
Cursus ‘In het Oog van de Storm’ 2020 
Voor houvast in een turbulente wereld 

Om te groeien in bewustzijn 

 

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? 

Ben je op zoek naar verdieping van je spiritualiteit in verbinding met anderen? 

Dat kan in het Oog van de Storm. In het oog van een storm of orkaan is het praktisch windstil 

en schijnt de zon. Al gaat het buiten nog zo tekeer, in het centrum is het rustig, licht en 

onbewolkt.  

 

Tijdens de avonden van het Oog van de Storm gaan we een verdieping maken aan de hand 

van de volgende thema’s: 

Meditatie 

Intuïtie 

Hooggevoeligheid 

Bescherming 

Aarden en centreren 



Chakra’s 

Jezelf zijn 

Mandala’s 

Innerlijke Wijsheid en de Zeven Stralen 

 

Als je verbonden bent met je hart, je intuïtie en met je ziel kun je een baken van licht en 

stabiliteit zijn in deze roerige tijden. Voor jezelf, voor de mensen om je heen en voor de 

wereld.  

Voor mensen die hoogsensitief zijn en voor lichtwerkers vormt het een extra uitdaging om in 

deze tijden in balans te blijven en in je kracht te blijven staan. 

 

Tijdens de avonden werken we altijd vanuit de inspiratie van het moment. Ook als je nog 

niet zoveel ervaring hebt met bovenstaande thema’s ben je van harte welkom. 

Op de cursusavonden doen we ook een meditatieve afstemming op het thema van die dag 

waarbij Mariëlle vaak een boodschap door mag geven van haar gids. 

Negen maandagavonden met deze negen hoofdthema’s, om te onderzoeken, om houvast te 

bieden en te groeien in bewustzijn.  

Datum:             Maandagavond 7 september introductie avond (volgende data: 14 en 21 

september, 5, 12 en 19 oktober,  2, 9 en 16 november 2020) 

Aanvang:          20.00 – 21.30 uur (deuren open vanaf 19.45 uur) 

Bijdrage:           € 15,-  (incl. thee en hand-outs) (De gehele cursus kost € 135,-) 

Locatie:             Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo 

Aanmelden:     info@hartetcetera.nl of 06-11261918 

Begeleiding:     Mariëlle van der Schrier en Maarten Willemse 
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