
 Ga je mee?

Op ontdekkingsreis naar de 
 liefde en vrijheid in jou!

Katharenreis
16 t/m 20 april 2023
23 t/m 27 april 2023

 
 

‘Als je de twee één maakt
En als je het innerlijk maakt als

het uiterlijk
En het uiterlijk als het

innerlijk
En het boven als het beneden

En als je het mannelijke en het
vrouwelijke tot één maakt
Zodat het mannelijke niet

mannelijk zal zijn
En het vrouwelijke niet

vrouwelijk
Dan zul je binnengaan in het

Koninkrijk.
 



Het Katharengebied

In ‘Pays Cathare’ hangt de energie van de liefde die Maria Magdalena
daar verankerd heeft. Het is deze harts-energie die je laat
thuiskomen bij jouw ware zelf. Tijdens het Pad van de Liefde word je
uitgenodigd om het oude achter je te laten, jouw innerlijke man en
vrouw in liefde te omarmen en door de poort naar het nieuwe te gaan. 
In de grote transitie die nu gaande is, leidt het Pad van de Liefde
je naar die nieuwe wereld waarin je één bent, authentiek en vrij. 
En die wereld zit in jou.

Tijdens deze reis kom je op plekken met harts-energie, kosmische
energie, Magdalena-energie, geboorte- en poort-energie, verborgen
grotten, kerkjes, oude ruïnes, dolmen etc. Jij ervaart wat ervaren
wil worden en je gaat zo diep als je zelf wilt, want jij bent vrij.
Je verbindt je niet met oude verhalen en/of informatie. Die kunnen
jouw pure ervaring alleen maar vertroebelen. 
 
Wij, Corina en AdJan, zorgen voor een bedding van vrijheid, ruimte,
lichtheid, veiligheid en liefde. Als je meer over ons wilt weten,
kijk dan op:
https://iam-reizen.nl/wie-zijn-wij 
https://www.corinapatings.nl

Praktisch:
Op zondag komen we samen om kennis te maken. Vanaf maandag gaan we
vier dagen met elkaar op pad. Na het ontbijt word je op een vooraf
afgesproken plaats opgehaald en daar aan het einde van de middag weer
teruggebracht. Je zorgt zelf voor een lunchpakket. 

Groep: min. 4 max.6 personen. 
Prijs: € 825,- Inclusief: begeleiding, eventueel entree, fruit,
water, koffie en thee, vervoer ter plaatse. Exclusief: maaltijden,
vervoer naar het Katharen gebied, accommodatie.
Data: 16 t/m 20 april 2023  
      23 t/m 27 april 2023

Als je de roep voelt, neem dan contact met ons op voor meer info.

In liefde,
Corina en AdJan


