Kijk naar de mooiste momenten en ervaringen in je leven, in iedere relatie van kind tot volwassene.
Kijk hiernaar. Zijn er ook minder fijne ervaringen die nog geheeld mogen worden, wat vergeven mag
worden of wat vergeten kan worden? Stel je open voor deze zaken, zodat ze kunnen helen en je
wonden hersteld worden. Zoek uit wie je bent en laat teveel aan verleden rusten, leef nu. Ontwikkel je
nu en verbind je met je eigen resonantie, verbind je met de personen die nu bij je passen.
Heer Lanto

Cursus Pad der Liefde 2022
3 dagworkshops: zondag 25 september, 3 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.
Na de zomer nodigen we je uit om nieuwe stappen te zetten op het Pad der
Liefde. Door mee te doen aan deze cursus van drie dagworkshops met als

thema’s: ‘Houden van jezelf’, ‘Houden van de ander’ en ‘Houden van
iedereen’.

Estepona 27-7-2022
Houden van jezelf is misschien wel het moeilijkste dat er is. Tegelijkertijd is het
de sleutel tot alles. Kun je met mildheid naar jezelf kijken? Naar je mooie en
ook naar je minder mooie kanten? Vaak zijn er stukken in ons bewustzijn die
op verschillende manieren om aandacht vragen. Soms ook op hele
onhandige manieren. Durf je verbinding te maken met deze stukken, ze te
vergeven en weer heel te maken? Tijdens de eerste dagworkshop gaan we
onder andere werken met Ho’Oponopono, een Hawaïaanse methode om
weer heel te maken wat zich afgescheiden heeft.
Houden van de ander is pas waarachtig mogelijk als je ook kan houden van
jezelf. Vaak kan een relatie met de ander je ook helpen om bewust te
worden van wat in jezelf nog bewust mag worden. Je kijkt in een relatie als
het ware in een spiegel, waarin je de dans tussen het mannelijke en het
vrouwelijke mag aanschouwen. Op het moment dat het mannelijke en het
vrouwelijke elkaar respecteren en in balans zijn, opent zich de weg naar een
Helige Relatie.

Universele Liefde, ofwel houden van iedereen, is een manier van waarnemen
die ontstaat als we kijken vanuit ons hart. Ons hart dat verbonden is met het
hart van het universum. Deze laatste dagworkshop gaat over het mystieke
pad van verbondenheid met de hele schepping. Met al je broeders en
zusters, met de dieren, met de bomen, de rivieren, de bergen en de sterren
en planeten. Dit gaat over het verbonden zijn met de vijfde dimensie, ofwel
het veld van liefde en eenheid, dat steeds krachtiger wordt op Aarde.
Op het Pad der Liefde ga je stappen zetten en kun je poorten openen naar
een ruimer en liefdevoller leven. Op weg naar een heilige relatie met jezelf en
met de ander. Je zult hierin ondersteunt worden door drie hart activaties die
we op alle drie de dagworkshops zullen doen. Tijdens een meditatie waarin
we begeleid worden door Mariëlle haar gidsen. Altijd afgestemd op jouw
unieke pad en waar je staat op dit moment.
Lijkt het je leuk om jouw Pad der Liefde te verkennen? Stappen te zetten
op weg naar jouw heilige relatie? Te groeien in liefde naar jezelf en naar
de ander? Authentiek te zijn, en trouw aan jezelf in relaties met anderen?
Wij kijken ernaar uit je te ontmoeten.
Datum:
2022
Aanvang:
Bijdrage:
Locatie:
Aanmelden:
Begeleiding:

3 dagworkshops zondag 25 september, 23 oktober & 27 november
11.00 uur – 16.30 uur
€ 222,- (incl. hand-outs en 3x lichte lunch)
Hart et Cetera, Bolwaterstraat 38, Venlo
info@hartetcetera.nl of 06 11 26 19 18 Max. 8 personen,
aanmelden voor 20 juli
Mariëlle van der Schrier en Maarten Willemse

Zie ook www.hartetcetera.nl

Bolwaterstraat 38, 5911 GC Venlo

