Paradijscode 2020

Erkennen wie je bent, waarderen wie je bent, liefhebben wie je bent
In deze workshop 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.
Met deze avond als thema: Ontwikkel je gave/talent.
 Heb jij al langer het voornemen om nu echt iets te gaan doen met een
bepaalde gave of talent?


Weet je dat je een bepaalde gave of talent hebt, maar voel je dat deze
zich eerst nog verder mag ontwikkelen?



Heb je twijfels of overtuigingen die je (nog) tegenhouden om jezelf hierin
te erkennen en hier echt voor te gaan staan?



Lijkt het je leuk om stappen te zetten en ondersteuning te ontvangen in je
eigen proces naar de manifestatie van jouw zielskwaliteiten?



Ben je er klaar voor om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen
proces en de sprong in het diepe te wagen?



Wil je er graag achter komen of er nog onontdekte gaven in jou schuilen?

Dan is deze Paradijscode 2020 echt iets voor jou. Tijdens deze avond ontvang
je een activatie die je energetisch gaat ondersteunen in jouw proces naar de
manifestatie van jouw gave/gaven.
Ook gaan we kijken naar hoe je in jezelf de ruimte kunt creëren om deze
ontwikkeling mogelijk te maken. Dit is een van de sleutels om van
wens/verlangen naar manifestatie te kunnen gaan.

Je gaven zijn kwaliteiten van de ziel die tot je beschikking staan en in jouw leven
tot ontplooiing mogen komen. Vertrouwen, moed, luisteren, intuïtie en overgave
zijn kwaliteiten die je kunnen helpen op deze weg. Tijdens deze avonden
stemmen we voor inspiratie altijd af op onze gidsen.
Maakt dit je nieuwsgierig en voel je dat je hierop resoneert? Dan nodigen we je
van harte uit voor deze avond. Hieronder vind je nog wat meer praktische
informatie. We kijken ernaar uit je te ontmoeten.
Datum:
Vrijdag 14 februari (volgende 13-3, 17-4, 15-5 en 12-6- 2020,
los te bezoeken)
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Aanmelden:

20.00 – 22.00 uur (deuren open vanaf 19.45 uur)
€ 19,50 (incl. thee en iets lekkers)
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
info@hartetcetera.nl of 06-11261918

Begeleiding:

Mariëlle van der Schrier en Maarten Willemse

