Nieuwsbrief februari 2021

Lieve mensen,
Februari brengt een proces voor ieder van ons, een proces van afscheid nemen van anderen,
van oude patronen en gehechtheden en van de ‘oude wereld’. Dat kan nog best even pittige
voelen en heel alleen en in essentie ga je dit pad ook alleen. Het is langzamerhand tijd om te
accepteren dat alles gaat veranderen of voorgoed is veranderd. Het lijkt ook tijd om je plek
in het geheel in te nemen, in onze grote bijenkorf. Voor ieder is een vakje gereserveerd
waarbinnen je de taak kunt uitvoeren waarvoor je hier gekomen bent. De tijd is
aangebroken om dit te kunnen gaan doen! Ieders taak is exact even belangrijk en
verschillend van de taken van de anderen, allemaal samen vormen we een goed
functionerend collectief. Er ontstaat een sterke connectie binnen dat collectief door de
energie van een energiebol uit de zon, die elektronica beïnvloed en ons DNA verder
activeert. Daarna kunnen we eindelijk al onze mogelijkheden gaan gebruiken en samen
creëren. Een heel avontuur nog voor wie daarvoor kiest. En nu eerst nog een eenzame weg
te gaan lijkt het. Veel succes allemaal, ik wens je veel licht en liefde op je pad.
Warme groeten, Marianne

Het lijkt erop dat onze omgeving voorlopig nog even blijft veranderen en zekerheden echt tot
het verleden behoren. Misschien heb je juist nu behoefte aan informatie over jezelf en je
omgeving. Marianne geeft je graag een reading voor meer inzicht in jouw specifieke
zielendoel en processen op dit moment, zowel live als op zoom of ‘op afstand’ via de mail. Je
kunt ook terecht bij Eva Vosdingh Bessem voor een sjamanistische reis in een
multidimensioneel consult.
Leestips zijn nog steeds het nieuwe boek van Jacqueline Duijvesteijn over ‘De verborgen
wijsheid van de tarot’ en het nieuwe boek van Christina von Dreien met de hoopgevende titel
‘Uiteindelijk komt alles goed’. Jeroen van Buuren biedt een gratis Corona- en
gezondheidshealing aan en de christusmeditaties iedere woensdagavond via zoom.

For the Energy of February 2021 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.

Eva Vosdingh Bessem: Multidimensioneel bewustzijnswerk
We leven in een tijd van grote veranderingen op aarde. Hierin wordt ook de mens gevraagd de
werkelijkheid om zich heen en in zichzelf aan een herziening te onderwerpen.
Eva helpt je bij dat proces van opschonen, loslaten en weer in balans komen met wie je
werkelijk van oorsprong bent. Dit werk kan om tal van redenen belangrijk zijn;






om de spirituele aspecten van ziekte aan te pakken
voor soul retrieval
voor het verkrijgen van diepere inzichten achter de verstoringen
voor het ontbinden van ongewenste en verstorende contracten & overeenkomsten
om energetische blokkades en aanhakingen te verwijderen
Het grote voordeel van een multidimensionele aanpak is het holistische aspect. Bij de
traditionele Westerse (fysieke) behandelmethode van lichaam of geest is het gebruikelijker de
symptomen te bestrijden dan op zoek te gaan naar de oorzaak. Hierdoor keert het euvel vaak
terug of verschijnt het in een nieuwe vorm. De originele wond is vaak niet terug te vinden in het
fysieke lichaam, maar in andere, niet fysieke lagen.
Iedere sessie is uniek en duurt ongeveer 1,5 uur. Na een uitgebreide smudge (energetische
reiniging met copal of salie) begeleid Eva de reis met de drum terwijl jij ontspannen ligt. Na
afstemming op jouw energetisch veld en het neerzetten van de intentie begint jouw reis van
ongeveer een uur. Wat er precies gebeurt tijdens een sessie is iedere keer uniek en volledig
afgestemd op de persoon.
Kosten: € 150,Locatie: Zutphen
Contactpersoon: Eva Vosdingh Bessem, eva@vosdinghbessem.nl
Informatie: www.evavosdinghbessem.nl

‘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. Bewustzijn schept vrede. Uiteindelijk komt alles
goed.
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 vier boeken zijn te
koop via meerdere boekhandels en webwinkels.

Gratis Corona 888HQZ healing
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 niets 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, biedt Jeroen gratis 888HQZ healingen
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

In deze vorm van healing gaat Jeroen zitten met jouw vraag en zet hij je, via een kort ritueel, in
het licht en ontvang je precies dat wat je nodig hebt. Dit herhaalt hij drie keer gedurende een
week. Wil je weten hoe het werkt? Kijk op de website, daar staat een video met uitleg.
Daar kun je ook heel eenvoudig je naam en vraag invullen.
Contact: Jeroen van Buuren, ja@divinefulness.info, 06-12524055
Informatie: https://www.divinefulness.info/888

Free Corona 888HQZ healing
Protecting or health healing
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, Jeroen offers 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
In this form of healing Jeroen will sit down with your question and put you, through a short
ritual, in the Light and you will receive exactly what you need. He will repeat this three times
during one week. Want to know how it works? Check the website, there you’ll find a video with
explanation. There you can also enter your name and your question.
Contact: Jeroen van Buuren, ja@divinefulness.info, 06-12524055
Information: https://www.divinefulness.info/en/888

Woensdagavond: Christus Meditatie
If you would be interested in an English Christ meditation, please contact Jeroen at
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.

Verloop avond:
19:55 Binnenkomst deelnemers
20:05 Start van de meditatie
Op dit tijdstip sluit Jeroen de ruimte, zodat er geen nieuwe deelnemers meer kunnen
binnenkomen. Ook zal hij 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 , 06-12524055
Meer info: www.divinefulness.info, www.facebook.com/divinefulness

