oktober 2019

De wereldwinkel als totale organisatie bestaat 50 jaar! Helaas zijn er AANBIEDING OKTOBER
veel minder wereldwinkels dan voorheen. Toch willen wij bij dit feit
stilstaan. Op zaterdag 28 september geven wij

10 % korting op álle artikelen.

In deze nieuwsbrief verder aandacht voor mooie en rustgevende artikelen die
bijdragen aan welzijn voor lichaam en geest.

Moeder’s Geuren

Klankschalen

het natuurlijke geuravontuur
In de wereldwinkel hebben wij een mooi
assortiment wierook. Wierook wordt
gemaakt van de hars van de wierookboom. Wierook wordt vaak aan het Verre Oosten en
religies als
hindoeïsme en
boeddhisme
gekoppeld.
Maar de herkomst van het
geurige goedje ligt dichter bij huis. ZuidOman is de plaats waar de wierookboom
groeit. Eeuwen geleden was het reukwerk even kostbaar als goud. In oude
tradities wordt verteld dat alles in de
wereld opgebouwd is uit de vijf elementen: aarde, lucht, water, vuur en ether
(ruimte). Interessant is te weten dat
wierook één van de weinige producten
is dat alle vijf elementen in zich combineert. Wierook bestaat uit aarde
(ingrediënten), verspreidt zich via de
lucht,
wordt bereid met
water,
wordt actief
door vuur
en heeft

Het luisteren naar
het zingende,
soms zinderende
geluid van klankschalen heeft een
heel speciaal
effect op lichaam
en geest. Hoe dat
komt, is niet zo eenvoudig te verklaren.
Klankschalen worden volgens de traditie
gemaakt van zeven metalen die elk een
heel specifiek geluid produceren, met
veel boventonen. Al deze klanken samen
zorgen voor het zingen van de schaal.
Het geluid kan diep in je lichaam en
geest doordingen en je op een heel subtiele manier tot rust brengen. In onze
winkel vind je een grote collectie klankschalen, timbalen en boeken over de
klankschalen.

Colofon
Stichting Wereldwinkel
Nieuwerkerk aan den IJssel
Dorpsstraat 51a
2912 CA Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoon: 0180 319458
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag:
zaterdag:

9.30-17.00 uur
9.30-16.30 uur

E-mail:
wereldwinkel.nieuwerkerkijssel@gmail.com
Redactie Nieuwsbrief: Dinah van der Weg
Liever geen nieuwsbrief? Stuur dan een
bericht naar: dvdweg@in4u.com

alle kaarsen
20% korting!

Swasi Candles
Deze met de hand gemaakte duurzame
kaarsen zijn verkrijgbaar in diverse soorten, maten en prints. Zo’n 200 mensen
verdienen inmiddels een vast inkomen in
de werkplaatsen waar de kaarsen worden gemaakt. Het productieproces van

een kaars neemt ongeveer een uur in
beslag. Elke kaars blijft bruikbaar. Alleen
de zachte was brandt op en de buitenkant blijkt intact. Met een waxinelichtje
erin verspreidt deze kaars nog steeds
een sfeervol Ligth from Africa.

Verlegen man

De Wereldwinkel staat op
de Drie Duurzame Dagen in
het gemeentehuis op
zaterdag 12 oktober!!
Vervolg Wierook
een etherische (= fijnstoffelijke) werking
(kalmerend, beschermend, positieve
dingen aantrekkend). Waarschijnlijk
werkt wierook daarom zo harmoniserend en helend. Wierook is een heel bijzonder en spiritueel product met tientallen toepassingen op het gebied van verstand, gevoel en lichaam. Boven op het
rustgevende effect van wierook komt het
effect van de geur. Elke geur heeft een
bepaald effect. Dat kan verschillend zijn
voor ieder persoon. Zo kunnen geuren
blij maken, fris, zekerder, of actiever, of
je voelt je er meer geborgen door. Een
geur kan je stemming verbeteren, je gevoelens verduidelijken, je verstand
scherpen, je emoties ondersteunen en je
lichamelijk of geestelijk tot rust brengen.
De geur maakt dat je jezelf beter voelt,
de geur troost en ondersteunt.

Yogiman (weeping buddha) ofwel Orang
malu is de Indonesische benaming voor
de verlegen man. Een van de verhalen
over de yogiman is dat hij zich schaamt
voor het leed in de wereld en zijn toevlucht heeft gezocht in meditatie. Het
beeld vertegenwoordigt de behoefte aan
introspectie van jezelf - je eigen geest en niet de fysieke wereld om ons heen.
De gebruikte houtsoort voor dit beeld is
kayu suar (cassia simea), plantagehout
uit Oost-Java. In het dorp Tampaksiring is
Gili Fairtrade gespecialiseerd in de handmatige productie van houten beelden en
decoraties van deze houtsoort van een
snelgroeiende boom.

