
 

 
 

 

Keep the Elements 

Aarde, water, vuur en lucht, de vier elementen, hoe gaan we hier mee om? We 

kunnen niet zonder, maar soms kunnen de elementen ook verwoestend zijn. 

Moeder natuur kan overweldigd zijn, het stroomt, het vuur knispert en speelt 

met zijn vlammen. En wordt weer tot stilstand gebracht door het eeuwig 

druppeldende water, dat door sijpelt in de aarde, het een kan niet zonder het 

ander. We kunnen niet zonder de heilige elementen. Ons lichaam bestaat uit 

deze elementen, alles om ons heen bestaat uit deze elementen, ook al vergeten 

wij dit af en toe. Respect voor de natuur betekent respect voor jezelf.  

Dit verhaal dat we de komende maanden gaan vertellen gaat over eenvoud, 

geduld en mededogen, essentiële zaken. Zonder aarding geen grote hoogtes, 

zonder water geen leven, zonder vuur geen licht en zonder lucht geen zuurstof. 

De 4 heilige elementen, soms vergeten we ze gewoon. Omdat ze altijd aanwezig 

zijn, worden ze gemakkelijk over het hoofd gezien. Eenvoud is kracht en hiermee 

keer ik terug naar de bron. Met geduld wordt ik welwillend. Met mededogen kan 

ik liefhebben. 

Zet je stappen op dit pad, om je eigen natuurlijke kracht te ontdekken en laat je 

overspoelen door de natuur, door stiltes in jezelf en door de creativiteit die als 

een eeuwige vlam in je brandt. En herstel de verbinding met je ziel. 



Mount Fuji, Japan 

Mount Fuji, de berg staat op de aarde, omringd door bloesembomen (aarde), de 

berg is  een vulkaan (vuur), omringd door een meer (water) en de witte 

besneeuwde top reikt hoog in de hemel (lucht). 

Mount Fuij in Japan is een inspiratiepoort van onze aarde en een van de 

aardechakra’s. Inspiratie zul je krijgen als je luistert. Luister naar jezelf en naar 

je hart. Ook al zijn het zachte tonen, wees stil en luister goed. Wat je hart jou 

vertelt, kan niemand anders jou influisteren, het is jouw waarheid. Dit is waarom 

je op deze aarde bent, om jouw waarheid te vinden en te leven. 

Katsushika Hokusai (1760- 1849), 

alom bekend om zijn afbeeldingen van Mount Fuji 

Trek je terug uit het rumoer van alledag en probeer stil te zijn. Luister naar alle 

zachte klanken die tot je komen en maak hier onderscheid in. Wat is belangrijk 

voor jou en voor de aarde? Voel je niet gepusht, wees geduldig en blijf krachtig, 

ook al maakt de boodschap je onzeker en strookt het niet met je eigen 

gedachten of verwachtingen. Soms is hogere energie meer open en ruimer dan 

je hier op de aarde ervaart. Sluit niets uit, laat je verrassen en blijf trouw aan 

jezelf.  

We beginnen deze cyclus met het element AARDE. Aarding, natuur, creativiteit 

en meditaties, voor volwassenen en kinderen.  



Deze cyclus bestaat uit drie mini-cursussen (apart vermeld met kort verhaal): 

Zicht op je Zielepad, Creatief&Mindful (Kintsugi) en Mediteren op 

Maandag. Daarnaast staan ook ‘Same eate en film kieke’ en Mastering your 

Energy in het teken van de nieuwe cyclus Keep the Elements. 

 

 

Zicht op je zielepad 

 

Starlight on Earth Synergies (bloesemremedies) als ondersteuning van je 
zielepad (cursus van drie avonden) 

 
Een grote vorm van hulp op ons zielepad vinden we in de natuur. Dat wat er 

groeit en bloeit langs het pad dat we bewandelen bezit de krachten die we nodig 
hebben in ons proces. De plantenwereld is een weerspiegeling van de 
Engelenwereld die ons altijd bij staat. Ze is de levende bibliotheek en apotheek 

van Moeder Aarde die alle liefde, wijsheid en kennis bevat. Het is de bloem van 
de plant die onze ziel beroert en ons aanspoort dat te gaan doen wat ze ons laat 

zien of voelen. 

Bloesemremedies zijn unieke producten gemaakt in samenwerking tussen de 

menselijke ziel en de ziel van de bloem. Deze Synergies van vloeibaar bewustzijn 
brengen je op je ziele pad en helpen daar waar nodig om het uiteindelijke doel te 
bereiken. Het zijn krachtige katalysators die ieder op zijn/haar unieke wijze  

ondersteuning bieden. Ze verschaffen inzicht, helpen bij het loslaten van het 
oude en geven moed het nieuwe en onbekende tegemoet te treden.  

In deze korte kennismakingscursus van drie avonden gaan we contact maken 
met de energieën van de planten, gaan we voelen dat we een deel van deze 

aarde zijn. 

 



Thema’s 1e  avond, 23 mei: 

- Waar bevinden we ons op dit moment gezien vanuit het grote geheel? 
-  De eerste, tweede, derde, vierde en vijfde dimensie en hun invloeden op ons 

dagelijkse leven. 
- Korte uitleg over de werking van de Starlight on Earth Synergies en het 
uitzoeken van een remedie voor je ziel en persoonlijkheid, deze mag je de 

komende weken gaan ervaren en gebruiken. 
 

Thema’s 2e avond, 30 mei: 
- Buitenactiviteit in de natuur: Het ervaren van de energie van verschillende 
bloemen of planten. 

- Moeder Aarde heeft altijd onvoorwaardelijk van ons gehouden, houden wij ook 
onvoorwaardelijk van Moeder Aarde? 

- Wij zijn een deel van deze aarde, in hoeverre voelen we ons verbonden met de 
aarde, zijn we een met de natuur? 
 

Thema’s 3e avond, 6 juni:  
- Heel je zelf, heel moederaarde 

- Wat zijn je belemmeringen/uitdagingen op je ziele pad op dit moment met 
gebruik van de Bloesem Synergies? 

- Wat zijn je valkuilen en je kwaliteiten?  
- Hoe was jouw reis? 

Datum:              Woensdagavond 23 mei, 30 mei, 6 juni (3 avonden)  
Aanvang:           20.00 uur – 22.15 uur (deuren open vanaf 19.30 uur) 

Bijdrage:            € 55,- (incl. thee en bloesemremedies)  
Locatie:              Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 

Aanmelden:    info@hartetcetera.nl of 06 11 26 19 18  
aanmelden voor 20 mei 

Begeleiding:      Jos Smeets, www.bloesemsynergies.com  

 
 

 

Creatief&Mindful 

Als je verbinding maakt met je hart, creëer je wat bij je hoort 

Soms hebben we situaties gecreëerd waar we niet trots op zijn. Bedenk dan dat 

je iedere situaties kan veranderen, jij kunt dit. Alle aarde creaties kunnen 

veranderen, wees je bewust hiervan en wordt je steeds bewuster van alle zaken 

om je heen. Open je voor nieuwe creaties, herstel de oude en leer ervan. Iedere 

ervaring is een verrijking die je toe kunt scharen aan je innerlijke wijsheid. Laat 

deze innerlijke wijsheid zich uiten door te creëren. Voel de zaken die er al zijn en 

ga hiermee aan de slag. Kan het een nieuwe schepping worden?  

Wat betekent kleur in je leven? Wat geeft de aarde je aan kleur? De natuur geeft 

prachtige materialen, ben je je hiervan bewust? Welke zaken wil je aanpakken en 

wat past op dit moment bij je proces? Waar ben je mee bezig, bewust of 

onbewust en welke zaken zijn belangrijk om aan te pakken? Hoe staat het met 

jouw innerlijke natuur, is deze nog zichtbaar en voelbaar? Kun je bij je bron 
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komen en je puurheid? Ga op reis met je creatieve krachten om jouw schepping 

te maken. Groot of klein, maakt niet uit. Jij bent uniek. 

 

Kintsugi 

De Schoonheid van imperfectie, 

de kunst van de gouden herstelling 
(cursus van drie avonden) 

 

   

De filosofie van Kintsugi werd ontwikkeld uit de Japanse levenswijsheid wabi-

sabi, de leer van bescheidenheid en schoonheid van het vergankelijke, het 
verweerde en de imperfectie. De betekenis van het woord Kintsugi is dan ook 

‘gouden verbinding’, Kintsukuroi kan vertaald worden als  ‘gouden herstelling’. 

Gewoonlijk tracht men een herstelling onzichtbaar uit te voeren. Kintsugi doet 
juist het tegenovergestelde: de breuklijnen maken deel uit van het verhaal van 
een object. Zijn geschiedenis maakt het voorwerp dierbaar, de herstelling is een 

gouden verbinding die de breuklijnen benadrukt. Het voorwerp wordt steviger en 
waardevoller dan voordien. 

Deze Japanse reparatie/recycle techniek uit de 17e eeuw met betrekking tot 

textiel wordt Boro genoemd en deze wordt uitgevoerd met kleine stiksteekjes. 
Deze platte stiktechniek is ontwikkeld vanuit de Japanse arbeidersklasse in de 

17e eeuw. De techniek is ontwikkeld om kleding en textiel te beschermen of te 
herstellen. 

Wat ga je doen tijdens deze drie workshops: 

Laag voor laag, gaan we met kleuren en materialen aan de slag. Bij voorkeur zijn 

het natuurlijke materialen die nauw verbonden zijn met de Aarde 

Jezelf te ontdekken/ont-wikkelen in een creatief proces, waarbij je op het einde 
een of meerdere mooie producten hebt gemaakt 

Ontdek de kunst van het doen en het laten 

Jouw creativiteit verbinden met de tijdsgeest en jouw persoonlijk proces 

Speciale materialen/technieken ontdekken en mee leren werken 



1e workshop (25 mei/12 juni) Je krijgt meer achtergrondinformatie over de 

techniek Boro. Je probeert steken uit en je kunt op stof een modern Sashiko 
patroon tekenen om te borduren. Neem hiervoor een eigen kledingstuk voor 

herstel of om te transformeren tot iets geheel nieuws. 

2e workshop (1 juni/19 juni) Je maakt een wikkelrok en gaat deze bewerken 

met een van de geleerde technieken. 

3e workshop (8 juni/26 juni) Volmaak je werkstukken van de eerste twee 
avonden en laat je creativiteit de vrije loop. Welk creatief proces heb je 
doorlopen en waar wil je mee verder? 

Data 1e cyclus:   1e creatieve cyclus:vrijdagochtend 25 mei, 1 juni, 8 juni 
Aanvang:            9.30 uur - 12.00 uur  

Data 2e cyclus: 2e  creatieve cyclus: dinsdagavond 12 juni, 19 juni, 26 juni 
Aanvang:            19.30 uur - 22.00 uur  

Bijdrage:             € 75,- (inclusief thee en herstel materialen) 
Locatie:              Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 
Aanmelden:    info@hartetcetera.nl of 06 11 26 19 18 (om iedereen 

voldoende aandacht te geven, maximaal 6 deelnemers) 
Begeleiding:      Mariëlle van der Schrier 

 
 

 
 
 

25 mei, vrijdagavond, ‘Same aete en film kieke’ 

Samen lekker een maaltijdsoep met ambachtelijk brood en tapenades eten en 
daarna een mooie film kijken. De soep zal zoveel mogelijk biologisch zijn met 
producten van lokale producenten. Het is ook mogelijk om alleen de soep te 

genieten of alleen de film kijken (begint om 20.15 uur). 

 

Walk With Me is een prachtige cinematografische reis in de wereld van 
mindfulness, waarin de wereldberoemde boeddhistische leermeester Thich Nhat 
Hanh centraal staat. Hij komt oorspronkelijk uit Vietnam en heeft mindfulness 

naar het Westen gebracht. Als spiritueel leider woont hij nu in Plum Village, een 
leefgemeenschap in rustiek Zuid-Frankrijk, waar hij samen met andere zen-

boeddhistische monniken en -nonnen mindfulness tot een wereldwijd fenomeen 
heeft doen uitgroeien. Walk With Me biedt een nooit eerder vertoonde toegang 
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tot deze gemeenschap. Drie jaar lang werden de levens van de bewoners van 

Plum Village gevolgd en komen existentiële vragen aan bod in hun zoektocht 
naar acceptatie. Treed binnen in een wereld van bewustwording. 

Datum:                 Vrijdag 25 mei 2018 

Aanvang:             18.30 - 22.00 uur (deuren open vanaf 18.00 uur) 
Bijdrage:              Eten: € 7,50 Film: € 6,- Samen: € 12,50 

Locatie:                Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo. 
Aanmelden:         info@hartetcetera.nl of 06-11261918 
 

 

 
8 Juni, vrijdagavond, Workshop: Mastering your Energy (Realiseer je 

Meesterschap) 
 

Piramide van evenwicht. De basis van een piramide is een vierkant, deze 4 
hoekstenen van ons bestaan hier op aarde zijn de 4 punten of aspecten die voor 
stabiliteit, je fundament zorgen. Ieder van deze punten vertegenwoordigt een 

essentieel aspect voor het bereiken van een uitgebalanceerde en hogere staat 
van bewustzijn. Deze avond gaan we deze 4 punten identificeren: Je relatie tot je 

fysieke lichaam, je relatie tot jezelf en anderen, je relatie tot de maatschappij en 
de wereld en je relatie met de heilige elementen (bron: Het Hathor-Materiaal) 

Alles is energie en energie volgt gedachte. Deze oude wijsheid vormt de basis 
van deze cyclus. 

 
De avonden worden afgesloten met een meditatie en een healing. 

Datum:             Vrijdag 8 juni 

Aanvang:            20.00 – 22.00 uur (deuren open vanaf 19.30 uur) 
Bijdrage:            € 15,-  (incl. thee)  

Locatie:              Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 
Aanmelden:       info@hartetcetera.nl of 06-11261918 
Begeleiding:       Mariëlle van der Schrier 

 
 

 

Mediteren op Maandag 

Vanuit de nieuwe cyclus ‘Keep the Elements’ starten we met ‘Mediteren op 
maandag’.  

Waarom mediteren? 
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Mediteren is stilte, mediteren is balans, mediteren is diepte, mediteren is 

vreugde, mediteren is onthechting, mediteren is opladen, mediteren is loslaten. 
Mediteren laat je luisteren naar je ziel. In stilte worden de ingevingen van je hart 

en van je intuïtie helder. Wat komt er op je pad? Hoe meer stilte, hoe meer 
vrede er ontstaat van binnenuit. En vrede in jezelf is je grootste bijdrage aan 
vrede in de wereld. Bewust worden van deze stilte is essentieel, schroom niet om 

hier dagelijks de tijd voor te nemen. Een groot geschenk voor jezelf. 

1e maandag vd maand:  Mediteren voor beginners 

2e  maandag vd maand:  Moeder Aarde meditatie 

3e maandag vd maand:  Transmissie meditatie 

4e maandag vd maand:  Rustdag (-: 

 

Mediteren voor beginners 

Op deze avonden ben je van harte welkom als je nieuwsgierig bent naar 
meditatie en er kennis mee wilt maken. Aan de hand van eenvoudige oefeningen 
maak je kennis met de basis van meditatie en mindfulness. Op een ontspannen 

en eenvoudige manier kun je hier onderzoeken wat meditatie inhoudt en of het 
iets voor je is? 

Datum:           1e maandag van de maand 
Aanvang:            19.30 uur – 20.30 uur 

Bijdrage:          7,50 euro 
Aanmelden:        info@hartetcetera.nl of 06-11261918 

Locatie:              Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 
Begeleiding: Maarten Willemse 
 

 

Moeder Aarde meditatie 

In stilte je verbinden met Moeder Aarde, reis mee en verbind je met planeet. Je 
hebt gekozen om deze speciale tijd hier op aarde aanwezig te zijn, verbind je 
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met de energie van de aarde en luister, wat heeft zij jou te vertellen? Kun je dit 

ontvangen? Je mag ontvankelijk zijn voor de wijsheid van Moeder Aarde.   

Aarding is erg belangrijk in deze tijd, verbind je met de aarde en voel dat je goed 
geworteld bent, sta vast op deze aarde en verbind je met andere mensen zodat 
we de liefde van Moeder Aarde door kunnen geven. Zelfs het kleinste gebaar van 

liefde of vriendelijkheid kan ver reiken. 

Datum:           2e maandag van de maand 
Aanvang:            19.30 uur – 20.30 uur 
Bijdrage:          7,50 euro 

Aanmelden:        info@hartetcetera.nl of 06-11261918 
Locatie:              Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 

Begeleiding: Mariëlle van der Schrier 
 

 

Transmissie meditatie 

Transmissie meditatie is dienstbaar zijn aan het grote geheel van het universum. 
Door stil te zijn en je af te stemmen, zul je energieën ontvangen en doorgeven. 

Deze energie is nodig voor vele aardse zaken die op dit moment in chaos zijn. 
Door deze meditatie ondersteun je het wereldse proces. Alle kosmische 
energieën worden bewust gestuurd naar onze planeet aarde, je kunt je hiervan 

bewust worden en hiervoor open gaan staan.  

Datum:           1e maandag van de maand 
Aanvang:            19.30 uur – 20.30 uur 
Bijdrage:          5 euro 

Aanmelden:        info@hartetcetera.nl of 06-11261918 
Locatie:              Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 

Begeleiding: Maarten Willemse 
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