
 
 
 

 
 

                                                             
 
 
Dag lieve mensen !                             aug 2015 

 
Welkom ook aan alle nieuwe lezers die zich hebben aangemeld via de beurzen en via de site. 
We zitten nog midden in de zomer, hoewel het vandaag regent, maar de vooruitzichten weer heel goed zijn 
willen we u toch op de hoogte brengen van de komende activiteiten van Berry Vincenta. 
 
  
 
Maar eerst het onder de aandacht brengen van recente doorgevingen of zo u wilt channelingen die in mei 
2015 ontvangen zijn. Het zijn indringende teksten die betrekking hebben op de wereldsituatie nu. 
Enkele stukjes uit twee van de 5 hebben we hier geplaatst. 
Ieder mens  die wil weten zou dit moeten lezen en dat op zijn/haar eigen bewustzijn leggen en daar over na 
te gaan denken en voelen. 
De teksten worden in vrijheid doorgegeven en is bedoeld om u aan het denken, aan het bewegen te zetten. 
Of u dit wel of niet wilt doen is aan u.  
Uw eigen waarheid draagt u in uw hart. 
 
Uit de doorgeving:” Wat is de diepere bedoeling van deze situatie” ( vluchtelingen) 
“….Ze bieden de Westerse mens iets aan waaraan deze  kan groeien, door het Hart te willen openen…. 
Een mens die bereid is in de stroom van het leven van nu mee te gaan met open hart, zal daarin ook 
werkelijk tegenkomen wat belangrijk is als groei-impuls en zal die groeistappen dan ook heel bewust met 
open hart tot zich willen nemen, vanuit een overgave………..” 
 
Uit de doorgeving:” Van verbreking naar Verbinding.” 
“…………Het leven in zijn huidige staat, de wereld waarin u leeft is een wereld die lijkt te scheuren aan alle 
kanten. Het is een wereld in een hele diepe groeibeweging. En alles wat daar beweegt op die wereld, 
daarmee bent u innerlijk verbonden “ 
“Het gaat om de wezenskracht te zien in die ander. …..En  daarin ligt het werk van de mens die 
bewust is………. “ 
 

 
Berry Vincenta maakt op de beurzen Zieletekeningen of u kunt komen voor een 
persoonlijke  
reading.We nemen alles op een CD op zodat u het thuis nog eens kunt beluisteren. 
 
Een Zieletekening vertegenwoordigt het innerlijke Krachtveld van de Ziel, uitgedrukt 
in een mens. Ik vertaal de trilling/frequentie ervan via deze tekeningen, die 
ondersteunend werken in het leven van alledag . 
Tevens geef ik vaak de Kosmische naam erbij door, die krachtig doorwerkt in het 
bewustzijn . 
Het heeft al velen in “beweging” mogen zetten..  
Welkom…! 
 



Onze voorlopige agenda ziet er als volgt uit en U kunt dit nalezen op www.berryvincenta.com onder de knop 
Evenementen: 

    
Paranormaal Alternatief 26 en 27 sept. Rijswijk. Kaarten met korting te bestellen. Kijk voor de kortingscode 
op onze site. 
 
Nieuwetijdsbeurs in Rucphen 24 en 25 oktober  ( kaarten kunt u van te voren bestellen inclusief een 
heerlijk diner) http://www.suijkerbuijk.nu 
 
Paranormaal Alternatief 28 en 29 nov. Rijswijk. Kaarten met korting te bestellen. Kijk op de site 
 
 

 
 
 
Op Zaterdag 3 oktober: Workshop Schilderen vanuit je Ziel. ( vlakbij Alkmaar) en bij voldoende 
aanmeldingen ook in Rucphen.( vlakbij Breda ) Daarvoor kunt u kontakt opnemen met Spiritueel 
Centrum Rucphen. 
 
Omdat velen u voorgingen en ook regelmatig terug komen naar deze workshop bieden we het nogmaals 
aan.Het  is een dag waarin u weer nieuwe dingen leert en ervaart  over u zelf! 
 
Voor deze dag hoef je geen ervaring te hebben, dus geen angst dat het niks wordt. 
Je hoeft er geen talent voor te hebben, want we gaan er vanuit dat alles wat je met plezier doet een 
kunstwerk is! Je schildert met acryl en olieverf. Via een geleide meditatie ga je proberen de beelden die je 
innerlijk voelt/ziet te schilderen. Soms in een vorm , soms alleen met kleuren. De creatieve 
scheppingskracht  uit jou ,die op deze wijze vrij komt en je hart raakt, kun je hierna ook gaan gebruiken in 
jouw dagelijks leven !! 
We begeleiden je niet in de techniek van het schilderen, maar wel hoe je jouw gevoel vorm kunt gaan geven 
Als je wilt krijg je een diepere uitleg wat jouw beelden, kleuren en symbolen spiritueel voor je ( kunnen) 
betekenen door Berry Vincenta 
 
Durf je deze uitdaging aan ??? 
Je mag zelf je lunch meenemen, wij zorgen voor koffie,thee, soep en wat lekkers. Ook neem je zelf twee 
doeken mee van 40x50 cm. De materialen zijn voor onze rekening. 
De kosten zijn 55 euro. 
 
 
 
 



LEZING 
 
Er zal weer een geinspireerde  Lezing  door ons georganiseerd worden in December ,net zoals de 
voorgaande jaren. De datum zullen we u nog doorgeven. 
              
 
WORKSHOP 
 
Berry Vincenta wil in het voorjaar van 2016 eindelijk de lang verwachte workshop geven die alleen 
voor Vrouwen is bestemd!!  
Vrouwen die zichzelf willen zien in  al hun Kracht en  mogelijkheden.  
  
Wil je meedoen ,dan kun je je alvast aanmelden !! Graag via info@berryvincenta.com 
 
 
WE WILLEN OOK GRAAG DE BEELDEN VAN JENNY ONDER UW AANDACHT BRENGEN. Meer is er 
te zien op de andere site van ons.www.monade.nl 
 
De beelden hebben meestal betrekking op het bewustzijn van de mens. 
 

  
De lagen in het bewustzijn, sommige nog ruw anderen al glad door de levenservaringen 
 
   

  Engel 
 
 
 

      de kluizenaar 


