
 

Agenda/Nieuwsbrief juni 2020 

Lieve mensen, 

Vanwege de situatie met het coronavirus hebben we de afgelopen 2 maanden 

een pauze ingelast in alle activiteiten binnen Hart et Cetera. We zijn verheugd 
om te kunnen melden dat we vanaf juni weer open gaan. We starten met kleine 

groepen van maximaal 7 deelnemers, zodat we genoeg afstand tussen de 
bezoekers kunnen waarborgen. 
 

Vrijdag 5 juni gaan we beginnen met een nieuw initiatief waar we de afgelopen 
weken aan hebben gewerkt. Eerder deelden we al een boodschap met je van 

Maitreya, die Mariëlle op 17 april ontving. Maitreya heeft ons gevraagd om 
avonden te gaan organiseren over zijn leringen en een kanaal te vormen voor 
zijn boodschap. Hieronder lees je er meer over. 

 
Verder ben ik zelf (Maarten), nadat ik jaren heb gespeeld met de gedachte en 

veel aansporingen op mijn pad kreeg, in het diepe gesprongen en gestart met 
mijn coachingpraktijk ‘Master Yourself Coaching’. Uitgangspunt daarbij is dat alle 
hulpbronnen voor je eigen proces en bevrijding in je eigen hart en intuïtie 

besloten liggen. Soms zijn we daar (tijdelijk) de verbinding mee kwijt geraakt en 
kan het fijn zijn als er iemand met je mee kijkt. Als je nieuwsgierig bent, kun je 

in de bijlage meer informatie vinden. 
 

 
 

Ook de cursus ‘In het Oog van de Storm’ gaan we vanaf juni weer hervatten met 
de groep waar we in maart mee gestart waren. Aan het eind van de zomer gaan 

we weer met een nieuwe groep starten. Binnenkort meer informatie daarover. 
 
Tot slot wensen we je toe dat je in deze tijden dicht bij jezelf mag blijven. De 

turbulentie en dualiteit in de buitenwereld nemen toe en de kunst is om niet 

https://www.hartetcetera.nl/maitreya/Dit%20is%20heer%20Maitreya_Lichtheid_17-4-2020.pdf
https://www.hartetcetera.nl/maitreya/Dit%20is%20heer%20Maitreya_Lichtheid_17-4-2020.pdf
https://www.hartetcetera.nl/Master_Yourself_Coaching.pdf
https://www.hartetcetera.nl/oog_van_de_storm/Cursus_In_het_Oog_van_de_Storm_2.pdf


meegetrokken te worden in de strijd het collectieve verhaal. Om in balans te 

blijven, je autonomie te bekrachtigen en bewuste keuzes te maken die in lijn 
liggen met je eigen behoeften. Dat vraagt moed, vertrouwen en een geloof in de 

liefde.  
 
Een methode die je hier bij kan ondersteunen is de Helende Lichtzuil, die je 

iedere avond om 21.00 uur kan doen. Zelf doen we dit al sinds het begin van de 
coronacrisis en ervaren dat deze veel rust, kracht en licht brengt. We nodigen je 

uit om hier kennis mee te maken en als het goed voor je voelt, deze aanroep 
dagelijks te gebruiken. In de bijlage meer informatie hierover. 
 

Het zijn spannende tijden en er staat nog heel veel te gebeuren dit jaar. We 
kijken ernaar uit jouw reisgenoot te zijn in deze bijzondere overgangstijd naar 

een nieuwe Aarde en een nieuwe beschaving.  
 
Hartelijke groet, 

 
Mariëlle & Maarten 

 

Agenda 

Juni 

 

5 juni vrijdagavond, ‘Maitreya’s Message (M&M) School’ 

Vanaf 5 juni starten we bij Hart et Cetera de M&M (Maitreya’s Message) School. 

Om de twee weken komen we bij elkaar om kennis te maken met de leringen 

van Maitreya. Maitreya is een van de opgestegen meesters en bekleed de functie 

van de Wereldleraar. De leringen van Maitreya gaan zowel over maatschappelijke 

als over persoonlijke bewustwording. 

Maitreya wordt in veel profetieën rond deze tijd verwacht onder evenzoveel 

namen. Zelf wordt hij het liefste gezien als een leraar, in de breedste zin van het 

woord. Hij komt als eerste van een groep opgestegen meesters en heeft een 

eenvoudige boodschap van hoop en liefde. ‘Deel, en red de wereld’, vormt de 

kern van de boodschap van Maitreya. 

Naast de leringen van Maitreya kun je op de avonden ook kennis maken met de 

energie van Maitreya. We sluiten de avonden af met een meditatie waarin we 

afstemmen op Maitreya’s energie. Mariëlle heeft een telepatisch contact met 



verschillende opgestegen meesters, waaronder Maitreya. Zij zal zich tijdens de 

meditatie afstemmen en kan dan soms ook een boodschap doorgeven.  

Maitreya heeft ons gevraagd om deze avonden te gaan organiseren en een 

kanaal te vormen voor zijn boodschap. Om de avonden laagdrempelig te houden, 

vragen we een vrijwillige bijdrage voor de huur en voor thee en iets lekkers. Ben 

jij nieuwsgierig en wil je graag meer weten over de boodschap en leringen van 

Maitreya? Je bent van harte welkom. 

Data:      Vrijdag 5 juni 2020 (19-6,17-7, 14-8, 28-8) 
Aanvang:   20.00 uur - 21.30 uur (deuren open vanaf 19.45 uur) 

Bijdrage:              Vrijwillig  
Locatie:      Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 

Begeleiding: Mariëlle & Maarten 
Aanmelden:         Vanwege corona max. 7 deelnemers. 
 

 
 

 

12 juni vrijdagavond, workshop/activatie: ‘De Paradijscode’ 2020 
 
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 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.  

http://www.hartetcetera.nl/Paradyscode/pdf_Paradiijscode_HetC_website.pdf


 

Zie bijlage met een boodschap over de Paradijscode door Heer Lanto. 
 

Datum:               Vrijdag 12 juni 2020 
Aanvang:           20.00 – 22.00 uur (deuren open vanaf 19.45 uur) 
Bijdrage:            € 19,50 (incl. thee en iets lekkers) 

Locatie:              Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 
Begeleiding:       Mariëlle van der Schrier en Maarten Willemse 

Aanmelden:        info@hartetcetera.nl of 06-11261918 
Max. aantal:       Vanwege corona max. 7 deelnemers 
 

 

 

24 juni woensdagavond of 15 juli woensdagochtend. Maak je eigen 

Visionboard 2020 

Wat is jouw focus voor 2020? Vind je het uitdagend om tijdens de ommezwaai 

door de Coronatijd om je mogelijkheden en je intenties voor de komende tijd uit 

te beelden in je eigen Vision Board? Tijdens deze workshop ga je op een blanco 

vel je dromen en intenties voor het komend tijd vormgeven met behulp van 

tekenen/schilderen, foto's uit tijdschriften en woorden/teksten. 

In een ontspannen setting maak je met een kleine groep mensen (maximaal 4 

personen) een Vision Board voor 2020. We stemmen ons af op ons zelf. Wat mag 

er in 2020 ontstaan? Waar heb je behoefte aan? Waar wil je aan werken? 

Allemaal vragen die je aan jezelf kan stellen. Vervolgens laten we onze intuïtie 

de juiste woorden en plaatjes vinden. Deze verwerk je in je eigen collage en zo 

ontstaat er een uniek beeld voor jouw intenties voor het komend jaar. 

Het mooie is dat het vanuit je gevoel ontstaat, waardoor het een mooie en 

intuïtieve handleiding is om mee te nemen in 2020. Niet bedacht vanuit je hoofd, 

maar gewoon vanuit je hart. Je Vision Board kun je na afloop meenemen en een 

mooi plekje geven in je huis. 

Datum:             woensdagavond 24 juni 2020 of woensdagochtend 15 juli 2020 

Aanvang:          19.00 - 22.00 uur of 10.00 – 13.00 uur 
Bijdrage:          € 35,- (incl. materialen, thee en iets lekkers) 
Locatie:            Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 

Begeleiding:     Mariëlle van der Schrier 
Aanmelden:      info@hartetcetera.nl of 06-11261918, graag aanmelden voor 20 juni 

mailto:info@hartetcetera.nl
mailto:info@hartetcetera.nl

