
 

 

Graag wil ik je welkom heten bij mijn nieuwe praktijk Mariëlle van der Schrier Healing 

en Creatie aan de Bolwaterstraat 38 in Venlo. Het afgelopen jaar ben ik bezig 

geweest om mijn gaven en talenten in een passende vorm te gieten. Graag wil ik je 

hier kennis mee laten maken. 

In dit leven heb ik de gave meegekregen dat ik mag samenwerken met gidsen, 

waar ik innerlijke inspiratie van ontvang. Ik voel schroom om het van de daken te 

schreeuwen, maar soms zou ik dit wel willen. Graag wil ik de energieën en wijsheden 

die ik ontvang, delen met de mensen om me heen. Dit doe ik al op allerlei wijzen. De 

afgelopen jaren heb ik steeds meer stukjes aan de openheid prijs gegeven van het 

pad dat ik mag lopen. 

Als vervolg op de Soul reading/healings en Engelenhealings die ik al een tijd lang 

geef, heb ik een verdieping ontvangen. Om hiernaast ook genezingswerk te 

mogen  gaan geven in mijn praktijk gericht op het fysiek en etherisch lichaam en op 

lichamelijke klachten van velerlei aard.  



Na een nachtelijke inspiratie ontving ik het beeld van het logo voor mijn praktijk. En 

tijdens een meditatie kwam verdere informatie tot mij over de bron waarmee ik mag 

gaan werken.  

Sinds mijn studententijd was ik tijdens meditaties vaak al omringd door wezens met 

blauwe vleugels. Sinds die tijd is ook mijn interesse in de oude mysteriën van onder 

andere Egypte, altijd aanwezig geweest. Kort na mijn studententijd heb ik ook een 

cursus/inwijding ‘Egyptian Healing’ gevolgd. Toentertijd ontstonden er mooie 

healings, maar werd ik ‘teruggeroepen’ naar het aardse leven van moeder zijn. 

Nu voel ik een geboorte van de veelzijdigheid aan energieën die in mij huizen en 

door mij heen werken, en eigenlijk niet meer tegen te houden zijn. De bevalling is 

daar en ik ontvang veel ondersteuning en bemoediging van mijn gidsen om deze 

stappen te zetten en hier voor te gaan staan. 

 

Mijn praktijk Mariëlle van der Schrier Healing & Creatie is geboren na een aantal 

‘proef’ healings te hebben gegeven onder begeleiding van mijn gids, welke werkt 

vanuit de oude Mysteries en de Egyptische geneeskunst.  

De informatie die ik ontvang tijdens mijn afstemming en de genezing die voor jou 

bestemd is, geef ik graag aan je door. Laat je meevoeren door de stilte en de 

energie en ontvang healing/verlichting op de fysieke plek in je lichaam waar je 

genezing mag ontvangen. 

Om ook meer inzicht te ontvangen in je zieleplan, kan het soms raadzaam zijn om 

eerst een Soul Reading/Healing te nemen, waarna je een of meerdere specifieke 

klachten kunt laten behandelen met een energetische healing. 

  

Tarieven: 

Soul Reading Healing 

Het persoonlijke consult duurt anderhalf uur voor € 77,-  
(incl. schets/tekening, opname en samenvatting) 

  
                      

 



 Energetische Healing: 

Per behandeling 44,- tijdsduur: drie kwartier 

 

Behandeltraject: 

Energetische behandeling therapie: Afhankelijk van je klachten/hulpvraag kun je in 

overleg een traject van meerdere behandelingen afspreken.  

  
Voor informatie of afspraak: 

Mariëlle van der Schrier  -  06 11261918  -   info@hartetcetera.nl 
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