Agenda januari 2019
11 januari, vrijdagavond, ‘Same film kieke’, op verzoek van velen vertonen
wij nog een keer: Down to Earth

Een familie laat de doorgedraaide wereld achter zich en begint aan de reis van
hun leven. Samen met hun drie kinderen reizen ze naar alle uithoeken van de
aarde op zoek naar een nieuw perspectief op het leven en de wereld waarin we
leven. Zonder crew, zonder vastomlijnd plan; maar elk met een camera en een
rugzak. En de nieuwsgierigheid om te luisteren.
Hun ontmoetingen met de verborgen wijzen der Aarde laten een diepe indruk na.
Onbekende eenlingen, nederige maar charismatische individuen die een eenvoudig
bestaan hebben dat ver af staat van onze moderne maatschappij. De meeste van hen
stellen hun leven ten dienste van hun gemeenschap die hen medicijnmannen, sjamanen,
healers of wisdom keepers noemen.
De film onthult de diepe wijsheid die besloten ligt in de gesprekken met deze wijzen en
de levenveranderende impact die dit soort ontmoetingen kunnen hebben. Na lange tijd in
afzondering te hebben geleefd zien de Earth Keepers dat het tijd is om in het licht te
stappen en hun inzichten en wijsheid te delen met degenen die bereid zijn om te
luisteren.
Link naar mooi artikel over de beweging die uit deze documentaire ontstaan is.
Datum:
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Aanmelden:

Vrijdag 11 januari
20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Film: € 6,- (incl. koffie/thee)
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo.
info@hartetcetera.nl of 06-11261918 voor 9 januari

Heb je interesse om te komen, meld je aan via: info@hartetcetera.nl of 0611261918
Meerdere avonden en zondagen voor Paradijscode

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 collectieven stuk. Het is altijd een verrassing, ook voor
onszelf, hoe dit tijdens de avond vorm krijgt en wat er mag gebeuren.
Wil jij ervaringen van schuld, oordeel en lijden loslaten? En heelheid, liefde,
overvloed en flow in je leven verwelkomen? Dan is het paradijs 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:
Maandelijks dinsdagavond (15 januari, 19 februari, 19 maart,
16 april, 21 mei en 18 juni) 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

22 januari, dinsdagavond, workshop: Werken met Dolfijnenenergie.
Deze avond gaan we ons verbinden en aan laten raken door de liefdevolle
energie van dolfijnen. Zij zoeken contact met mensen om te helpen bij hun
persoonlijke ontwikkeling. Een Dolfijnen Energie Heling is een bijzondere en
respectvolle manier om heling-energie door te geven via het Dolfijn-Bewustzijn.
Tijdens de gehele avond staat het Dolfijnen bewustzijn centraal. Er zal een
Dolfijnengids geleide meditatie zijn en verschillende oefeningen die je meer in
verbinding stellen met het Dolfijnbewustzijn.
De workshop wordt afgesloten met een Groepsheling met een Ocean-drum en
met de Dolfijn Zilver-drum.
Mathea Tigelaar is in haar praktijk ‘Dolphin Heart’ werkzaam met een
alternatieve vorm van genezing en bewustwording. Vanuit haar praktijk geeft zij
massages, Kristalbed sessie, cursussen, workshops, readings, foto lezen en
healing sessies.
Datum:
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Aanmelden:
Begeleiding:

Dinsdag 22 januari
20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
€ 15,- (incl. koffie/thee)
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo.
info@hartetcetera.nl of 06-11261918 voor 19 januari
Mathea Tigelaar

29 januari, dinsdagavond, ‘Sprong naar 2019’ Numerologieavond
Getallen zijn onze boodschappers, ze wijzen ons de weg!

2018 zit er alweer op, een jaar dat gaat over persoonlijke manifestaties,
transformaties en vernieuwingen voor persoonlijke groei en bewustwording. Om
ons eigen zielenpad, ons hart te volgen, ons licht te zien en vreugde, passie en
bezieling te ervaren.
Nu is het tijd voor reflectie, introspectie en het loslaten van oude manieren en
patronen. Een kans om alles los te laten dat niet je hoogste zelf dient voor het
nieuwe jaar. December en november zijn dé maanden bij uitstek om je voor te
bereiden op nieuwe energie en levenslust. In 2019 zal alles verschuiven als
reactie op de nieuwe getallen, het nieuwe ritme, de nieuwe trilling en energie
van een nieuw universeel jaar.
Tijdens deze lezing gaat Ineke ons inspireren met:
• De betekenis van het universele jaar 2019
• Persoonlijke numerologische boodschappen voor 2019 via je geboortedatum
Je persoonlijke boodschap geeft inzicht in jouw kwaliteiten, talenten en
uitdagingen en laat je de tendensen zien voor jouw persoonlijk 2019.
Benieuwd wat 2019 brengt? Je bent heel welkom en inspireer je graag 
Datum:
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Aanmelden:
Begeleiding:

Dinsdag 29 januari 2019
20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
€ 17,50 (incl. koffie/thee)
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
info@hartetcetera.nl of 06-11261918 voor 26 januari
Ineke Sampers, www.keyforlife.nl

Basiscursus Numerologie Blok 1, Numerologie 1 , 2 en 3 staat gepland
dinsdagochtend 12 maart, 26 maart en 9 april.
CURSUS Numerologie BLOK 2, Numerologie 4 , 5 en 6 De Numeroscoop
start eind april.
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Aanmelden:
Begeleiding:

9.30 – 12.00 uur (inloop vanaf 9.15 uur)
€ 95,00 (incl. koffie en thee, excl. cursusklapper van 5,-)
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
info@hartetcetera.nl of 06-11261918 voor 1 november
Ineke Sampers www.keyforlife.nl

Februari:

1 februari, Vrijdagavond, Kennismakingsworkshop: Verbindende
Communicatie.
Wil je leren hoe je kunt communiceren met mededogen en begrip voor de ander,
én tegelijkertijd trouw kunt blijven aan jezelf, dan is Verbindende Communicatie
(of te wel Geweldloze Communicatie) iets voor jou.
Datum:
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Begeleiding:

Vrijdag 1 februari
20.00 – 22.15 u (inloop vanaf 19.45 uur)
€ 12,50
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
Gijs Steeghs

12 februari, Dinsdagavond, lezing: Access Bars
Deze avond gaat Petra een lezing geven over liefde en respect, de weg naar een
ander leven. Wat is belangrijk in het leven en wat niet? Wat is innerlijke
aanvoeling en hoe versterk je dat? Ook zal Petera vertellen over de
scheppingswetten en het geestelijk wakker worden.
De Access bars is een methode om wakker te worden en te helen.
Datum:
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Begeleiding:

Woensdag 5 februari
20.00 – 22.15 u (inloop vanaf 19.45 uur)
€ 7,50 p.p.
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
Petra Feenstra

8 februari, 22 februari en 15 maart, 3 Vrijdagavonden: Liefdevolle
Relaties/Heilige Relaties
I k heb je lief, nie t om wat je bent, maar om wat ik mag zijn, als ik bij je be n . Roy Croft

Er zijn veel soorten relaties in ons leven, dagelijks hebben we hiermee te maken,
met jezelf, je partner, je kinderen, je vrienden, familie, in de buurt en op je
werk. Al deze relaties kunnen je de weg wijzen naar een heilige relatie met
jezelf, je partner of een soulmate.
Datum:
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Aanmelden:
Begeleiding:

Vrijdagavond 8 februari, 22 februari, 15 maart (3 avonden)
20.00 uur – 22.15 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
€ 55,- (incl. thee)
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
info@hartetcetera.nl of 06 11 26 19 18, Max. 8 personen,
aanmelden voor 4 februari
Mariëlle van der Schrier

13 februari, 27 februari en 13 maart, Woensdagavonden, Workshop: Zicht
op je Zielepad
Bloesemremedies zijn unieke producten gemaakt in samenwerking tussen de
menselijke ziel en de ziel van de bloem. Deze Synergies van vloeibaar bewustzijn
brengen je op je ziele pad en helpen daar waar nodig om het uiteindelijke doel te
bereiken. Het zijn krachtige katalysators die ieder op zijn/haar unieke wijze
ondersteuning bieden. Ze verschaffen inzicht, helpen bij het loslaten van het
oude en geven moed het nieuwe en onbekende tegemoet te treden.
In de cursus van drie avonden gaan we contact maken met de energieën van de
planten en gaan we voelen dat we deel uitmaken van deze aarde.
Datum:
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Aanmelden:
Begeleiding:

Woensdagavond 13 februari, 27 februari, 13 maart
20.00 uur – 22.15 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
€ 55,- (incl. thee en bloesemremedies))
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
info@hartetcetera.nl of 06 11 26 19 18 (aanmelden voor 10
febr.)
Jos Smeets, www.bloesemsynergies.com

Meer informatie over de activiteiten in februari volgt in de volgende
agenda en op www.hartetcetera.nl

