Nieuwsbrief juli 2020

Lieve mensen,
De beer die uit de winterslaap is ontwaakt staat voor ons, creërende mensen. Het is tijd om
bewust te gaan creëren, iedere gedachte ieder woord, iedere interactie met onze omgeving
manifesteert zich als de materiele wereld om ons heen. De energie stroomt van bovenaf en
van onderaf naar binnen, naar ons hart, en van daar naar buiten door onze handen.
Hiermee kunnen we de energievelden om ons heen aanraken en aanpassen. Op dit moment
is er nog chaos, als een stapel blokken van een omgevallen ‘jenga toren’. Die toren staat
voor ons collectieve geloofssysteem, de ons bekende orde is verstoord en er wil nog geen
nieuwe orde ontstaan. Misschien bouwen we een nieuw torentje en dat valt ook weer om, in
een nieuwe chaos veroorzakende gebeurtenis, als een golf of meerdere golven. Die golven
beïnvloeden ons oude systeem, voorkomen dat we terug gaan naar hoe het was en het gaat
hierbij niet alleen om de corona crisis, er kunnen en zullen andersoortige verstorende
gebeurtenissen volgen. Totdat minstens 20 procent van de mensen klaar is om bewust een
nieuwe samenleving te bouwen. De pioniers, de lichtwerkers, de wakkere mensen zullen
hiermee beginnen. Je voelt je vanzelf geroepen om hiermee bezig te zijn en ook om je eigen
taak uit te voeren, je zielendoel. Zonder te oordelen over anderen met een andere taak en
een andere mening. Houd minstens 80 procent van je aandacht bij jezelf in deze tijd.
Juist nu er zoveel aan het veranderen is en de toekomst nog steeds versluierd blijft vind je
het misschien fijn om dicht bij jezelf te blijven en dingen te doen voor jezelf. Misschien heb
je juist nu behoefte aan een reading van Marianne of heb je zin in een creatieve
beeldhouwreis naar Spanje. In de kapel kun je meedoen met meditatieworkshops van
‘Orin’ deze zomer. Jeroen is begonnen met een nieuw initiatief onder de naam
‘Divinefulness’, hij geeft een opleiding van één dag in 888HQZ healing techniek en je kunt
met hem meedoen aan een online Christus meditatie op woensdagavonden.
Veel liefs Marianne

For the energy of July 2020 click here

Soul Purpose reading door Marianne van der Schilden – readings also
in English
Op dit moment is de wereld aan het veranderen, de oude wereld is voorgoed verdwenen en
wat komt er nu? Misschien voel je je geroepen en weet je van binnen dat je iets te doen hebt
en ben je aan het zoeken in jezelf. Fijn om dan nu een reading te laten doen door Marianne op
je levensthema en je levenspad. Zodat je helder krijgt welke taak je kunt oppakken en je soul
purpose gaan manifesteren.
Maak tijdig een afspraak voor een consult met Marianne via 06-42982383 of mail@itaka.nl.
Dit reading-consult vindt plaats in de kapel in Renkum of via een online medium zoals Zoom 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.
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 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, zoals je

toekomstige werk, dan kun je om een speciale reading vragen, die duurt in principe net zo lang
als een soul purpose reading en gaat dieper op dit thema in.

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 kosten van de reading op afstand vind je in het overzicht op de website van Itaka, je kunt
uitgaan van € 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 jouw bedrijf ervoor in deze uitdagende tijd? Zijn er nieuwe mogelijkheden en wat is
er nodig?
Alle belangrijke onderdelen en invalshoeken van jouw 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.

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.

Kennismaking met meditatie in de kapel
Even uit je eigen omgeving? Maak kennis met de mooie meditaties van Orin.
De serie Kracht door Bewustwording is een stap voor stap opleiding om
alles als energie te leren ervaren en te leren hoe je aan energiewerk kunt
doen. Je leert op een gemakkelijke manier om directe en diepgaande
veranderingen te brengen in je relaties, je eigenbeeld, je capaciteit tot
liefhebben en geliefd worden. Van hieruit vorm je een nieuwe toekomst.

Groeien naar spiritueel inzicht reikt het gereedschap aan waarmee je de
sluier van de illusie kunt doorbreken, de waarheid kunt zien, je bewustzijn
kunt verruimen, je hart open kunt stellen en op een liefdevollere manier met
jezelf kunt leren omgaan.

Deze zomer wordt dit aangeboden in een bijzondere locatie: de kapel van het voormalig
nonnenklooster in Renkum. Agnes Bolte begeleidt de meditatie workshops
(https://www.361graden.nl/). Bij deze meditaties zit je op een stoel en is een meditatiekussen, etc.
niet nodig.
In het najaar starten online sessies: na het volgen van een bovenstaande workshop, ontvang je
50% korting op de online sessies.
Data
Kracht door Bewustwording I
25-7 en 8-8
Kracht door Bewustwording II
22-8
Spirituele Groei I
26-7 en 9-8
Spirituele Groei II
23-8
Tijd
9.30 - 16.30 uur
Locatie
Kapel, Utrechtseweg 131, Renkum
Kosten
50 euro per dag, excl. lunch, incl. koffie/thee/water.
Maximaal 5 deelnemers (in verband met 1,5 meter)
Contactpersoon:
Agnes Bolte
aanmelden via:
mail naar agnes@361graden.nl

De Beeldende Reis - 19 t/m 26 sep 2020
Intuïtief Beeldhouwen in Noord-Spanje, geïnspireerd door de natuurlijke weg van de
Latifa.

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 12 e
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.
Kijk voor meer workshops Intuïtief Beeldhouwen, en Beelden en Gedichten op:
www.intotuition.nl.
Vanaf juli mag er weer naar Spanje worden gereisd. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Het
is ook mogelijk eerst een (mid)dagworkshop te komen volgen om te kijken of het iets voor je is.
Je bent van harte welkom!
Locatie: Landgoed La Miana (45 km van Gerona)
Kosten: € 868 p.p. o.b.v. 2-pers.kamer en € 994 p.p. o.b.v. 1-pers.kamer
Groep: 6-12 deelnemers
Contactpersoon: Marjolein Berger-Vos, IntoTuition,
Meer info: De Beeldende Reis - Spanje, info@intotuition.nl, 0297-255967

888HQZ Opleiding
1daagse opleiding in de 888HQZ healing techniek.

Voel jij ook een behoefte om bij te dragen aan de overgang naar de 5de dimensie? Dan is
888HQZ healing voor jou bedoeld. In deze healing techniek richt je je op het genezen van jezelf,
de ander en de wereld. Uitgangspunt is dat we allen 1 zijn, waardoor het helen van jezelf een
direct en positief resultaat heeft op de buitenwereld. Alles wat in jouw bewustzijn aanwezig is en
op jou als niet harmonieus overkomt, kun je op eenvoudige wijze voor healing aanbieden aan het
Universum.
In deze eendaagse krijg je inleiding in de basisvaardigheden voor deze techniek. Aan het eind van
de dag ben je in staat om healingen op jezelf uit te voeren.
Het aantal mensen dat mee kan doen, is beperkt tot 5 deelnemers. Dit om er zeker van te zijn dat
het ook bij strengere maatregelen, rond Corona, doorgang kan vinden. Wacht daarom niet te
lang.
Datum en tijd: 6 september 2020, 10.00 – 17.00
Kosten: 100 euro, inclusief lunch
Locatie: Wageningen, dicht bij het centrum
Contactpersoon: Jeroen van Buuren; ja@divinefulness.info, 06-12524055, divinefulness.info

Divinefulness:

prominente plek voor het Goddelijke
prominent place for Divine

Maak kennis met een nieuw initiatief
Enkel met het Goddelijke als leidraad, kunnen we de overgang naar de 5de dimensie volbrengen.
Dit is het uitgangspunt van waaruit ik al meer dan 20 jaar leef. Door het volgen van een
fantastische training van Tony Robbins en Dean Graziozo ben ik gaan inzien hoe ongelofelijk
belangrijk het is om dit ook zichtbaar in de wereld te zetten.
Daarom heb ik de naam Divinefulness (in het Nederland GodVolHeid) heb omarmt. Vele jaren
geleden viel mij de gedachte in: niet Mindfulness, maar Divinefulness.
Wil je meer weten over Divinefulness, heb je er ideeën of vragen over, mail me dan.
Contactpersoon: Jeroen van Buuren; ja@divinefulness.info, 06-12 52 40 55
Locatie: www.divinefulness.info, www.facebook.com/divinefulness

Woensdagavond: Christus Meditatie
If you would be interested in an English Christ meditation, please let me know:
ja@divinefulness.info
Zoals al aangekondigd komt een groep iedere woensdag bijeen om te mediteren op de manier
zoals dat beschreven staat in de zogeheten Christus Brieven. Je kunt ze vinden op

www.christuswijs.nl. Deze meditatie richt zich op het uitreiken naar onze oerbron.
Vanaf 1 juli verandert er het een en ander aan de opzet.
Voor de bijeenkomsten wordt gebruikgemaakt van Zoom.
1. De uitleg van hoe te mediteren wordt een keer per maand, op de eerste woensdag gegeven.
Deze begint om 19:45 en duurt een kwartier
2. Op alle woensdagavonden zijn deelnemers aan de meditatie welkom om vanaf 20:00
Samenvattend:






19:45 (Op de eerste woensdag van de maand) Uitleg van de Christus Meditatie
Als je rond deze tijd binnenkomt, kun je ervoor kiezen om je microfoon wel of niet aan te
zetten. Als je hem aanzet, ben je in staat om vragen te stellen.
20:00 Binnenkomst van overige deelnemers
Vanaf deze tijd, vraag ik je om je microfoon te dempen bij binnenkomst.
20:05 Start van de meditatie
Op dit tijdstip sluit ik de ruimte, zodat er geen nieuwe deelnemers meer kunnen
binnenkomen. Ook zal ik iedereen vragen om zowel de camera als de microfoon uit te zetten.
Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid gegevens die de app verstuurd minimaal is, waardoor het
uitspreken van het gebed beter te horen is.
Na het uitspreken van het gebed, mediteren we gezamenlijk, totaal duurt dit ongeveer 20
minuten.
Daarna is er mogelijkheid om kort te delen, waarna de bijeenkomst wordt beëindigd

Voor de bijeenkomst maak ik gebruik van zoom. Volg de link www.zoom.us/j/2228888777 (3 x
2, 4 x 8, 3 x 7). Wachtwoord: Christ.
Datum en tijd: iedere woensdagavond van 20:00 – 20:30 (eerste woensdag om 19:45)
Kosten: gratis
Locatie: zoom, www.zoom.us/j/2228888777
Contactpersoon: Jeroen van Buuren; ja@divinefulness.info, 06-12524055,
www.divinefulness.info, www.facebook.com/divinefulness

