Nieuwsbrief juni 2022
Lieve lezer,
Een tijdje geleden verscheen midden tijdens een engelenhealing
het beeld van een oudere olifant voor Mariëlle’s geestesoog. Het
was duidelijk dat hij een boodschap had die hij wilde delen. Dit
was al een keer eerder gebeurd, maar de timing was nu wel heel
ongelukkig. Vriendelijk verzocht zij de olifant om later terug te
keren op een wat passender moment.
Enkele dagen later op een rustig moment stemde Mariëlle zich
nogmaals af op de olifant, waarop hij wederom verscheen met
een bijzondere boodschap voor ons allen namens de spirit van het
Dierenrijk.

Lukt het jou om (zo nu en dan) tot stilstand te komen? Wij merken
zelf dat het zo gemakkelijk gaat om je agenda weer vol te laten
lopen, nu alle restricties zijn losgelaten. Het positieve van de
afgelopen twee jaar was wel dat er veel meer tijd was voor
ontspanning, meditatie en loslaten. Goed om daar bij stil te staan
en niet weer verder te ‘stomen’ op de automatische piloot.

Verder staan Mariëlle en ik het komend weekend in de Garden of
Wisdom in Lanaken (België). Op 11 en 12 juni vind daar in kasteel
Pietersheim de Ibiza Markt plaats en op 12 juni mogen wij daar om
15.00 uur een meditatie/activatie verzorgen. Op allebei de dagen
geeft Mariëlle korte consulten. Nieuwsgierig en nog op zoek naar
een leuk en verdiepend dagje uit? Neem eens een kijkje op de
site van dit event.
Tot slot nog de agenda met enkele activiteiten die er, wat dichter
bij huis, aan zitten te komen. Om te beginnen de derde Volle
Maan ceremonie met de zon in het teken Tweelingen. De steen
van deze Volle Maan is de Chalcedon. Deze Volle Maan in
Tweelingen vormt ook de derde van de drie Voorjaarsfeesten, het
feest van de Christus, wat natuurlijk ook het feest van de Liefde is.

13 volle manen &
13 stenen van Creatie
13 ceremonies op weg naar het juweel in je hart

Dinsdagavond 14 juni 2022

Volle Maan tijdens de Zon in Tweelingen

Tijdens deze ceremonie gaan we staan in de kracht van het zonneteken Tweelingen.
Wie zijn de tweelingen? Broers, Zusters, Zielsvrienden en Geliefden. Twee wezens,
onherroepelijk met elkaar verbonden en gefascineerd door elkaar. Door te
communiceren met elkaar. En door waar te nemen hoe de wereld met ons
communiceert. Door de wijze waarop we zien, voelen, horen en ruiken en alle
informatie die dit ons geeft te verbinden met elkaar. En hierdoor nieuwe ideeën te
laten ontstaan.

Met als heerser Mercurius en als element lucht staat Tweelingen ook voor snelheid,
voor het verstand, voor nieuwsgierigheid, voor communicatie en voor geestelijke
vernieuwing.
Het ervaren van de dualiteit van Tweelingen kan natuurlijk ook binnen een en
hetzelfde wezen.

Steen der Creatie:
Chalcedon
De Chalcedon is om te beginnen een krachtige reiniger.
Blauwe chalcedon is een creatieve steen die de geest open stelt voor nieuwe
ideeën en nieuwe situaties helpt te accepteren.
Het zorgt voor geestelijke flexibiliteit en verbetert de luistervaardigheid en de
communicatie. Daarnaast is Chalcedon een voedende steen die broederschap en
welwillendheid bevordert en de overdracht van gedachten en telepathie
ondersteunt.
Resoneert de Chalcedon en Tweelingen bij jou? Dan ben je van harte welkom bij
deze ceremonie op een prachtige plek in de natuur.

Data:
Aanvang:
Investering in jezelf:
Locatie:
Aanmelden:
Begeleiding:

Dinsdagavond 14 juni 2022
20.00 – 22.00 uur
€ 25,- per avond (inclusief steen)
Buiten in de natuur (precieze locatie ontvang je na
aanmelding.)
info@hartetcetera.nl of 06-11261918
Mariëlle & Maarten

Voorlopige overige data: 13-7, 12-8, 9-9, 9-10, 8-11, 8-12 en in 2023: 6-1, 5-2, 7-3, en 64.
Tot slot is er aanstaande woensdagavond een ook weer een Engelenhealing bij Hart
et Cetera. Hieronder vind je daar meer informatie over.

woensdagavond 8 juni
&
woensdagavond 22 juni
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:
Aanvang:
Bijdrage:
Aanmelden:
Locatie:
Begeleiding:

Woensdagavond 8 - 6 en woensdagavond 22 - 6
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

Onze agenda voor Juni 2022 :
8 juni, woensdagavond. Groepshealing met Engelen.
10 juni, vrijdagavond, M&M – avond, Mediteren met Meester energieën
11 en 12 juni, zaterdag en zondag, Reading/healings en lezing/meditatie in
Lanaken
14 juni, dinsdagavond, Ceremonie 13 manen & 13 stenen van Creatie

17 juni, vrijdagavond, Viva las Vega.
21 juni, dinsdagavond M&M – avond, Zomer Equinox
22 juni, woensdagochtend, Groepshealing met Engelen.

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

