Nieuwsbrief november 2020

Lieve mensen,
Aan het einde van 2020 wordt de energie zachter, maar er is ook nog steeds veel chaos. Het
helpt misschien om jezelf te zien als ‘Alice in Wonderland’ en je te verwonderen over alle
gebeurtenissen en veranderingen. Want we zijn nog niet klaar met transformeren lijkt het.
Wij niet en de aarde niet. Het ziet eruit als een soort ‘Legoland’ waarbij alle bouwsels uit
elkaar zijn gehaald en er steeds meer hopen met losse legostukjes ontstaan. En wij zijn de
her-bouwers van het nieuwe legoland, maar dan met veel meer mogelijkheden dan eerst,
meer frequentievelden, oftewel dimensies, om gebruik van te maken. Grote gebeurtenissen
lijken nog te komen die betrekking hebben op een aantal hoekstenen van onze
maatschappij, zoals de machtsverhoudingen, het geldsysteem, onze gezondheid en het
gebruik van technologie. Ze brokkelen af en verdwijnen, maar dit gaat misschien wel veel
gemakkelijker en zachter dan nu is te voorzien. Ik zie nog steeds dat er een
elektromagnetische puls over de aarde gaat vegen die alle elektronica beïnvloedt. Op dat
moment vallen veel systemen uit en hebben wij onszelf nodig en vertrouwen in onszelf, onze
vindingrijkheid, ons creatievermogen en onze liefde voor elkaar. Tot dan is nog even geduld
nodig, dicht bij jezelf blijven en je verwonderen.
In de huidige tijd van onzekerheden en chaos vind je het misschien fijn om dicht bij jezelf te
blijven en dingen te doen voor jezelf. Jacqueline Duijvesteijn heeft een heel mooi boek
geschreven over ‘De verborgen wijsheid van de tarot’, waarin je inspiratie en rust kunt
vinden en je innerlijke wijsheid laten spreken voor jezelf. Verderop in deze nieuwsbrief
vind je meer informatie. Een andere aanrader betreft de wijsheid van Christina, een
bijzonder en helder jong meisje uit Zwitserland.
In dit moment van een soort vacuüm naar de toekomst heb je misschien behoefte aan een
reading van Marianne voor meer inzicht in jouw pad en specifieke richting.
Wanneer je jezelf graag wil laten zien en iets van jezelf manifesteren in de wereld dan is het
tijd om je innerlijke saboteur op te ruimen. Dit kan in de nieuwe workshop van Jeroen op 6
november. Dus snel aanmelden! Voor meer inzicht in jezelf biedt Jeroen ook een Taroscope
patroon aan, zie verderop in deze nieuwsbrief.

For the Energy of November 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 vind plaats in de kapel in Renkum of via een online medium zoals Zoom en
we hebben daarbij zowel visueel als audio contact met elkaar. 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 wil graag op kortere termijn aan de beurt
komen, 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
(kort) 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.

‘De verborgen wijsheid van de Tarot’ een boeiend boek van
Jacqueline Duijvesteijn
De tarotkaarten zijn héél oud. Ze stammen uit de tijd dat mensen nog
intuïtieve voorstellingen hadden. De herontdekte, verborgen wijsheid en
oersymbolen vertellen ons de geschiedenis van het ontstaan van de wereld
en hoe we hier terecht gekomen zijn.
De kaarten werken nog dagelijks in ons door. Als je de verborgen wijsheid
begrijpt leer je niet alleen waar je problemen vandaan komen, maar ook wat
je er aan kan doen.
Het vraagt wel een andere manier van denken. Wie hier echter aan toe is zal
het leven veel beter gaan begrijpen. Uiteindelijk zijn we niet op deze wereld
om te lijden, maar om het lijden te overwinnen.
Dit boek is te bestellen bij uitgegeven bij Hajefa in Zoetermeer
(https://webwinkel.hajefa.nl/) voor € 19.95.

‘Christina: Tweeling, als licht geboren, Het visioen over het
goede en Bewustzijn schept vrede’.
Christina von Dreien (2001) komt uit het Zwitserse Toggenburg. Ze is geboren met een sterk verruimd
bewustzijn en behoort daarmee tot een nieuwe generatie jonge, evolutionaire denkers die het menselijk
bestaan zien, beschrijven en leven als een samenhang van kwantumfysica, neuropsychologie en
spiritualiteit. Als voorbode van een nieuwe fase in de evolutie van de mens is Christina samen met haar
tweelingzus Elena op aarde geïncarneerd om licht en vrede te verspreiden. Ze zegt: ‘het licht is al overal
op de wereld. Er is nu alleen nog iemand nodig die op de aanknop drukt.’
Echte aanraders voor alle lichtbrengers die zoeken naar inspiratie woorden en praktische toepasbaarheid
van nieuwe inzichten over de aarde en ons leven(sdoel).
De drie boeken zijn geschreven door haar moeder Bernadette von Dreien en te koop op via meerdere
boekhandels en webwinkels.

Jouw saboteur opgelost
1daagse workshop: vorm je saboteur om tot je grootste helper
Wellicht kijk jij ook regelmatig in de spiegel en vraagt je af of je wel alles uit het leven haalt. Hoe
komt het toch dat je jouw droom niet van de grond krijgt? Je wel van alles onderneemt, maar
het wel lijkt of je in cirkeltjes ronddraait. De juiste mensen en de juiste oplossingen steeds niet
vindt?
Heb jij genoeg van jezelf in de weg zitten, onzeker zijn, de eindeloze discussies over jouw
idealen. Dan is deze workshop voor jou bedoelt.
In deze workshop pak je de saboteur bij de wortel aan, haal je je innerlijke drijfveer en

enthousiasme weer op van het moment dat je besloot om je aardse reis te beginnen. Daarnaast
krijg je een aantal krachtige tools mee om de transformatie van deze dag te borgen.
Luisteren eens niet naar je saboteur, maar geef je op. Het moment is NU. Zie ook
www.divinefulness.info/jamaar.
Datum en tijd: 6 november 2020, 10.00 – 17.00 uur
Kosten: 225 euro, inclusief lunch
Locatie: Het witte kerkje van Lunteren, Dokter Kimmijserlaan 28, 6741 DR Lunteren
Contactpersoon: Jeroen van Buuren; ja@divinefulness.info, 06-12 52 40 55

Taroscope: Kosteloos beeldend inzicht in jezelf
Gratis taroscope patroon.
Ben je benieuwd wat jouw drijfveren zijn, je grootste krachtbron en welke energieën je in de
buitenwereld tegenkomt? Allemaal met als doel om beter met jezelf en de omgeving om te kunnen
gaan.
Vraag dan je kosteloze taroscope patroon aan.

Taroscope: Free Imaginary insight into yourself
Free taroscope pattern
Are you curious as to what your motives are, your greatest source of power and what energies you
encounter in the outside world? All with the goal of being able to deal better with yourself and the
environment.
Then apply for your free taroscope pattern.
Locatie: www.taroscope.info
Contactpersoon: Jeroen van Buuren; ja@divinefulness.info, 06-12 52 40 55.

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.
1. Voor de bijeenkomsten wordt gebruikgemaakt van Zoom.
2. Op alle woensdagavonden zijn deelnemers aan de meditatie welkom om vanaf 19:55
Samenvattend:
19:55 Binnenkomst deelnemers
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.

Datum en tijd: iedere woensdagavond van 20.00 – 20.30
Kosten: gratis
Locatie: zoomlink: www.zoom.us/j/2228888777, wachtwoord: 024680
Contactpersoon: Jeroen van Buuren, ja@divinefulness.info, 06-12 52 40 55
Meer info: www.divinefulness.info, www.facebook.com/divinefulness

