Nieuwsbrief juli 2021

Lieve mensen,
In juni is er een minigolfje van energie over ons heen gestroomd en juli lijkt wat dat betreft
rustig te blijven. Hoewel er nog meer golven gaan komen. Opvallend in juli is het feit dat we
bewegen langs onze tijdlijn en anderen ook, maar op hun eigen rails. Dat kan wel eens
alleen voelen, maar misschien moeten we even wat afstand houden omdat we allemaal zo
snel bewegen nu. We hebben inmiddels ook gekozen voor een specifiek frequentieveld, zeg
maar de verdieping van het gebouw. Hoe hoger, hoe positiever je ervaringen lijken te zijn.
En terwijl we zelf bewegen leren we steeds beter onze omgeving te creëren, een vermogen
dat zich steeds duidelijker lijkt te manifesteren.
In de nabije toekomst, hoewel misschien iets verderop, zie ik papiergeld verdwijnen en
andere ruilmiddelen ervoor in de plaats komen en olie is minder beschikbaar waardoor
transport van goederen stagneert. Dit maakt dat we meer focussen op onze directe
omgeving, de gemeenschap van mensen om ons heen en op ons zelfvoorzienend vermogen.
Ook onze verbinding met de natuur wordt weer hechter lijkt het en daar zijn we dan weer
dankbaar voor. Dit betreft misschien een wat langer proces, maar nu is een goed moment
om daar vast over na te denken en je voor te bereiden op wat er nog gaat komen. De
uitdaging is om je over te geven aan het feit dat alles blijft veranderen, mee te gaan met de
stroom en daarbij genieten van de nieuwe mogelijkheden die je krijgt.
Fijne zomer en veel liefs, Marianne
Misschien heb je juist in deze veranderende wereld behoefte aan informatie over jezelf en je
mogelijke keuzes. Marianne geeft je graag een reading voor meer inzicht in jouw specifieke
zielendoel en processen op dit moment, zowel live als op zoom als ‘op afstand’. Je kunt ook
terecht bij Eva Vosdingh Bessem voor een sjamanistische reis in een multi-dimensioneel
consult. Intuïtief en klassiek zangeres Melanie Greve biedt bijzondere consulten aan met
‘Helend zingen’. Er zijn nog drie plaatsen in de Spirituele Nijlreis van Claire Greve beschikbaar.
En wanneer je je creatieve kant wilt voeden kun je weer mee met Marjolein naar Noord
Spanje voor de ‘Beeldende reis’. Ze organiseert een hier week waarin je intuïtief gaat
beeldhouwen volgens de natuurlijke weg van Latifa.
Jeroen van Buuren gaat in september starten met een nieuwe jaartraining ‘Divinefulness’, zie
verderop in de nieuwsbrief. Daarnaast kun je iedere woensdagavond aansluiten bij de
christusmeditaties via zoom.

For the Energy of July 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.
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. Marianne doet ook speciale readingen gericht op je bedrijf, relatie, gezondheid, etc. Op
de website vind je hierover meer informatie.

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.

Spirituele Nijlreis Egypte, 3 tot en met 12 september 2021
Nog drie plekken vrij!
(eerste foto Claire invoegen)
Voor wie de roep voelt in zijn hart naar Egypte en haar velden van vrede bekijk hier de reisfilm
https://youtu.be/9haSc3hpypQ. De Meireis van vorige maand was zo bijzonder, een weelde
aan rust, ruimte, liefde en heling voor ons allen, zoveel blessing! Veel lichtwerker zielen voelen
nu het verlangen om terug te keren naar ‘huis’ - 'The land of their Soul’ - naar Egypte. Naar haar
vrede, voeding, warmte en licht
..om te herinneren wie je bent in essentie
..om te herbronnen
..om op te laden
..om te stromen
Na deze lange tijd van rust en zuivering zijn de tempels en de Nijl weer terug in hun
oorspronkelijke heilige trilling. Nooit eerder is Egypte zo schoon en verstild geweest.
Alle sterrenpoorten staan wijd open! Krachtiger als ooit stralen de Ancient Tempels hun hoge
vibratie van licht en heling. Wees welkom mee te stromen op de heilige Nijl om in deze
belangrijke transformatie tijd de kiemen van eenheid in ons hart te zaaien. En zo een poort van
licht te zijn om de nieuwe aarde door ons heen geboren te laten worden.
Datum: 3 t/m 12 september 2021
Meer info: https://www.clairegreve.nl/egypte-reizen/
Contact: Claire Greve, 06 52789040, clairegreve@ziggo.nl, www.clairegreve.nl
Kosten: € 1550,Hierbij inbegrepen zijn:
Alle overnachtingen (op basis van 2 pers. kamers (toeslag 1 pers. kamer is € 350,-).
Alle maaltijden en water tijdens alle excursies (op de boot ook koffie, thee en frisdrank).
Alle vervoer van en naar vliegvelden, hotels en excursies, tempels en krachtplekken.
Alle meditaties , healing en persoonlijke begeleiding.
Dit bedrag is exclusief tips (50 euro), tempelentreegeld (100 euro) en de vlucht.

(tweede foto Claire invoegen)

Laat mij voor je Zingen
Helende Zang door Melanie Greve
[foto Melanie]
Muziek helpt om je in contact te brengen met je gevoel. En een stem is een heel persoonlijk
gevoelig instrument. Helend zingen is muziek die speciaal voor jou gezongen wordt. Het is
volledig afgestemd op jou en op wat er op dat moment in jou ervaren, erkend, of wakker
gemaakt mag worden. Vaak is het een gevoel van thuis komen.
In een sessie waarbij ik mezelf begeleid op de ukelele maken we werkelijk contact. Zonder dat
er op verstandelijk niveau veel gepraat wordt kan je door de trillingen van mijn stem direct
ervaren waar het nu om draait in jouw leven, inzichten krijgen over wat je volgende stap is naar
heelwording, of gewoon puur genieten van de inspiratie of koestering.
Opgeleid en werkend als klassieke zangeres ben ik op zoek gegaan en heb ik een manier van
zingen ontdekt waarbij ik volledig intuïtief te werk ga en vanuit de zachtheid van mijn hart en de
verbinding met het grote geheel, voor je improviseer. Het is een diepe vreugde voor mij om de
techniek van mijn opleiding nu te kunnen gebruiken voor een helend doel en voor ware
verbinding.
Soms heb je net even inspiratie nodig om weer door te gaan. Dat is wat ik mensen graag geef.
Op mijn website kan je wat voorbeelden beluisteren.
Voor diegenen die dat leuk vinden en het zingen missen: je mag meezingen!
Kosten: € 50,- voor een sessie van een klein uur (€ 25,- voor minima)
Locatie: Haarlem of Bussum. Op verzoek kom ik ook op locatie zoals een verpleegtehuis o.i.d.
Info:
melaniegreve.nl
Contact: melanie_greve@hotmail.com, 0621256713

De Beeldende Reis - 4 t/m 11 september 2021
Intuïtief Beeldhouwen in Noord-Spanje, geïnspireerd door de natuurlijke weg van de Latifa
[foto Marjolein]
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. Je bent van harte welkom!
Covid: Het ziet er naar uit dat Spanje als bestemming binnenkort weer code geel krijgt. We zitten
op een groot landgoed waar alle ruimte is om veilig met elkaar ‘De Beeldende Reis’ te maken.
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
Contact: Marjolein Berger-Vos, IntoTuition,
Meer info: De Beeldende Reis - Spanje, info@intotuition.nl, 06-22497997,
Algemeen: www.intotuition.nl, workshops Intuïtief Beeldhouwen, en Beelden & Gedichten

Jaartraining Divinefulness
In 20 bijeenkomsten je Goddelijke Essentie Leven
𝕃𝕖𝕖𝕗 𝕛𝕖 𝟟𝟘 𝕠𝕗 𝟠𝟘% 𝕧𝕒𝕟 𝕛𝕖 𝕡𝕠𝕥𝕖𝕟𝕥𝕚𝕖?
Ondanks dat je al heel veel spiritueel zelfonderzoek hebt gedaan,
En heb je jezelf vertelt dat dit wel goed genoeg is,
Voel jij je een buitenstaander,
Droom je ook van een wereld van Vrede en Liefde
En voel je een diep verlangen van binnen om meer jezelf te zijn,
Dichter in contact met je Goddelijke essentie te leven?
Zou jij willen:
Weten hoe je stopt met piekeren,

Mensen en gebeurtenissen kunnen omarmen in plaats van ze af te wijzen,
Iedere dag in kalmte en ontspanning leven,
Precies die dingen doen die bij jou passen en bijdragen aan een liefdevolle wereld?
Dan is dit wellicht waar je naar op zoek bent. Want er is meer uit het leven te halen!
In elke bijeenkomst deelt Jeroen aan de hand van een bepaald thema alles met je delen wat hij
weet over leven vanuit Goddelijke verbinding. Tegelijkertijd is er ruimte voor een gesprek over
jouw inzichten en over hoe jij het Goddelijke in je leven integreert. Het delen vind plaats in de
beslotenheid van een kleine groep van negen deelnemers die om de week gedurende 2,5 uur bij
elkaar komt op een middag of avond. Kijk op de website voor meer uitleg en een video
Datum:

start op dinsdag 31 augustus of 7 september

Tijd:

19.00 – 21.30 uur of 13.30 – 16.00 uur

Kosten:

488 euro (of 12 maal 48 euro)

Locatie:

Zoom, link na inschrijving

Opgave:

https://www.divinefulness.info

Contact:

Jeroen van Buuren, ja@divinefulness.info, 06-12524055

Year training Divinefulness
20 meetings on Living Your Divine Essence
𝔸𝕣𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕝𝕚𝕧𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕥 𝟟𝟘 𝕠𝕣 𝟠𝟘% 𝕠𝕗 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕡𝕠𝕥𝕖𝕟𝕥𝕚𝕒𝕝?
Even though you've done a lot of spiritual self-exploration?
And have you told yourself that this is good enough?
Do you feel like an outsider,
Do you also dream of a world of Peace and Love
And do you feel a deep desire within to be more yourself
To live more closely in touch with your Divine essence?
Would you like to:
Know how to stop worrying,
Be able to embrace people and events instead of rejecting them,
To live each day in calmness and relaxation,
Do the things that are right for you and contribute to a loving world?
Then perhaps this is what you are looking for.
Because there is more to life!
Date:

start: Thursday September 9th

Time:

19.00 – 21.30 h (1.30PM – 4.00PM EST)

Costs:

$ 588 or 12 times $ 58

Location:

Zoom

Info:

https://www.divinefulness.info/en

Contact:

Jeroen van Buuren, ja@divinefulness.info, 06-12524055

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
Contact:
Jeroen van Buuren, ja@divinefulness.info , 06-12524055
Meer info:
www.divinefulness.info, www.facebook.com/divinefulness

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

