Agenda Hart et Cetera september 2022
deel 1

Vrijdagavond 9 – 9 Mediteren met Meesterenergieën
Negen september (9-9) beloofd een zeer bijzondere dag te worden. Vanaf
21 december 2012 zitten we in de opbouw naar de Nieuwe Aarde. Naar een
nieuw bewustzijn op aarde dat afgestemd is op de vijfde dimensie van Liefde
en Eenheid.
Deze opbouw heeft een kritiek punt bereikten en in de maand september in
het sterrenbeeld maagd (dat o.a. ook symbool staat voor de geboorte van
het christusbewustzijn/kind) gaat een grote verschuiving plaatsvinden. Het
getal 9 staat niet voor niets ook voor vervolmaking of voltooiing.
Sinds mensenheugenis heeft de aarde op deze reis inspiratie en begeleiding
ontvangen van vele lichtkrachten waaronder de Lichtmeesters van onze
planeet. Maitreya is naast verscheidene anderen een van de Lichtmeesters
op onze planeet en bekleed de functie van de planetaire Christus.
Tijdens deze avonden stemmen we ons af op de energieën van deze
Meesters en Maitreya in het bijzonder en worden we persoonlijk begeleid en
ondersteunt in ons proces.
Tijdens de meditatie/activatie ontvangt Mariëlle vaak een boodschap voor
de aanwezigen op dat moment.
Deze avond zullen we dit onderwerp met elkaar gaan uitdiepen en met deze
intentie een mooie meditatie doen om meer inzicht te ontvangen vanuit je
eigen Zelf.

Datum:
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Aanmelden:

Vrijdagavond 9 september
20.00 – 21.30 uur (deuren open vanaf 19.45 uur)
Vrijwillig
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
info@hartetcetera.nl of 06-11261918

13 volle manen &
13 stenen van Creatie
13 ceremonies op weg naar het juweel in je hart

Zaterdagavond 10 september 2022

Volle Maan tijdens de Zon in Maagd
Tijdens de ceremonie van de Maagd verbinden we ons met de vrouwelijke
energieën in ons leven. Maagd staat voor de geboorte van iets nieuws na
negen maanden zwangerschap. Op het scharnierpunt van twee tijdperken,
mogen we het oude loslaten en een nieuwe wereld binnen stappen.
De negen staat voor vervolmaking of voltooïng en misschien is het wel tijd dat
de blauwdruk voor het nieuwe tijdperk leidend gaat worden in de wereld.
Zowel in je eigen wereld als de wereld in het groot. We zijn er gewoonweg
klaar voor. Deze stap gaan we bekrachtigen tijdens de volle maanceremonie
in Maagd.
Maagd staat daarnaast, met als heerser Mercurius, ook voor structuur,
zorgvuldigheid en het analytisch vermogen. Hoe kunnen we deze kwaliteiten
vanuit een vrouwelijk perspectief benutten om het zielenleven tot bloei te
laten komen in de wereld. Wat is de betekenis van de vrouwen Eva, Isis en
Maria in onze geschiedenis? En wat kunnen zij ons vertellen over de tijd die
aanstaande is?
De sleutel van Maagd is zuiverheid & streven naar volmaaktheid

Steen der Creatie:
Sardius / Carneool
‘Steen vol levenskracht&vitaliteit’
Deze steen aardt en verankert je in de huidige werkelijkheid. Zij staat voor
vitaliteit, vuur, en stimuleert creativiteit. Maar laat ook zaken helder zien,
zodat je tot inkeer kan komen m.b.t. tot het verleden en eerdere keuzes.
Voor iedere ceremonie ontvangen we een symbool van de positie waarin de
stenen gelegd mogen worden om het proces van de energie van de stenen
te bekrachtigen in je eigen lichaam.
Datum:
Aanvang:
Investering in jezelf:
Locatie:
Aanmelden:

Zaterdagavond 10 september 2022
20.00 – 22.00 uur
€ 25,- per avond (inclusief steen en boodschap)
Buiten in de natuur (precieze locatie ontvang je na
aanmelding.)
info@hartetcetera.nl of 06-11261918

Begeleiding:

Mariëlle & Maarten

Voorlopige overige data: 9-10, 8-11, 8-12 en in 2023: 6-1, 5-2, 7-3, en 6-4.

woensdagochtend 14 september
woensdagavond 27(9) september
Iedere sessie is er contact met een lichtwezen, in de vorm van Engelenenergie die
past bij de deelnemende deelnemers. Soms is dit een verrassing en soms een
bevestiging van je proces waar je op dit moment mee bezig bent.
Lijkt het je fijn om even helemaal te ontspannen en tot rust te komen in de zachte
energie van engelen, waar je tijdens deze ochtenden in kunt vertoeven? De
zachtheid laat al je zintuigen tot rust komen, zodat je op een diep niveau verbinding
kunt maken met je lijf. Misschien zijn er wel een of meerdere plekken waar je
aandacht/genezing voor wilt vragen? Dat kan tijdens een meditatie die begeleid
wordt door Mariëlle.
Na de sessie van een klein uur praten we nog even na onder het genot van een
kopje thee en wat lekkers. Ook kun je dan nog wat informatie krijgen over
de engelen die aanwezig waren en wat er tijdens de sessie is gebeurd.
Matrassen om lekker op te liggen. Je kunt ook je eigen kristal meenemen om op te
laden.
De engelen staan ‘te springen’ om je te ontmoeten en kijken ernaar uit om meer
samen te werken met ons mensen. Wordt jij hier blij van, dan ben je van harte
welkom.
Datum:
Aanvang:
Aanvang:
Bijdrage:
Aanmelden:
Locatie:
Begeleiding:

Woensdagochtend 14 – 9 en woensdagavond 27 - 9
Ochtend: 10.00 - 11.30 uur (deuren open vanaf 9.45 uur)
Avond: 20.00- 21.30 uur (deuren open vanaf 19.45 uur)
€ 19,50 (incl. boodschap van de sessie) Max. 4 personen
info@hartetcetera.nl of 06-11261918
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
Mariëlle van der Schrier

Agenda September 2022
9 – 9, vrijdagavond: M&M meditatieavond
10 september, zaterdagavond: Ceremonie 13 manen & 13 stenen van
Creatie.
12 september, maandagavond: Start Cursus In het Oog van de Storm.
14 september, woensdagochtend: Groepshealing met Engelen.
16 september, vrijdagavond: Viva las Vega.
18 september, zondag: Festival Natuurlijk Gezond Noord Limburg
23 september, vrijdagavond: Kom!-Unity
24 september, zaterdagavond: Herfstequinox
25 september, zondag, start 1e dagworkshop Pad der Liefde.
27 september, dinsdagavond, Groepshealing met Engelen.
Data Pad der Liefde Zondag 25 september, 23 oktober & 27 november 2022

Bolwaterstraat 38, 5911 GC Venlo

