19 februari dinsdagavond, workshop/activatie: ‘De Paradijscode’
Erkennen wie je bent, waarderen wie je bent, liefhebben wie je bent.
Een van de thema’s die deze avond aan bod zal komen, is het werken met de Violette
Vlam. De violette vlam is afkomstig van de zevende straal en zal centraal staan in het
tijdperk van Waterman, waar we nu in zitten. De violette vlam kan o.a. gebruikt worden
voor bescherming en voor het zuiveren van je lichtlichaam/aura. De hoeder van de
violette vlam is opgestegen meester Saint Germain.
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 namelijk
verscholen in jou.
Tijdens de workshop gaan we afwisselend door middel van oefeningen en het
lesmateriaal onderzoeken hoe jouw paradijs eruit ziet en wat het paradijs voor jou op dit
moment 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 precies vorm krijgt en wat er mag gebeuren.
Wil jij ervaringen van schuld, oordeel en lijden loslaten? Heelheid, liefde, overvloed en
flow in je leven verwelkomen? Dan is de paradijscode wellicht iets voor jou? Om jouw
natuurlijke staat ten volle (weer) te beleven. Om werkelijk jezelf te zijn, onbevangen en
in verbinding. Wees welkom.
Data:
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Aanmelden:
Begeleiding:

Dinsdagavond 19 februari
20.00 – 22.00uur (inloop vanaf 19.45 uur)
15,- per avond (incl. thee)
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
info@hartetcetera.nl of 06-11261918 voor 18 februari
Mariëlle en Maarten

Dagworkshop/activatie
Zondag 31 maart en 30 juni
‘Een extra dagje rust genomen, ook erna gebeurt er nog veel (en nog)!
Mooie groep, mooie energie, en mooie creaties, en ik vond het een bijzondere workshop,
nogmaals dank jullie wel. Ook heel fijn te ervaren hoe jij en Maarten op elkaar
ingespeeld zijn en hoe jullie deze mooie workshop hebben vormgegeven, hier zouden
meer mensen van op de hoogte mogen zijn!’ (Ans)
Tijdens de dagworkshop gaan we afwisselend door middel van oefeningen, een creatieve
opdracht en het lesmateriaal onderzoeken hoe jouw paradijs eruit ziet en wat het
paradijs voor jou op dit moment betekent. Je gaat contact maken met je oorsprong (wie
je ten diepste bent) om van daaruit de route terug te vinden naar jouw paradijs.
De dagworkshop biedt de gelegenheid om meer de diepte in te gaan. Wat betreft de
achtergronden van de Paradijscode en vooral wat betreft je eigen proces op dit moment.
Tijdens de creatieve opdracht ga je vanuit je gevoel en beeldend onderzoeken wat het
paradijs voor jou inhoudt.
Na de lunch ontvang je een persoonlijke reading van jouw creatie door Mariëlle die zich
dan afstemt op haar gids. Naast inzicht kan dit soms ook gepaard gaan met een healing.
Tijdens de meditatie aan het eind van de middag 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 dagworkshop doen, vormt een verbinding tussen jouw
individuele stuk en het collectieve stuk. Het is altijd een verrassing, ook voor onszelf, hoe
dit tijdens de dag precies vorm krijgt en wat er mag gebeuren.
We kijken ernaar uit je te ontmoeten.

Programma dagworkshop:
11.00
11.30
12.00
13.15
14.00
15.30
16.15

Introductie
Afstemming/meditatie
Creatieve activiteit
Lunch
Persoonlijke readings
Activatie
Afsluiting

Data dagworkshops:
Bijdrage:
Aanvang:
Locatie:
Aanmelden:
Begeleiding:

Zondag 31 maart en 30 juni
44,- per dagworkshop(inc. lichte lunch)
11.00 – 16.30uur (inloop vanaf 10.45 uur)
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
info@hartetcetera.nl of 06-11261918
(max. 5 deelnemers)
Mariëlle en Maarten

Met Hart et Cetera hebben wij een plek gecreëerd
om bewustwording te ervaren. Een plek om contact te maken met je bezieling en
deze te beleven. Mariëlle en Maarten ontwikkelen workshops/lezingen vanuit een
nieuwe vorm van spiritualiteit waarbij de oude wijsheden van de esoterische
kennis worden verbonden met moderne inzichten en maatschappelijke
ontwikkelingen op dit moment. Tijdens deze activiteiten werken wij op een
bewuste manier samen met de energieën van de opgestegen Meesters, (Aarts)
engelen en buitenaardsen.
Wij zijn te bereiken op: info@hartetcetera.nl
Bolwaterstraat 38 5911GC Venlo T. 06 11261918 www.hartetcetera.nl

We ontvangen tegenwoordig weleens de vraag, is het wel handig om te communiceren
dat je werkt met de energieën van de opgestegen Meesters? Graag willen wij toevoegen
dat wij dit heel bewust doen ondanks dat het sommige mensen ook wel kan afschrikken.
Meer en meer mensen zullen zich de tijden gaan herinneren dat het heel gewoon was dat
de Meesters tussen de mensen op deze aarde aanwezig waren. In deze bijzondere tijd
keren de Meesters weer terug in de wereld van alledag om ons te adviseren en te
ondersteunen bij de uitdagingen waar we voor staan.
Het laatste wat zij willen is op een voetstuk worden gezet en zo onbereikbaar worden. Zij
onderscheiden zich door hun eenvoud, hun liefde voor de mens en hun kennis van het
goddelijke plan. Heilig voor hen is de vrije wil van de mens en het bestaansrecht van alle
levende wezens op deze planeet.
Door middel van ons werk en door er open over te communiceren maken wij, als kanaal,
de energieën van de Meesters beschikbaar voor iedereen die ervoor open staat. De
uitwerking van deze energieën is transformerend, louterend en bevrijdend.
Uiteindelijk is de kracht van het hart en je ziel iets dat je alleen in jezelf kunt ervaren. Dit
ligt nooit buiten jezelf.
Over de vrouwelijke meesters, zij vertegenwoordigen de vrouwelijke energieën en
krachten, deze zullen steeds meer zichtbaar gaan worden op aarde.

