
Lieve mensen, 

Na een warme en zonnige zomervakantie is er weer een start van alle 

activiteiten rondom ons heen. De maand september staat voor ons voor een 

nieuw begin van het leven. Als de negende maand van het jaar staat 

september, en nog meer 9 september, niet alleen voor een start maar ook 

voor een voltooiing van een cyclus. Als je je door de symboliek van dit getal 

wilt laten inspireren, een afsluiting creëert ook een nieuw begin. 

Vakantiefoto’s 

Eind augustus hebben wij een mooie vuurceremonie mogen doen met een 

groep mensen van alle leeftijden, die hun intentie hebben uitgesproken voor 

een nieuwe wereld. Zoals zij deze graag zouden willen zien en beleven. De 

meesten hebben hardop, duidelijk en kwetsbaar hun angsten, frustraties, 

teleurstellingen en verdriet losgelaten en de intenties uitgesproken die ze 

graag willen verwelkomen in de komende tijd.  



 

De komende week starten we met het verwelkomen van een tijd, waarin je 

steeds meer aan het roer mag gaan staan en je leven in eigen hand mag 

nemen. Door te luisteren naar je eigen inspiraties en inspiraties die aangereikt 

worden door anderen, als die bij je resoneren. Zelf zijn we geïnspireerd om op 

vrijdag 9–9 te starten en open te gaan staan voor de energieën van de 

Lichtmeesters in deze negende maand van voltooiing.  

 

‘Voltooiing waarvan?’, zul je je misschien afvragen. Dit willen wij graag deze 

avond samen onderzoeken, door kennis te delen en later op de avond een 

afstemming te doen met de Meester energieën en zo inspiratie te ontvangen. 

Om een mooie ‘geboorte’ te laten ontstaan voor jezelf en steeds meer in je 

kracht te gaan staan. Misschien komt de oude wereld wel tot een einde en 

staan we aan de vooravond van een geheel nieuwe wereld. 

Vrijwillige bijdrage voor… 

Praktisch gezien willen wij deze M&M avond, Mediteren met Meester 

energieën (iedere 1e vrijdagavond) en de Kom!-Unity avond (ieder 4e vrijdag 

van de maand) aanbieden met een vrijwillige bijdrage. Als een stap naar 

een nieuwe wereld waarin de deuren open staan voor eenieder die de stap 

wil zetten naar een nieuwe wereld. Een wereld verbonden met het Hart.  



 

Het komend weekend is ook de Volle Maan ceremonie in het Zonneteken 

Maagd met als bijbehorende Steen van Creatie de Sardius/Carneool. Op 

zaterdagavond 10 september gaan we verbinding maken met de energie 

van de Maagd/Moeder en het kind waar het sterrenbeeld Maagd voor staat. 

Een wedergeboorte van jezelf, de beslissing is aan jou om ieder moment van 

de dag in je leven deze keuze te maken.  

Iets niet goed doen bestaat eigenlijk niet in deze wereld (nou ja enkele 

uitzonderingen daar gelaten natuurlijk (-; maar we spreken hier natuurlijk over 

de zaken die jouw richting kunnen geven in je eigen leven. Vergeet niet dat 

we hier zijn om deze ervaringen te beleven. De moeder die geboorte geeft 

aan haar kind is de cyclus die het leven op aarde doorgeeft, vooraf gegaan 

door een samenzijn van mannelijke en vrouwelijke energieën. Een wonder en 

tegelijkertijd de essentie van de levenscyclus en van deze bijzondere tijd. 

      
Zeven leeuwen en drie vrouwenhoofden op de gevel van het pand van Hart et Cetera      

We willen deze avond gaan werken met de energieën van de 3 moeder 

archetypen Eva, Isis en Maria. Drie vrouwen die een grote rol spelen in onze 

geschiedenis. Waar staan deze bijzondere vrouwen voor? En wat kunnen zij 

ons vertellen over de geboorte van deze nieuwe tijd en het ontwaken van 

jouw bewustzijn? Om zo door alle dimensies heen de betekenis hiervan te 



onderzoeken in ons eigen leven. En zo je eigen plan hier op aarde meer te 

gaan doorgronden.  

 

Voel je dat je nog wat extra houvast kunt gebruiken de komende maanden? 

Dan is de cursus ‘In het Oog van de Storm’ misschien iets voor jou. Voor 

houvast in een turbulente wereld, om te groeien in bewustzijn en te gaan 

staan in jouw kracht.  

Want het blijft voorlopig nog wel even woelig om ons heen op het aardse en 

energetische vlak. Zeker als je zelf ook gevoelig bent voor energieën. Op 

maandagavond 12 september start de cursus ‘In het Oog van de Storm 

2022’. Voor meer informatie zie de bijlage. 

 

 

Tot slot wil ik je uitnodigen voor een Engelenhealing. Gisteren werd dit weer 

onder mijn aandacht gebracht door 2 tekens uit het Engelenrijk. Er viel tot 

twee keer toe een kleine witte veer mijn winkel en bij de voordeur van ons 

huis binnen. Een kleine handreiking uit het universum dat de Engelen ons in 

deze bijzondere tijd ook begeleiden. Om je te laten omarmen door deze 

energieën is er op woensdag 14 en dinsdag 27 september deze maand een 

Engelenhealing voor een kleine groep( max. 4 personen). 

 

Meer info zie www.hartetcetera.nl of kom even binnen tijdens openingstijden: 

Donderdag tm zaterdag 11.00 tot 17.00 uur 

Bolwaterstraat 38, Venlo 

http://www.hartetcetera.nl/

