
Dagworkshop 

Zondag  2 juli 

Tijdens deze dagworkshop ga je een reis maken door de kennis en inzichten uit de esoterische leer. 
Daarnaast ga je ook ervaren wat deze kennis uit de oude Mysteriescholen kan betekeken voor je 
persoonlijke ontwikkeling op dit moment in je leven.

Vaak hebben de uitdagingen die je tegenkomt in het leven een diepere achtergrond en betekenis. 
Tijdens deze dagworkshop krijg je de mogelijkheid om met behulp van de Meesterenergiën inzicht 
te krijgen in jouw persoonlijke verhaal en hier stappen in te zetten.

Het afgelopen jaar hebben we tijdens de losse avonden met verschillende opgestegen Meesters 
mogen werken en keer op keer getuige mogen zijn van bijzondere ontmoetingen, mooie inzichten 
en diepgaande transformaties.

Tijdens deze dagworkshop gaan we o.a. ook dieper in op de Zeven Stralen, onze relatie tot de Grote Beer 
en de Pleiaden, de regenboogbrug, de planetaire inwijdingen, de evolutie van bewustzijn, de rol van 
de natuurijken en de engelen- en deva evoluties.

De meesters komen terug in de wereld om te inspireren en te adviseren en onderscheiden zich in 
nederigheid, begrip en compassie voor onze menselijke noden. Ze zijn hier in dienstbaarheid 
aan Moeder Aarde en al haar bewoners.

Enkele van de Meesters waar we het afgelopen jaar mee gewerkt hebben zijn Morya, Kuthumi, Jezus, 
St. Germain, Maitreya, Maria, Serapis en Hilarion. Het is altijd een verrassing welke energiën zich 
aandienen en waarmee we mogen werken.

Uiteindelijk zijn wij degenen die de transitie naar een nieuwe wereld mogelijk maken. Door te zijn wie je 
ten diepste bent, door jouw bijdrage aan de wereld, door een kanaal te zijn voor het licht van je eigen wezen.

Deze workshop kan je inspiratie, vertrouwen en energie geven op deze weg. De dagworkshop staat voor
 je open, ook als je nog helemaal nieuw bent met het onderwerp.

Tussen de middag wordt er een lichte lunch verzorgd met soep.

s' Middag doen we o.a. ook nog een geleide meditatie/afstemming. We sluiten de dag af met 
de Helende Lichtzuil van de Witte Broederschap, waarbij je kracht, energie en/of heling kunt
vragen voor familie, vrienden en/of bekenden.

Wees welkom,

Door Mariëlle van der Schrier en Maarten Willemse

Datum:        Zondag 2 juli
Aanvang:    10.30 - 17.00 uur (deuren open vanaf 10.00 uur)
Bijdrage:      € 44,- (incl. lichte lunch)
Locatie:        Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
Aanmelden:  info@hartetcetera.nl of 06-11261918


