20 Oktober, dinsdagavond, Volle maan in Weegschaal

De wereld wordt door evenwicht in stand gehouden

Wanneer de zon en de maan tegenover elkaar staan is het volle maan!
Zon (oog) in Weegschaal, Volle maan (oor) in Ram.
Tijdens deze maan mogen we ons bewust gaan worden van het steeds meer in
evenwicht brengen van de paren van tegenstelling. Ieder sterrenbeeld heeft een
tegengesteld sterrenbeeld en tijdens de volle maan ontstaat er een
verbinding/poort tussen deze twee energieën.
Op deze aarde leven wij in dualiteit. De cyclus van het leven hier op aarde geeft ons
steeds de mogelijkheid om een (nieuwe) keuze te maken tussen alle uitersten in deze
wereld. Het sterrenbeeld weegschaal gaat over het ‘wegen’ van deze uitersten en
het maken van de keuzes die passen bij jouw zielenpad. Het vinden van balans en
evenwicht tussen alle uitersten.

Het teken weegschaal (heerser Venus) gaat over het recht, de kunsten en
schoonheid, seksualiteit en het vergaren van materiële zaken. Wat we mogen leren
vanuit de impulsiviteit en drang van Ram is ons aanpassingsvermogen aan de
omstandigheden in ons leven.
Deze avond verbinden wij ons met deze eigenschappen, om te kijken wat dit
verhaal van de Volle Maan in Weegschaal en het tegengestelde sterrenteken in
Ram ons persoonlijk te vertellen heeft.
Het zevende werk van Hercules
Het werk van Hercules dat hoort bij het sterrenbeeld Weegschaal is ‘Het vangen van
de Beer’. Ook aan de hand van deze mythe gaan we kijken welke inzichten en
lessen het teken weegschaal ons te bieden heeft.
Daarnaast zal in de ceremonie ook weer ruimte zijn voor meditatie om alle inzichten
en energieën van deze volle maan te integreren in ons eigen bewustzijn.
Lieve groet,
Mariëlle & Maarten

Datum:
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Begeleiding:
Aanmelden:

Dinsdag 20 oktober 2021
20.00 uur - 21.30 uur
15,Hart et Cetera (Bolwaterstraat 38)
Mariëlle & Maarten
info@hartetcetera.nl of 06-11261918

Oktober tm december 2021
Overzicht van onze activiteiten

Oktober
27 oktober, woensdagavond. Groepshealing met Engelen.

November
5 november, vrijdagavond. M&M (Maitreya’s Message)avond.
10 november, woensdagochtend. Groepshealing met Engelen.
19 november, woensdagavond. Volle maan in Schorpioen ceremonie.
24 november, woensdagavond. Groepshealing met Engelen.
26 november, vrijdagavond. Viva las Vega.

December
3 december, vrijdagavond. M&M (Maitreya’s Message)avond.
8 december, woensdagochtend. Groepshealing met Engelen.
17 december, vrijdagavond. Viva las Vega.
19 december, zaterdagavond. Volle maan in Boogschutter ceremonie.
29 december, woensdagavond. Groepshealing met Engelen.
Voor informatie of afspraak:
Mariëlle van der Schrier - 06 11261918 - info@hartetcetera.nl
Facebook/Hartetcetera

Volle maan initiaties – ceremonies
bij Hart et Cetera

Ieder jaar weer vanaf je geboorte doorloop je een cyclus, jouw geboortedag
is jouw startpunt. Als je je bewust wordt van deze cyclus, ontdekt je dat het
gehele melkwegstelsel hierin mee loopt.
In de esoterische tradities wordt het proces beschreven dat de Halfgod
Hercules doorloopt en zo zijn inwijdingsrites onderging, om door de poorten
van de Zodiac steeds meer zijn lessen te leren. Bij iedere poort, sterrenbeeld is
een mooie mythe, wat vaak overeenkomst met de lessen/ wijsheden die wij
ook op aarde mogen leren.
Al deze wijsheiden kunnen je ondersteunen op je levensproces, waarbij je
steeds meer contact kunt gaan maken van de impulsen vanuit je ziel, zodat
je deze kunt gaan manifesteren op deze aarde. Steeds meer zijn er bewuste
zielen nodig om het proces op aarde, met hulp van alle andere dimensies te
ondersteunen. Als vroedvrouwen en –mannen van de Nieuwe Aarde.
Om de verbinding met de universele en goddelijke energieën en krachten
die aan de natuurlijke wereld en cyclussen ten grondslag liggen te werken.
Wordt er tijdens iedere initiatie – ceremonie een ander deel in jouw
aangeraakt. Dit blijft zich steeds verder herhalen in een cyclisch proces,
waarin jij je bewust kunt worden van deze karakteristieke kennis van de twaalf
tekens van de dierenriem.
De Maan, de Zon en de Aarde hebben een bijzondere driehoeksverhouding
met elkaar. Wanneer de zon en de maan tegenover elkaar staan is het volle
maan. Tijdens de Volle Maan is er als het ware een deur geopend waardoor
de geestelijke energieën van de ziel en van de kosmos veel makkelijker
ervaren en benut kunnen worden.

Vanaf maart 2021 doorlopen wij maandelijks ceremonies tijdens de Volle
maan. En we zijn van plan dit nog even te blijven doen, veelal zijn de
ceremonies op een buiten locatie, om ons zo nog meer te verbinden met de
natuurlijk energieën van de elementen.
Onderstaand de data van de vollemaan cyclus:

2021
Vrijdag 19 november

Zaterdag 19 december

Voor informatie of afspraak:
Mariëlle van der Schrier - 06 11261918 - info@hartetcetera.nl
Facebook/Hartetcetera

