
Meerdere avonden en zondagen voor de Paradijscode 
 

 
 

1e avond: 15 januari dinsdagavond, workshop/activatie: ‘De Paradijscode’ 
 

Erkennen wie je bent, waarderen wie je bent, liefhebben wie je bent. 
 
In deze lichtworkshop ga je zowel praktisch als energetisch aan de slag met de 
Paradijscode. De Paradijscode gaat over jou, over jouw weg terug naar de bron, 
terug naar je kracht en naar je creativiteit. Door Jezelf te erkennen, te 
waarderen en lief te hebben kan jouw stukje paradijs op aarde verwezenlijkt 
worden, de sleutel ligt verscholen in jou. 
 
Tijdens de workshop gaan we afwisselend door middel van oefeningen en 
creatieve opdrachten en het lesmateriaal onderzoeken hoe jouw paradijs eruit 
ziet en wat het paradijs voor jou betekent. Je gaat contact maken met je 
oorsprong (wie je ten diepste bent) om van daaruit de route terug te vinden naar 
jouw paradijs. 
 
Het energetische deel van de workshop vindt plaats tijdens een geleide meditatie 
waarbij Mariëlle de energie/boodschap channelt van een van haar gidsen. Tijdens 
deze meditatie vindt er ook een activatie plaats en ontvang je de lichtcoderingen 
die je kan integreren in jouw DNA/lichtlichaam. Dit is altijd individueel afgestemd 
op jouw zielendoel en de behoefte van het moment.  
 
Het lichtwerk dat we tijdens de avond doen, vormt een verbinding tussen jouw 
individuele stuk en het collectieve stuk. Het is altijd een verrassing, ook voor 
onszelf, hoe dit tijdens de avond vorm krijgt en wat er mag gebeuren.  
 
Wil jij ervaringen die je belemmeren zoals bijvoorbeeld schuld, oordeel en lijden 
loslaten? En heelheid, liefde, overvloed en flow in je leven verwelkomen? Dan is 
het paradijs wellicht ook iets voor jou? Om jouw natuurlijke staat ten volle 
(weer) te beleven.  
 
Om werkelijk jezelf te zijn. Onbevangen en in verbinding. Wees welkom. 
 

http://www.hartetcetera.nl/Paradyscode/pdf_Paradiijscode_HetC_website.pdf


Data maandelijks dinsdagavonden: 15 januari, 19 februari, 19 maart, 16 
april, 21 mei en 18 juni 
Data dagworkshops: zondag 31 maart en 30 juni 
Aanvang:                    20.00 –22.00uur (inloop vanaf 19.45 uur) 
Bijdrage:                    € 15,-  per avond (Dagworkshop € 44,-) 
Locatie:                     Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 
Aanmelden:                info@hartetcetera.nl of 06-11261918 voor 12 januari 
Begeleiding:               Mariëlle en Maarten 
 
 
 

Channeling met betrekking tot de Paradijscode: 

 

Ontvouw je leven met de Paradijscode 

Realiseer je eigen paradijs op aarde. Realiseer jouw hemel op aarde. 

Manifesteer jouw wensen en verlangens van dag tot dag, van moment tot 
moment om je leven te creëren zoals jij het zou willen.  

De weg ligt open, hoe meer je hart geopend is, hoe meer vertrouwen je hebt, 
hoe meer  je kan laten ontvouwen. 

Dagenlang, jarenlang loop je misschien al met dit idee rond, wat zou er kunnen 
gebeuren als je er ook in gaat staan? 

Wat ben jij waardig, wat vindt je dat je waardig bent?  Wat kun je laten 
ontvouwen, stap voor stap, als je het al durft te Zijn. Zie voor je hoe je leven 
zich ontvouwt, ga hierin mee en durf keuzes te maken die bij jou passen, bij 
jouw levensmissie op deze aarde. 

Stap voor stap zal alles steeds duidelijker worden, om de illusies, de dualiteit op 
te heffen tot jouw creatie.  

Stap niet voort vanuit angst, maar wacht af en schrijd voort in liefde, de hemel 
zal tot je komen. Je meesterschap zal zich openbaren en leef dan je leven. Tot in 
de oneindigheid op deze aarde. Wordt bewust van wat jij mag doen op deze 
aarde. Overstijg je overlevingsmodus en ga aan de slag, creëer je zielendoel.  

Luister naar wat je hart je ingeeft en zie, door zuiverheid te betrachten zal het 
pad steeds duidelijker worden. Schroom niet om je te laten helpen, vraag om 
hulp en het zal je gegeven worden. Wees verblijd dat je deze tijd op aarde bent 
en zie je ster rijzen tot hoge hoogtes. Laat alles tot je komen en straal, want dit 
is het moment dat je kunt laten zien wie je in werkelijkheid bent en altijd al was, 
alleen kon je dit zelf niet geloven.  

Laat het zijn alsof iedere tegel die je raakt in licht en goud veranderd. Het is 
jouw weg.  



Heer Lanto 

 



 


