
Full moon Cacao Ceremony

Lovely people,

This ceremony is another unique experience.
In connection with the upcoming full moon and mother earth.

The full moon of March on March 28 in air sign Libra. Deliberation and weighing. Libra always
weighs all options.

Are you faced with a choice? In this case, choose the option that works best for YOU.

And this spring moon represents protection and care.
Do you protect your own seeds that you have planned with your loving care?

Do you give that to yourself?

We drink the ceremonial dose of cocoa. Where we will make contact with the cocoa spirit by means
of a meditation.

We open our hearts and let the cocoa do its work, in your body and beyond.
Angelique (Practice Angel Hand.s) and I work with sounds, vibrations and high frequencies. In

order to vibrate all layers that no longer serves you.
We go into meditation and connect with mother earth. We will be carried this afternoon.

Light language will also play a role in the ceremony. Light and information converted into sound. It
goes beyond the mind, the soul will telepathically receive the information and do whatever it is

allowed to do with it.

At the fire we are also going to burn the old and welcome the new you.
Everything is allowed to be and to happen.

Feel and experience these special sounds in your journey.
By means of the sounds, such as the drum, koshi, s, light language, singing ....... you can let go of a

lot.
And by means of the magic handpan sounds, you welcome the peace, warmth and so much love.

Handy to take with you:
A warm blanket, we do a part outside by the fire.

An object, amulet, orgonite or crystal that can add to the energy. Can be anything. What feels called
to participate.



Time: 13:30 to 16:00 
Price: € 55.00

Address: Het Vlinderhuys Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 51

3819 AB Amersfoort.

You can register via:
info@healtobefree.com

a.vandeburgt@hotmail.com

Extra information:
The Vlinderhuys is directly opposite the pancake house, {next to the zoo} it is not a noticeable road.

But the blue Vlinderhuys sign is visible.
You go past the gate, and you can park for free there.

Bus 72 also stops right in front of the Vlinderhuys Halte Daam Fockemalaan, from there it is a 3
minute walk.

Present:
Tea

Refreshments.

With love,
Rowena & Angelique



Full moon cacao ceremonie. 

Lieve mensen,

Deze ceremonie is weer een unieke beleving.
In verbinding met de aankomende volle maan en moeder aarde.

De volle maan van maart op 28 maart in luchtteken Weegschaal. Wikken en wegen. Weegschaal
weegt altijd alle opties af.

 Sta je voor een keuze? Kies in dit geval voor de optie die voor JOU het beste uitpakt.

En deze lente maan staat voor bescherming en zorg.
Bescherm je eigen zaadjes die je gepland heb,met jouw liefdevolle zorg?

Gun je dat aan jezelf?

We drinken de ceremoniële dosis cacao. Waar we contact gaan maken met de cacao spirit d.m.v. een
meditatie.

 We openen ons hart, en laten de cacao haar werk doen, in jouw lijf en daar voorbij.
Angelique ( Praktijk Angel Hand.s) en ik werken met klanken, vibraties en hoge frequenties. Om zo

alle lagen los te trillen wat jou niet meer dient.
We gaan in meditatie, en gaan de verbinding aan met moeder aarde. We zullen deze middag

gedragen worden.
 Licht taal zal ook een rol spelen tijdens de ceremonie. Licht en informatie omgezet in geluid. Het
gaat voorbij de mind, de ziel zal telepathisch de informatie ontvangen en doen wat het ermee mag

doen.

Bij het vuur gaan we ook het oude verbranden en de nieuwe jij verwelkomen.
Alles mag er zijn en gebeuren.

Voel en ervaar deze bijzondere klanken,in jouw reis.
Door middel van de klanken,zoals de drum, koshi,s,lichttaal,zang.......kun je veel los laten.

En door middel van de magische handpan klanken,verwelkom je de rust,warmte en zoveel liefde.

Handig om mee te nemen:
Een warme dekentje, we doen een gedeelte buiten bij het vuur.

Een voorwerp, amulet, orgonite of kristal wat bij de energie kan bijdragen. Kan van alles zijn. Wat
zich geroepen voelt om mee te doen.



Tijd: 13:30 tot 16:00 met eventuele uitloop/speling
Prijs: € 55,00

Adres: Het Vlinderhuys Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 51

3819 AB Amersfoort.

Aanmelden kan via:
info@healtobefree.com

a.vandeburgt@hotmail.com

Extra informatie:
Het Vlinderhuys zit direct tegenover het pannenkoekenhuis,{naast de dierentuin} het is een niet

opvallend weggetje. Maar het blauwe bord van het Vlinderhuys is zichtbaar.
Je gaat voorbij het hek, en daar kun je gratis parkeren.

Bus 72 stopt ook vlak voor het Vlinderhuys Halte Daam Fockemalaan, van daar is het 3 minuutjes
lopen.

Aanwezig:
Thee

Versnaperingen.

With love,
Rowena & Angelique 
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