Het paradijs is een tot de verbeelding sprekende voorstelling die voorkomt in veel verhalen en mythen uit vroeger en
recente tijden. Het paradijs staat in deze verhalen voor een (hemelse) toestand van verbondenheid, onschuld, liefde
en overvloed. Het bekendste verhaal in de Westerse wereld is natuurlijk het verhaal van Adam en Eva. Na het eten van
de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad worden ze door hun ‘liefhebbende’ God echter, zonder pardon,
verdreven uit het paradijs. Liefde wordt angst, onschuld wordt schuld, onbevangenheid wordt schaamte en overvloed
wordt tekort.
In de Westerse cultuur zijn velen opgegroeid met de inprenting dat we alleen al door onze geboorte belast zijn met deze
‘erfzonde’. En als gevolg collectief zijn verdreven uit het paradijs. Zie van daaruit je weg maar eens terug te vinden naar je
oorsprong en verbinding met de bron. Vaak is het een langeom je bewust te worden van alle overtuigingen en oordelen
die hier een relatie mee hebben, zoals schuld, lijden, schaamte en gevoelens van minderwaardigheid. En dat terwijl het
beeld dat je hebt van jezelf, juist zo bepalend is voor alles wat je creëert en aantrekt in je leven.
En wat als dit verhaal nou eens bedacht was, juist met de bedoeling om voor ons verborgen te houden wie wij ten diepste
zijn? Vrije, autonome en creatieve wezens gemaakt naar Gods evenbeeld met een geboorterecht op liefde, overvloed en
vervulling. En hoe geruststellend is het dat er een weg voor jou is uitgestippeld om deze oude overtuigingen los te laten
en te transformeren tot hun tegendeel? Weer toegang te krijgen tot het paradijs en weer liefde, passie en vreugde te
ervaren. Jouw kompas op deze weg zijn de ingevingen van je hart. Je bestemming het besef dat je werkelijk waardig bent
om te ontvangen.
In deze nieuwe cyclus, die ook verbonden is met de witte en de zwarte parel, ligt de uitnodiging om jouw plek in het paradijs
weer in te nemen. De zwarte parel staat voor het lijden en mag worden omgezet in de witte parel die staat voor bevrijding.
Een parel vormt zich, als een inkapseling, omeen vervuiling heen, die een oester binnendringt. Zo kan uit een verwonding,
pijn of verdriet in jouw bewustzijn ook mededogen, inzicht of nieuwe kracht ontstaan. De parel kan niet ontstaan zonder
de vervuiling. Vergeving, mildheid, begrip en troost voor je innerlijke verwondingen, vormen de sleutel tot de transformatie
naar de witte parel.
Er zijn plekken op aarde en daarbuiten waar het paradijs al voelbaar, zichtbaar en manifest is. Plekken die inspireren en die
ons helpen het paradijs in onszelf en op aarde als geheel te herstellen en weer zichtbaar te maken. In deze cyclus leggen we
een verbinding met Hawaï (Mount Haleakala) en met de planeet Venus. De liefelijke energieën van deze energiecentra
ondersteunen ons in het grote ontwaken van deze tijd. De Paradijscode die we in deze cyclus gaan activeren, vrijgeven en
herstellen, is bedoeld voor jou. Voor jouw waarde, jouw kracht en jouw grootsheid.
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Channeling
Mariëlle ontving met betrekking tot de Paradijscode van haar gids nog de volgende
doorgeving:

Ontvouw je leven met de Paradijscode
Realiseer je eigen paradijs op aarde en manifesteer jouw hemel op aarde.
Manifesteer jouw wensen en verlangens van dag tot dag, van moment tot moment om je
leven te creëren zoals jij het zou willen.
De weg ligt open, hoe meer je hart geopend is, hoe meer vertrouwen je hebt, hoe
meer je kan laten ontvouwen.
Dagenlang, jarenlang loop je misschien al met dit idee rond, wat zou er kunnen gebeuren
als je er ook in gaat staan?
Wat ben jij waardig, wat vind je dat je waardig bent? Wat kun je laten ontvouwen, stap
voor stap, als je het al durft te Zijn. Zie voor je hoe je leven zich ontvouwt, ga hierin
mee en durf keuzes te maken die bij jou passen, bij jouw levensmissie op deze aarde.
Stap voor stap zal alles steeds duidelijker worden, om de illusies, de dualiteit op te
heffen tot jouw creatie.
Stap niet voort vanuit angst, maar wacht af en schrijd voort in liefde, de hemel zal tot je
komen. Je meesterschap zal zich openbaren en leef dan je leven. Tot in de oneindigheid
op deze aarde. Wordt bewust van wat jij mag doen op deze aarde. Overstijg je
overlevingsmodus en ga aan de slag, creëer je zielendoel.
Luister naar wat je hart je ingeeft en zie, door zuiverheid te betrachten zal het pad
steeds duidelijker worden. Schroom niet om je te laten helpen, vraag om hulp en het zal
je gegeven worden. Wees verblijd dat je deze tijd op aarde bent en zie je ster rijzen tot
hoge hoogtes. Laat alles tot je komen en straal, want dit is het moment dat je kunt laten
zien wie je in werkelijkheid bent en altijd al was, alleen kon je dit zelf niet geloven. Laat
het zijn alsof iedere tegel die je raakt in licht en goud veranderd. Het is jouw weg.
Heer Lanto

Erkennen wie je bent, waarderen wie je bent, liefhebben wie je bent.
In deze dagworkshop ga je aan de slag met de Paradijscode. Deze
zondagen onderzoek je welke stappen je kunt zetten om jouw
Paradijscode te ontsluiten en te verwezenlijken. Door Jezelf te erkennen,
te waarderen en lief te hebben kan jouw stukje paradijs op aarde
verwezenlijkt worden; de sleutel ligt namelijk verscholen in jou.
Tijdens de workshop ga je door middel van oefeningen en een creatieve
opdracht onderzoeken hoe jouw paradijs eruit ziet en wat het paradijs
voor jou betekent. Je gaat contact maken met je oorsprong (wie je ten
diepste bent) om van daaruit de route terug te vinden naar jouw paradijs.
We ontvangen tijdens de dagworkshop begeleiding door de energieën van
Lady Nada, Kwan Yin en Moeder Maria. Ook zal er ondersteuning zijn
vanuit de kosmos door de energieën van de planeet Venus. Venus is in
tegenstelling tot de aarde al een heilige planeet en staat de Aarde en ons
bij tijdens de huidige transitie.
In de middag vindt een geleide meditatie plaats waarin je de coderingen
ontvangt die jouw DNA activeren om je natuurlijke staat te helpen
herstellen. Om te ervaren dat je nooit verdreven bent uit het paradijs en
dat ervaringen van schuld, oordeel en lijden losgelaten mogen worden.
Om heelheid, liefde, overvloed en flow weer in je leven te verwelkomen en
het paradijs te herstellen.
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Zondag 25 nov. en 9 december
11.00 –16.30 uur (deuren open vanaf 10.45 uur)
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