
 
 

Iedere sessie is er contact met een lichtwezen, in de vorm van Engelenenergie die 

afgestemd is op jou. Soms is dit een verrassing en soms een bevestiging van het 

proces waar je op dit moment in zit. Je ontvangt wat je op dat moment nodig hebt.  

Lijkt het je fijn om even helemaal te ontspannen en tot rust te komen in de zachte 

energie van engelen, waar je tijdens deze ochtend of avond 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 de Engelenenergie. 

Het is ook mogelijk je eigen kristal mee te nemen en op te laden met de 

Engelenenergie van deze healing. 

 



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, zijn aanwezig. Neem wel je eigen deken en een 

kussen(tje) mee. 

Het bewustzijn van de mens op dit moment opent zich steeds meer en meer voor de 

werkelijkheid van engelen. De engelen kijken ernaar uit om meer samen te werken 

met ons mensen. Wordt jij hier blij van, dan ben je van harte welkom.  

Datum:                      2x keer per maand, ochtend en avond, zie agenda  
Aanvang:                  Avond: 20.00- 21.30 uur (deuren open vanaf 19.45 uur) 

Bijdrage:                    € 19,50 p.p. (incl. boodschap van de sessie) Max. 4 personen 

Aanmelden:             info@hartetcetera.nl of 06-11261918  

Locatie:                     Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 

Begeleiding:             Mariëlle van der Schrier 

 

Heb je een eigen groepje, neem dan contact op met Mariëlle 

 
Meer info zie www.hartetcetera.nl of kom even binnen tijdens openingstijden: 

Donderdag tm zaterdag 11.00 tot 17.00 uur 

 

Bolwaterstraat 38, 5911 GC Venlo  
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