Nieuwsbrief/Agenda 2022
Lieve lezer,
Wat je aandacht geeft groeit! Dit is een hulpzaam inzicht op het pad naar een
vervullend en creatief leven. Het is tijd om een nieuwe wereld te gaan bouwen.
Veelal is dit al gaande en graag willen we deze inspirerende verhalen met je delen.
Een interessante vraag is wat voor wereld jij voor jezelf wilt creëren?
Onlangs zagen we de documentaire ‘The Biggest little Farm’ over John en Molly, een
koppel uit Los Angeles, dat op enig moment besluit hun oude leven vaarwel te
zeggen, hun droom te gaan volgen en een waar paradijs te creëren.
Tijdens de eerste Viva las Vega willen we met deze documentaire de toon zetten
voor het komend jaar. Onze focus verleggen van een wereld in verval, naar een
wereld die we samen op mogen gaan bouwen, volgens onze hoogste visie en
idealen.
Het veld van eenheid en liefde wordt steeds sterker op onze aarde. Ondanks alle
roering en chaos aan de oppervlakte hebben zich de afgelopen jaren diepgaande
transformaties voltrokken in het energetisch lichaam (grid) van onze planeet.

In een van de laatste boodschappen die Mariëlle ontving van haar gids Maitreya,
haakt hij hierop in. Tijdens de avond mediteren met Meester energieën op 4 februari

gaan we in verbinding met dit veld van liefde en eenheid een afstemming doen op
jouw eigen creatiekracht voor 2022. Wat voor wereld wil jij creëren voor jezelf?

Uiteindelijk sta jijzelf aan het roer van jouw reis op deze wereld. Op 14 februari start
een nieuwe ‘In ’t Oog van de Storm’. Om krachtiger en liefdevoller aan het roer te
staan van je eigen koers in dit leven. Het is iedere keer weer verrijkend, bevrijdend en
bemoedigend om deze reis met een nieuw reisgenootschap af te leggen.
Lijkt het je fijn om op zachte en ontspannen wijze ondersteund en geholpen te
worden op jouw reis door deze onzekere tijden? Dan zijn de Engelenhealingen een
mooi geschenk aan jezelf. Deze yin wijze van energetisch werken aan jezelf is zowel
eenvoudig, transformerend en diepgaand.
Wil je het nieuwe jaar beginnen met een uitgebreide boodschap en heling op je
eigen zielenpad? Dan is er ook de mogelijkheid om jezelf een Healing/Reading kado
te doen. Verderop lees je meer over de mogelijkheden.

Tot slot wensen we je vooral toe dat 2022 een jaar mag worden van meer rust en
balans voor jezelf. En dat er een basis mag ontstaan om nieuwe wegen in te slaan
en daarbij je passie en je hart te volgen. Als jij vertrouwen hebt in je weg en er ruimte
voor maakt, kunnen er wonderen gebeuren en werkt het universum met je mee.
Dat wensen we je van harte toe,
Mariëlle & Maarten

Agenda januari/februari 2022

woensdagochtend 26 januari en 23 februari
woensdagavond 9 februari
Iedere sessie is er contact met een lichtwezen, in de vorm van Engelenenergie die
past bij de deelnemende deelnemers. Soms is dit een verrassing en soms een
bevestiging van je proces waar je op dit moment mee bezig bent.
Lijkt het je fijn om even helemaal te ontspannen en tot rust te komen in de zachte
energie van engelen, waar je tijdens deze ochtenden 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 Mariëlle.
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 eenl

kussen mee.
De engelen staan ‘te springen’ om je te ontmoeten en kijken ernaar uit om meer
samen te werken met ons mensen. Wordt jij hier blij van, dan ben je van harte
welkom.
Datum:
Aanvang:
Aanvang:
Bijdrage:
Aanmelden:
Locatie:
Begeleiding:

Woensdagochtend 26 - 1, 23 - 2 en woensdagavond 9- 2
Ochtend: 10.00 - 11.30 uur (deuren open vanaf 9.45 uur)
Avond: 20.00- 21.30 uur (deuren open vanaf 19.45 uur)
€ 19,50 (incl. boodschap van de sessie) Max. 4 personen
info@hartetcetera.nl of 06-11261918
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
Mariëlle van der Schrier

Viva las Vega
‘The Biggest little Farm’
Vrijdag 28 januari
Op vrijdag 28 januari, een weekje later dan normaal, is weer de 1e Viva las
Vega avond van 2022. De avond start om 18.30 uur met een heerlijk 2
gangen vegetarisch diner, gevolgd door een inspirerende en ontspannen
filmavond op groot scherm. Het diner wordt gemaakt door Jacqie van Duren
van Soul Shine Food. In de pauze is er naast een kopje thee/koffie tijd ook
nog een lekker (klein) dessert voor je bereid door Jaqcie.

De film die we voor je hebben uitgekozen is The Biggest little Farm

John en Molly gooien het roer om en besluiten een droom na te jagen.
Aanleiding is de adoptie van een hond die moeilijk kan aarden in het stadse
appartement. Na uitzetting door de huisbaas vanwege diezelfde hond, is het
startsein gegeven voor een geweldige avontuur.
The Biggest Little Farm vertelt het verhaal van John Chester en zijn vrouw
Molly. Na een 'turn of events' zijn zij volhardend om een traditionele
boerenbedrijf op te richten waarin de harmonie met de natuur centraal
staat. Zonder kennis van zaken, maar gewapend met liefde en toewijding om
te slagen beginnen zij een reis die zijn voetdruk nog lang zal laten voelen.
De documentaire is naast een gedetailleerde registratie van de reis van John
en Molly bovenal een bron van inspiratie. The Biggest Little Farm is geladen
met liefde voor mens en natuur. Het inspirerende verhaal die zijn oorsprong
ziet wanneer John zijn hond een belofte doet hem een permanent thuis te
bieden.
The Biggest Little Farm is een uiterst persoonlijk document welke ons bewustzijn
van de kwetsbaarheid van de natuur zal doen vergroten. De film is fris,
grappig en bijzonder onderhoudend en helpt een stukje onze natuur beter te
doen begrijpen. Daarbij zal het velen inspireren John's voorbeeld te volgen.
Datum:
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Aanmelden:
januari)
Extra info:
weten.

Vrijdagavond 28 januari
18.30 – 22.30 uur (deuren open vanaf 18.15 uur)
€ 24,50
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
info@hartetcetera.nl of 06-11261918 (aanmelden vóór 25
Heb je extra dieet of allergie wensen, laat het dan even

Vrijdagavond 4 februari
Vrijdag 4 februari starten we weer met de ‘Mediteren met Meester energieën’.
Deze avond staat in teken van ‘Wat wil jij voor jezelf creëren in 2022’. Door ons
met elkaar en met de lichtwereld te verbinden, met als grondtoon de
Liefdesfrequentie, kunnen we steeds meer met onze eigen hartfrequentie in
contact komen.
Om te ervaren, wat bij jou past voor het komend jaar. Welke verwachtingen zijn
bijvoorbeeld al uitgekomen en welke verwachtingen mogen wellicht losgelaten
worden? Welke acties kan ik ondernemen of wat kan ik juist beter niet doen?
Deze avond zullen we dit onderwerp met elkaar uitdiepen en met deze intentie
een mooie meditatie doen om meer inzicht te ontvangen vanuit je eigen Zelf.

Datum:
Vrijdagavond 4 februari
Aanvang:
18.30 – 22.30 uur (deuren open vanaf 18.15 uur)
Bijdrage:
€ 15,Locatie:
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
Aanmelden: info@hartetcetera.nl of 06-11261918 (aanmelden wordt
gewaardeerd)

Lijkt het je leuk om het nieuwe jaar te beginnen met een reading/healing en
afgestemd te raken op jouw grondtoon voor het komend jaar? Heb je behoefte aan
wat extra ondersteuning, inzicht en/of genezing?
Er zijn verschillende mogelijkheden waar je dan uit kunt kiezen, zoals een
Soulreading/healing of alleen een energetische healing.
De informatie die ik tijdens mijn afstemming/healing ontvang, komt naast mijn eigen
waarneming, ook van mijn gidsen, waar ik mee samenwerk. Zij werken vanuit de
oude, universele Mysteries en de oorspronkelijke Egyptische geneeskunst. 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
Even bellen of kijk op www.hartetcetera.nl/ PraktijkHealingCreate

Overzicht van onze activiteiten februari:
Februari:
4 februari, vrijdagavond, M&M – avond, Mediteren met Meester energieën.
9 februari, woensdagavond, Groepshealing met Engelen.
14 februari, maandagavond, Start cursus ‘In het Oog van de Storm’
16 februari, woensdagavond, Maan – avond, volle maan in Leeuw, zon in
Waterman
18 februari, vrijdagavond, Viva las Vega.
23 februari, woensdagochtend, Groepshealing met Engelen.

