
Lieve lezer, 

 

Het is zomer en het zindert! Zowel de temperatuur als de energie is hoog. Lukt 

het je om je over te geven aan de hitte, te ontspannen en te genieten van 

het moment? Je af te stemmen op het veld van Liefde & Eenheid dat steeds 

sterker wordt?   
 

Op dit moment zijn wij in Spanje en vandaag, na twee dagen loslaten en 

aankomen, lukt het pas écht om in de ontspanning te raken en ons over te 

geven aan het ritme van de dag en de zon. Soms helpt het om even 

helemaal uit je normale omgeving te stappen. Weg van alle klusjes en taakjes 

die geduldig op je wachten (-: 
 

Veel fruit eten we hier in Estepona en 's middags van 14.00 - 17.00 uur geven 

we ons over aan wat hier een Siësta wordt genoemd. Op de dag van 

arriveren maakten we wat fruit klaar en werden verrast door wat deze kiwi 

ons te vertellen had. 
 

 
 

Een stralend hart is, naast de vitaliteit en vitaminen, wel de mooiste 

boodschap die we ooit van een stuk fruit hebben mogen ontvangen. Een 

mooie verwijzing ook naar het Pad der Liefde, een driedaagse cursus met drie 

thema's (Houden van Jezelf, Houden van de Ander & Houden van Iedereen) 



die start op zondag 25 september. Hieronder (en in de bijlage) lees je er nog 

wat meer over. 
 

Ook kwam er de afgelopen dagen nog een ander krachtig symbool op ons 

pad. Een symbool dat alles te maken heeft met een mooie persoonlijke én 

kosmische gebeurtenis (zo boven, zo beneden) die aanstaande is. 
 

   
 

Leeuwenpoort klopt op de deur 

Tijdens de Leeuwenpoort op 8-8 staan Sirius, de aarde, de Zon (in Leeuw) en 

de drie sterren uit de gordel van Orion in een lijn. Op 8 augustus is de energie 

van de Lion's Gate op zijn hoogtepunt en in de vijf dagen ervoor en erna 

bouwt deze op en af. De volle maan ceremonie van 12 augustus, met als 

steen van creatie de Sardonyx, staat in het teken van de integratie van de 

energie van de leeuwenpoort. Je bent van harte welkom. (zie hieronder voor 

meer informatie) 
 

Ook willen we je graag uitnodigen voor de 4e cursus 'In het Oog van de Storm 

2022', die op maandag 12 september van start gaat. Het blijven natuurlijk 

roerige tijden en vooral voor de hoogsensitieven onder ons kunnen deze 

tijden ook best uitdagend zijn. Wil jij je spiritualiteit verdiepen, groeien in 

bewustzijn en meer houvast in een turbulente wereld? In de bijlage vind je het 

gehele programma van de cursus. 
 

Tot slot geven we je het advies om je de komende tijd meer en meer los te 

koppelen van alle nieuwsstromen in de media. Je vooral te verbinden met 

personen die op hetzelfde pad zitten naar een liefdevoller wereld en om de 

lat voor jezelf niet te hoog te leggen. Ontspan, geniet en luister naar de 

boodschap van de kiwi (-; 
 

Hartelijke groeten, 
 

Mariëlle & Maarten 
 

 

 
 

Agenda Augustus & September 2022 



 

 

 

13 Volle Manen & 

13 Stenen van Creatie 

13 ceremonies op weg naar het juweel in je hart 

 
 

Vrijdagavond 12 augustus 2022 
 

Volle Maan tijdens de Zon in Leeuw 

Tijdens de ceremonie in het teken van de Leeuwenpoort verbinden we ons 

met de mannelijke energieën. Van het zonneteken Leeuw wordt gezegd, dit 

is de Koning | Koningin en door in deze kracht te gaan staan, kun je gaan 

stralen. Dan sta je sterk in het middelpunt van je leven en kun je nieuwe 

uitdagingen en ook tegenslagen soepeler aan. Door hier op een speelse en 

lichte wijze op te reageren, voel je dat de wereld 'aan je voeten' ligt en dat je 

diepe wensen en verlangens kunt realiseren. 

 

De sleutel van Leeuw is leren ja zeggen tegen het leven 



 

Steen der Creatie:  

Sardonyx 

‘Beschermende steen vol kracht' 

 

Deze steen aardt de energieën die je mag ontvangen vanuit het licht. Deze 

steen geeft bescherming zodat je je steeds meer kunt richten op je eigen 

bestaan en kunt luisteren naar de boodschap van je ziel, zonder dat je uit 

balans raakt. Ontvang moed, kracht en wilskracht. 

 

Datum:                                Vrijdagavond 12 augustus 2022 

Aanvang:                            20.00 – 22.00 uur  

Investering in jezelf:           € 25,- per avond (inclusief steen en boodschap)  

Locatie:                               Buiten in de natuur (precieze locatie ontvang je na 

aanmelding.)  

Aanmelden:                       info@hartetcetera.nl of 06-11261918 voor 9 augustus 

Begeleiding:                       Mariëlle & Maarten 

  
Voorlopige overige data: 10-9, 9-10, 8-11, 8-12 en in 2023: 6-1, 5-2, 7-3, en 6-4.  
 

Voor meer informatie zie de button 13 Volle Manen & 13 Stenen van Creatie 

 

 

  

mailto:info@hartetcetera.nl
https://www.hartetcetera.nl/13_manen_en_13_stenen/Info.13Vollemanen.13StenenvanCreatie.HartetCetera.pdf


Maandag 12 september, start er een nieuwe cursus 'In het Oog van 

de Storm 2022' 
 

Voor houvast in een turbulente wereld 

Om te groeien in bewustzijn 

Te gaan staan in je kracht 

 

Het stormt in de wereld en er gebeurd veel om ons heen. Veilige ankers vallen weg en niets 
is wat het lijkt. In de overgangsfase van de oude naar de nieuwe wereld zijn we tijdelijk op 
drift en staat veel op losse schroeven.  
  
Wat voor invloed heeft deze dynamiek op jou? Lukt het om naar je innerlijke stem te blijven 
luisteren? Heb je behoefte aan nieuwe ankers die niet afhankelijk zijn van de buitenwereld? 

 

Voor meer informatie en het programma zie de button In het Oog van de Storm.  
 

 

 

 

 
 

3 dagworkshops: zondag 25 september, 23 oktober & 27 

november 

  
Houden van jezelf, Houden van de ander, Houden van iedereen. 

  



Het Pad der Liefde, ofwel het Pad van het Hart is de weg naar de kern van je 

diepste wezen. Het is de weg naar het centrum van het universum, dat Liefde 

is. Een pad waarop al haar geheimen, stapsgewijs worden onthuld. Het is de 

weg naar het Mysterie, de weg naar de Heilige Graal en de weg van de 

innerlijke alchemie. Deze universele weg naar zelfverwerkelijking ontvouwt 

zich in ieders wezen. Het is de weg terug naar waar je vandaan komt, terug 

naar de bron, terug naar de Liefde. 
 

Ben je klaar om echt van jezelf te houden? Zowel van je mooie, als van je 

minder mooie kanten? Dan nodigen we je uit om volgende stappen te zetten 

op dit geweldige pad naar een ruimer en liefdevoller leven. Het is een mooi 

geschenk uit liefde aan jezelf.  
 

Voor meer informatie zie de button Pad der Liefde 

 

 

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  

 
 

 

 

 

http://www.hartetcetera.nl/

