In het dagelijks leven ben ik vormgever op verschillende vlakken. Als lichtwerker
maakt ik contact met de dimensie van de ziel en kan je een boodschap aanreiken
die op dit moment van belang is op je pad en aansluit bij je vraag. Hierbij maak
ik telepathisch contact met mijn gids Heer Lanto en jouw eigen gids in de
spirituele dimensie en ontvang inzichten, ook vanuit het contact met jouw
zielsbewustzijn. Tijdens een reading kan, naast inzicht, vaak ook een healing
plaatsvinden op het thema dat aan de orde is.
Wat is een Soul Reading Healing? Door mij te verbinden en in meditatie af te
stemmen op jouw energie, lees ik de chakra’s en ontvang ik informatie op
zielengebied. Hierbij zie, hoor en voel ik ook informatie van mijn gids, engelen
en/of overledenen. Deze geef ik zo zuiver mogelijk door. Vaak komen er ook
inzichten over vastzittende energieën in dit leven of thema’s uit een vorig leven,
die je als persoon blokkeren in je verdere groei. Het zijn soms situaties of

thema’s waar je al levens mee worstelt. Tijdens de sessie ontstaat er beweging
in deze energieën, zodat deze vrij komen en weer gaan stromen.
Na de sessie maak ik een tekening met ecoline en krijt en een uitleg van wat er
heeft plaats gevonden, die je na afloop mee mag nemen. De gesproken tekst kan
wordt opgenomen, zodat je deze later nog een keer terug kunt luisteren.
Als je het leuk vindt, kun je van de schets ook nog een uitgewerkt ‘Artwork’ laten
maken, wat je kan ondersteunen in je verdere proces, wat meestal na een
behandeling in beweging wordt gezet.
‘Denk er aan, er is geen eindpunt van mogelijkheden die er zijn, het is een
continu doorgaand proces van groei tijdens je gehele leven hier op aarde en als
ziel tijdens meerdere levens’.
Een consult kan al voldoende zijn, het kan ook wel eens zijn dat je nog ‘n keer
terug mag komen op een bepaald thema.
Je kunt een afspraak maken met Mariëlle van der Schrier.
Het consult duurt 1,5 uur voor € 55,Artwork laten maken € 75,Voor informatie of afspraak bel Mariëlle T. 06 11261918 of info@hartetcetera.nl
Locatie: Bolwaterstraat 38 5911GC Venlo

