Nieuwsbrief april 2020

Lieve mensen,
Deze nieuwsbrief is wat later doordat ik zelf Corona heb gekregen en dat best een hardnekkig
virus blijkt te zijn. Daardoor heb ik ook niet op 1 april een nieuwe video gemaakt zoals ik
anders altijd doe. De laatste video is van 20 maart en die voeg ik hierbij. Zodra het weer gaat
zal ik zeer regelmatig filmpjes van readingen van de situatie op YouTube plaatsen. Je kunt ze
daar vinden en je erop abonneren. Op dit moment is de wereld in de greep van het
Coronavirus. Het lijkt goed om verstandig om te gaan met de situatie en inderdaad even wat
meer thuis te blijven en contacten te minimaliseren. Dat geeft ons lichaam en de mensheid als
geheel meer tijd om immuniteit op te bouwen. Ook geeft het je rust om meer naar binnen te
keren en contact te maken met jezelf en je innerlijke kind. Daarnaast is het juist nu van belang
om contact te maken met anderen. Niemand kan het alleen en iedereen is af en toe bang en
bezorgd over de toekomst. Vind vormen van contact die goed werken voor jou, via internet, de
app, de telefoon. Een van onze grootste angsten is ‘alleen’ zijn en dat hoeft nu niet, veel
mensen hebben juist nu tijd en ruimte om aandacht voor elkaar te hebben. Wat jou persoonlijk
kan helpen is je innerlijk kind de ruimte geven om je verborgen kwaliteiten te ontplooien en je
schaal van veiligheid verstevigen. Hiervoor volgt binnenkort een oefening op YouTube.
Veel liefs Marianne

Juist nu er dingen gebeuren op wereldschaal is het fijn om dicht bij jezelf te blijven en jezelf te
voeden met leuke en fijne dingen, hieronder vind je een paar activiteiten die je misschien
aanspreken. In de nacht van 5 april wordt er een wereldwijde meditatie gehouden. Meer info
vind je in de nieuwsbrief. Marjolein Berger gaat ervan uit dat haar bijzondere beeldhouwreis
naar Spanje in het najaar gewoon kan doorgaan. Claire organiseert en begeleid weer een
nieuwe reis naar Egypte in het najaar. Jeroen van Buuren geeft je een gratis Corona 888HQZ
healing.

For the English reading of the energy of 20 March click here
Binnenkort zet ik meer filmpjes met de energie van dit moment op YouTube.

Soul Purpose reading door Marianne van der Schilden – readings also
in English
Marianne is gespecialiseerd in het lezen van je levensthema, oftewel je ‘soul purpose’. Wat
kom jij in dit leven doen op aarde?
Maak tijdig een afspraak voor een consult met Marianne via 06-42982383 of mail@itaka.nl.
Dit reading-consult vind plaats via een online medium zoals Zoom of Signal en we hebben
daarbij zowel visueel als audio contact met elkaar. Marianne heeft een Zoom-account en kan
jou, via de mail, uitnodigen voor een gezamenlijke sessie. Jij hoeft alleen maar zoom te
downloaden en op de link te klikken en de sessie opent zich vanzelf op je computer. Het is wel
fijn als je een camera op je pc hebt of op je laptop en als je oortjes gebruikt voor het luisteren.
Het hele consult duurt maximaal twee uur en in de uitgebreide aurareading besteed Marianne
veel aandacht aan jou, wie je werkelijk bent, wat je vaardigheden zijn en waarvoor je hier bent,
nu, in dit leven. De rest van de reading gaat over je processen van nu, de relevante vragen in je
leven op dit moment en hoe je hier concreet mee om kunt gaan. Marianne leest je zielendoel, je
roos, je energieveld en de chakra’s die oplichten. Het consult begint met een kort gesprek.
Daarna volgt de reading van ca. 1,5 uur en daarna ronden we het samen af. De reading wordt
opgenomen en krijg je binnen een week via de mail toegestuurd zodat je het thuis rustig nog
eens kunt afluisteren.
Het readingconsult duurt maximaal twee uur en kost € 150,- excl. btw.
Je kunt ook vragen om een korter readingconsult van 1 of 1,5 uur om antwoord te krijgen op
een speciale vraag. Als je behoefte hebt aan diepere informatie over een groter thema dan kun
je om een speciale reading vragen, die duurt ook anderhalf uur en is helemaal afgestemd op een
specifiek thema.

Reading op afstand
Wanneer je een wat kleinere readingvraag hebt, of je hebt bezwaar tegen het gebruik van
Zoom, dan kun je ook vragen om een 'reading op afstand'. Daarmee wordt bedoeld dat
Marianne de reading doet zonder dat ze op dat moment telefonisch of ander contact met jou
heeft. Het heeft wel de voorkeur om eerst even te bellen en jouw situatie en vragen samen
door te spreken. Marianne doet de reading dan binnen twee weken na het telefoongesprek en
stuurt je de geluidsfile van de reading toe via de mail. Meestal werkt dit ook uitstekend.
De reading op afstand kost € 1,25 per minuut (oftewel € 75,- per uur), de duur van het
telefoongesprek telt ook mee, dus een telefoontje van tien minuten en een reading van vijftig
minuten kost € 75,-. Je kunt van tevoren een tijdsindicatie aangeven voor de reading die je
wenst of een maximumtijd.
Voor deze readingvorm kun je Marianne het handigste van tevoren vast je vragen mailen, ze
heeft dan meteen een indruk van je wensen en je mailadres om het geluidsbestand naartoe te
mailen. Mail ook je adresgegevens, zodat die op de nota kunnen, die je ook via de mail ontvangt
direct na de reading.

Readingconsult voor een bedrijfsreading
Hoe staat het bedrijf ervoor in deze uitdagende tijd! Zijn er nieuwe mogelijkheden en wat is er
nodig.
Alle belangrijke onderdelen en invalshoeken van het bedrijf komen in de reading aan de orde
met speciale aandacht voor de situatie van dit moment. Misschien zoek je naar een nieuwe
focus om je nu op te gaan richten of zijn er nieuwe mogelijkheden voor jou, als ondernemer.
Marianne leest eerst kort jouw levensthema, oftewel je ‘soul purpose’ en de belangrijkste
thema’s van jou in het nu. Dan het bedrijf op dit moment: producten en diensten,
mogelijkheden, zichtbaarheid, omzet, klantenbinding, bedrijfsklimaat, personeel,
organisatieprincipe, producten, locatie en omgeving. Vervolgens gaat het om de dynamiek
tussen jou en het bedrijf. Dat wat er nodig is, welke stroom er kan ontstaan, hoe jij dit in de
praktijk vorm kan gaan geven. Met speciale aandacht voor de huidige situatie, de nieuwe
financiële stromen en samenwerking en communicatie met collega’s en medewerkers. Het
consult voor een bedrijfsreading duurt maximaal twee uur. Voor een ZZP bedrijf kost het € 150,excl. btw.

Oproep voor activiteiten
In deze rubriek kun jij ook een oproep plaatsen tegen een kleine vergoeding, mail Marianne als je
hier gebruik van wil maken.

De Beeldende Reis - 19 t/m 26 september 2020
Intuïtief Beeldhouwen in Noord-Spanje, geïnspireerd door de natuurlijke weg
van de Latifa
Marjolein schrijft: Ik begrijp dat met de huidige onzekerheid i.v.m. het Corona-virus niemand zich
graag wil vastleggen. Aangezien de week beeldhouwen in Spanje pas eind september is
gepland, heb ik goede hoop dat het door kan gaan. Mocht je wel geïnteresseerd zijn, laat me dat
weten, dan kan ik je op de hoogte houden zonder dat je ergens aan vast zit.

Verlang jij naar een heerlijke, creatieve week in Noord-Spanje waarin je:






een betekenisvol beeld maakt vanuit je vrije wil en intuïtie?
kunt genieten van natuurlijke en speelse vormen die als vanzelf lijken te ontstaan?
je laat inspireren door een bijzondere Latifa-meditatie in een Romaanse kapel uit de 12e
eeuw?
tot rust komt op een prachtige landgoed met zwembad in de overvloedige natuur van de
uitlopers van de Pyreneeën?
je wordt verwend met heerlijke maaltijden die voor je klaar staan?

Dan is deze bijzondere week iets voor jou! Leidraad zijn de 7 natuurlijke bewegingen van de
Latifa. Latifa betekent ‘Verfijning’ en komt uit het Soefisme. Elke latif staat voor een bepaalde
kwaliteit op de weg naar autonomie en vrije wil, en is een stap in het proces van creatie: van
zien wat is, naar doen ontstaan. Onderweg komen we de kwaliteiten tegen die wij nodig
hebben: Aanvaarden, Verlangen, Hoop, Vertrouwen, Overgave, Liefde en Vrije autonome wil.
We stemmen ons iedere dag af op een van de latifs en laten die doorklinken in het
beeldhouwproces om tenslotte de week af te sluiten met een beeld dat staat voor jouw vrije
autonome wil.
Datum: 19 t/m 26 september 2020
Locatie: Landgoed La Miana (45 km van Gerona)
Kosten: € 868 p.p. o.b.v. 2-persoonskamer en € 994 p.p. o.b.v. 1-peroonskamer
Groep: 6-12 deelnemers
Contactpersoon: Marjolein Berger-Vos, IntoTuition, meer info: De Beeldende Reis - Spanje, email info@intotuition.nl of bel 0297-255967
Kijk voor meer workshops Intuïtief Beeldhouwen op www.intotuition.nl. Je bent van harte
welkom!

Hypnospirit: gratis / free Corona 888HQZ healing
Activiteit: beschermende of genezende healing / protecting or health healing

Door het corona virus wordt ineens dat wat we niet kunnen zien, heel tastbaar en aanwezig. Toch
is dit virus niet vergeleken bij de, eveneens onzichtbare, oneindige genezende kracht van het
Liefdevolle Universum waarin we leven. In deze speciale tijd, waarin er zovelen op veel
verschillende manieren worden geraakt door het virus, bied ik iedereen die daar behoefte aan
heeft gratis een 888HQZ healing aan.
 Wil je je (weer) veilig en geborgen voelen
 Heb jij of een naaste behoefte aan gezondheid en genezing
 Zoek je naar inspiratie
 Of heb je een heel andere vraag
Stuur je naam en je vraag naar mij via de mail. In deze vorm van healing ga ik zitten met jouw
vraag en zet je, via een kort ritueel in het licht en ontvang je precies dat wat je nodig hebt. Dit
herhaal ik 5 keer gedurende een week. Eerst weten hoe het werkt? Ik leg het je graag kort uit.
English:
The corona virus suddenly makes that what we can't see very tangible and present. Yet this virus
is nothing compared to the, likewise invisible, infinite healing power of the Loving Universe in
which we live. In this special time, when so many people are affected by the virus in so many
different ways, I offer a free 888HQZ healing to anyone who needs it.





Do you want to feel safe and secure (again)
Do you or someone close to you need health and healing?
Are you looking for inspiration
Or do you have a completely different question

Send your name and your question to me via e-mail. In this form of healing I will sit down with
your question and put you, through a short ritual, in the Light and you will receive exactly what
you need. I'll repeat this 5 times during one week. First want to know how it works? I will gladly
explain it to you briefly.
Datum:
Kosten:
Locatie:
Contact:

op afspraak
gratis
in de geest / in spirit
Jeroen van Buuren; ja@hypnospirit.nl, 06-12524055, www.hypnospirit.nl

Egypte: Spirituele Nijlreis naar eeuwenoude energetische
krachtplekken – najaar 2020
Ontmoeting met de heilige tempels van liefde, licht en heling
Voor diegenen, wiens ziel verlangt naar het witgouden licht, de helende energie en de hoge
vibratie van de Egyptische tempels. Egypte is de bakermat van mystiek, magie en de oudste

inwijdingsleringen. De oude Egyptenaren hadden een diep weten van de ‘Hemelse kennis’ en de
gaven van het innerlijk oog, overgeleverd vanuit de Atlantische mysteriën. Het hart als
doorgeefluik van de ziel. Wat ik steeds weer ervaar is dat de energie van dit land, waar de sluier
naar het ‘goddelijke’ zo dun is, nieuwe bewustzijnslagen opent in onze ziel en helpt deze diep te
verankeren in ons ‘zijn’. Nergens op aarde voelde ik zo’n intense aanraking, sereniteit en liefde
als hier.
Programma
We reizen we op een prachtige Nijlboot van Luxor naar Aswan en bezoeken onderweg alle
belangrijke tempels langs de Nijl. We bezoeken o.a. de imposante Karnak tempel, de
zachte Luxor tempel, The Valley of the Kings , Dendera de tempel van Hathur, Deir el medina,
Hatsjepsoet, de Horus tempel in Edfu , Komombo en de tempel van Isis in Aswan.
We hebben een inspirerend maar rustig programma waarin ook veel ruimte is voor verwerking
en mijmertijd. Je zal merken dat je je van nature met sommige goden diep verbonden voelt,
vanuit de herinnering van je ziel. Het weer bewust maken van dit contact met ‘jouw god of
godin’ kan een openbaring zijn, je diep inzicht geven over je levensloop en je helpen
je zielenmissie en unieke gaven te gaan neerzetten op aarde. De kosten voor deze reis zijn
1350,- euro, inclusief overnachtingen, maaltijden, vervoer van en naar vliegvelden, begeleiding
en meditaties.
Contact en reisleiding: Claire, 06 52789040, clairegreve@ziggo.nl, www.clairegreve.nl

Een mooie walvis en dolfijnmeditatie van Patries van Elsen
Je kunt deze meditatie afspelen als mp3 bestand, zie deze link:
https://www.patriesvanelsen.nl/Patries.van.Elsen.meditaties.op.MP3.html

Patries van Elsen heeft ook het mooie boek geschreven ‘Paititi de magische weg van het hart’
In dit boek beschrijft Patries van Elsen op fascinerende wijze welke magische wegen en poorten
zich openen wanneer je luistert naar je hart. Patries van Elsen luisterde naar haar hart en
bewandelde een pad waar menigeen het bestaan niet van weet. Een hele magische weg met
maar 1 doel: het helpen van moeder aarde. Iedereen wil dat, maar haast niemand doet het.
Patries deed het wel en beging vol toewijding en devotie een prachtige weg. In dit boek vertelt
zij haar bijzondere verhaal. Naast haar magische belevenissen veel achtergrond informatie over
o.a. de Inca cultuur, Lemurië, de Zonneschijven, de support van liefdevolle buitenaardse wezens
en de transitie die de aarde en de mensheid doormaken naar het hoger bewustzijn en
onvoorwaardelijke liefde. Mocht je het boek ook willen bestellen, dat kan bij Patries van
Elsen info@patriesvanelsen.nl. Prijs 19,50 euro (+verzendkosten 3,90 = 23,40 euro). Klik hier als
je meer wilt lezen over de inhoud van het boek. Zie ook www.patriesvanelsen.nl.

Wereldwijde meditatie op 5 april om 4.45 uur in Nederland
Meer informatie over de Ascentie Tijdlijn / Einde van het Coronavirus Meditatie vind je
bijvoorbeeld hier: https://eventnl.wordpress.com/2020/03/16/belangrijk-meditatie-voor-deascentietijdlijn-eind-van-het-coronavirus-5-april-2020/
De geleide meditatie in het Engels vind je deze hier: https://youtu.be/qPQcDyQ46lw
De geleide meditatie in het Nederlands vind je hier: https://youtu.be/8DDuj9SuZy0

