsessie 
 

 

 
 

Wetenschap vs. spiritualiteit 

Tip 1: “Zien is geloven”. Tussen wetenschap en 

spiritualiteit lijkt een groot contrast te bestaan. De 

harde wetenschap is de wereld van feiten, 

experimenten en toetsbare hypothesen. Spiritualiteit 

echter geldt voor velen als „soft‟, vaag en zweverig of 

als een modieuze benaming voor wat men vroeger 

gewoon geloof noemde. Natuurlijk kan men deze 

zachtheid en hardheid ook anders waarderen: dan is 

spiritualiteit warm en betrokken en is de wetenschap 

kil, materialistisch en afstandelijk. Bron: bol.com 

 

 

Een bundel met persoonlijke, 

kritische en analytische essays 

over de confrontatie tussen de 

rationele wetenschap en het 

onverklaarbare.  

 

Tip 2: de Alchemist, Paulo Coelho 
…over een spirituele ontdekkingstocht 

 
 

 
 

Op zondag 26 mei 2013 wordt landgoed Beukenrode in 

Doorn omgetoverd in het decor voor het  

be-LEEF! evenement.  

 

Een hele dag uit op een prachtige plek op de Utrechtse  

Heuvelrug en genieten van producten, diensten en met  

van alles te beleven over dat wat het leven mooi en 

interessant maakt! In deze e-ZINe lees je maandelijks 

over de vooruitgang van dit evenement.  

 

 

Ga naar www.facebook.com/beleef2013 en like de 

pagina. Als je goed oplet, kom je in aanmerking voor 

gratis toegangskaarten!  

 

Voor informatie, de organisatie en de deelnemende 

be-L(i)EVERS: www.be-leef.weebly.com.  

 

 
Januari NavonnE-ZINe, editie II 

Workshop MIX, datum volgt 

Februari 8-2: MagiClub Zaaifeest (Imbolc) 

… & more to come! 

 

Geniet van de dagen die komen, maak er een mooi 

feest van. Doe jouw ding, jouw ritueel en wat bij jou 

(en je gezin) past. Vol mooie momenten en 

inspirerende gedachten. Op naar 2013! 

 

 

 AGENDA 

 

Navonne Spiegelsessies en meer… 

Postadres: Navonne, Voorsteven 15, Wijk bij Duurstede 

Telefoon: (06) 282 711 81  

info@navonne.nl 

E-ZINE            PAGINA 2 

LEKKER LEZEN 

SPIEGELEN THUIS?   

www.navonne.nl 

 

 

 

Liefde is van een mistige dag een 

zonnige dag maken 
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