Paradijscode 2.0 Ontwikkel je Gave/Talent

Het einde van het jaar nadert. Een tijd waarin de natuur haar krachten weer verzameld en
naar binnen toe keert. De bladeren vallen van de bomen en het wordt kouder buiten,
waardoor we zelf ook weer meer naar binnen trekken. Achter de haard, onder een dekentje,
gordijnen dicht, gezellig op de bank met een warme kop thee en wat lekkers.
Op het moment dat je naar binnen keert, is er ruimte voor reflectie, kun je uitrusten, doe je
weer krachten op, kun je zaken verwerken en je innerlijk voorbereiden op een volgende
cyclus van manifestatie.
Naar de zonnewende toe op 21 december gaat de poort naar 2020 open en staan we aan de
vooravond van een geheel nieuwe cyclus van manifestatie van licht, zowel voor onszelf als
collectief.

Naar het eind van het jaar toe organiseren we twee speciale thema-avonden Paradijscode
2.0 met als thema: Ontwikkel je Gave/Talent.





Heb jij al langer het voornemen om nu echt iets te gaan doen met een bepaalde gave
of talent?
Weet je dat je een bepaalde gave of talent hebt, maar voel je dat deze zich eerst nog
verder mag ontwikkelen?
Heb je twijfels of overtuigingen die je (nog) tegenhouden om jezelf hierin te
erkennen en hier echt voor te gaan staan?
Lijkt het je leuk om stappen te zetten en ondersteuning te ontvangen in je eigen
proces naar de manifestatie van jouw zielskwaliteiten?




Ben je er klaar voor om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen proces en de
sprong in het diepe te wagen?
Wil je er graag achter komen of er nog onontdekte gaven in jou schuilen?

Dan is de Paradijscode 2.0 echt iets voor jou. Tijdens de twee avonden 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.
Maakt dit je nieuwsgierig en voel je dat je hierop resoneert? Dan nodigen we je van harte uit
voor deze twee avonden. Hieronder vind je nog wat meer praktische informatie. We kijken
ernaar uit je te ontmoeten.

De inspiratie voor deze twee thema-avonden hebben we ontvangen van onze gidsen Heer
Lanto en Lady Nada, zij zullen de avonden ondersteunen.
In de bijlage vind je de algemene informatie over Paradijscode 2.0
Data:
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Aanmelden:
Begeleiding:

Dinsdagavond 26 november 2019, vrijdagavond 20 december 2019
20.00 – 22.00uur (inloop vanaf 19.45 uur)
€ 33,- (incl. thee) (17,50 voor losse avond)
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
info@hartetcetera.nl of 06-11261918
Mariëlle & Maarten

Algemene info Paradijscode:
De Paradijscode gaat over jou, over jouw weg terug naar de bron, terug naar je kracht
en naar je creativiteit.
De Paradijscode gaat over het activeren van je eenheidsbewustzijn. Oorspronkelijk
stammen we allemaal af van dezelfde bron. Vanaf onze geboorte zijn we door onze
opvoeders, onze ervaringen en alle onbewuste overtuigingen, vaak de verbinding
verloren met onze oorspronkelijke eenheid.
Af en toe mogen we hier ook weer een blik van opvangen. Bijvoorbeeld tijdens een
wandeling in de natuur of tijdens een prachtig concert waar we naar luisteren. Op zulke
momenten valt de waarnemer samen met de waarneming en voelen we ons verbonden
met alles om ons heen. De mystieke ervaring.
Tijdens de avond doen we een afstemming/meditatie om even helemaal bij onszelf te
komen, goed te aarden en verbinding te maken met ons zielsbewustzijn. Op het moment
dat de energie opgebouwd is, maakt Mariëlle contact met een van haar gidsen. Dan
channelt Mariëlle de boodschap die op dat moment binnen komt voor de groep.
Tijdens de channeling vindt ook een activatie plaats waarbij altijd energetisch gewerkt
wordt aan het individuele stuk dat op dat moment aangeraakt mag worden. Blokkades
die opgelost mogen worden, chakrabladen die mogen openen, het wegvloeien van
spanningen of pijn, troost en liefde ontvangen of gewoon even heerlijk ontspannen.
Precies wat op dat moment voor jou nodig is.
Kort gezegd zijn de activaties erop gericht om alles, wat tussen jou huidige staat en het
eenheidsbewustzijn in staat, op te lossen, inzicht in te geven en te helen.

