
 
 
 

 
 
Dag lieve mensen, 
 
De eerste nieuwsbrief van 2017 ligt nu voor u net zoals het jaar 2017. Wij ( en U)  gaan ook 
dit nieuwe jaar weer vullen . Maar waarmee? En hoe??  
Er is zoveel gaande in het wereldbewustzijn dat we het soms niet meer kunnen begrijpen, en 
overzien. 
Maar achter alles ligt een groot Plan. Velen van u weten hiervan. 
Het was dan ook heel bijzonder dat we vlak voor het einde van 2016 werden uitgenodigd om 
een gechannelde lezing te verzorgen voor Centrum Goud in Eibergen. 
 
De  inhoud van deze lezing: “Welk Pad volgen in deze hectische tijden” was een 
duidelijke en om u alvast een klein stukje te laten proeven: 
Voor heel veel mensen ziet het leven eruit alsof er heel veel wegen zijn afgesloten. Dit heeft 
alles te maken met die enorme omwenteling in het bewustzijn. Wanneer de mens van 
nu  naar de mogelijkheden kijkt binnen deze grote omwenteling in deze tijd, dan zal daarin 
een heel ander beeld ontstaan. Maar al datgene wat zo’n enorme druk legt op het bewustzijn 
in het leven van alledag van ieder mens, werkt zich uit in het persoonlijke leven. En in dat 
persoonlijke leven van u allemaal individueel, raakt het zaken aan in uw eigen 
onderbewustzijn, waar nu, juist in deze tijd, specifiek in deze tijd, u naar kunt kijken. Meer 
lezen???? Klik op deze link: http://berryvincenta.com/actueel.html 
 
Aan de hand hiervan kwamen veel vragen uit de zaal. Dit zijn een paar onderwerpen die aan 
bod kwamen; 

 
Zal er wereldvrede zijn? En zo ja in welk jaartal?  
 Wereldvrede heeft te maken met heel veel verschillende aspecten en heeft vooral ook te 
maken met de manier waarop de mensen deze wereld bevolken. Daar waar vrede steeds 
onderhevig is aan allerlei persoonlijke voorwaarden zal wezenlijke en werkelijke vrede nog 
niet kunnen wortelen. 

    NIEUWSBRIEF  BERRY VINCENTA 
      Januari 2017 

 

Waar zal 2017 ons brengen????? Welk Pad 
gaan we volgen?? Hierover verderop meer…..

 

http://berryvincenta.com/actueel.html
http://berryvincenta.com/actueel/item/670-zal-er-wereldvrede-zijn-en-zo-ja-in-welk-jaartal.html


Wat zijn de gevolgen van de november verkiezingen in Amerika? 2016  
De wereld is geschokt, een groot deel van de aarde, de wereld, de wereldbewoners is 
geschokt door dat wat zich uiteindelijk heeft getoond, wat tot een realisatie is gekomen, door 
de keuzes. 

Hoe kunnen we omgaan met de huidige collectieve angst? eind 2016  
 Collectieve angst heeft vooral in de eerste instantie te maken met de eigen persoonlijke 
angst. Wanneer de eigen angst onder ogen wordt gekomen en wordt begrepen dan ontstaat 
daar iets nieuws en kan, doordat er collectief ook zoveel angst op elkaar wordt 
geprojecteerd, datgene wat dan binnen stroomt een minder grote plek krijgen. 

Waar staan we nu in de wereld gezien naar de ontwikkelingsbalans op een 
schaal van 1 tot 10? eind 2016  
Voel u niet teleurgesteld als ik u zeg dat er nog zoveel moet gebeuren. 
Voel u niet teleurgesteld als u nu van mij zult horen dat er nog zoveel gedaan moet worden 
om  in de ontwikkeling van het Bewustzijn zoveel van de grond te krijgen en te brengen. 

Betekent de vluchtelingen stroom van deze tijd dat uiteindelijk er één volk zal 
ontstaan waar door ieder zich bewust wordt  
Dat wat op dit moment zo duidelijk aanwezig is . 
Al die mensen op de vlucht voor wat zoveel angst , dood en verderf zaait in hun eigen leven, hebben ook vooral 
te maken met enerzijds wat u hierin benoemt maar anderzijds ook met iets aan te reiken aan de mensen in een 
heel ander deel van deze wereld. 

 
Tot zover deze lezing . 
 

Omdat de Kerstlezing in ZuidSchermer niet doorging 
hebben we een nieuwe datum gepland. 
Dat wordt  in het Zwarte kerkje. Wilt u zich aub aanmelden? Dit ivm de beperkte 
ruimte.Zondagmiddag 2 april. Om 13.30 uur aanvang tot ongeveer 16.00 uur. 
De entree is op basis van een donatie. De titel ( onder voorbehoud) is  
“ De Innerlijke breuk” 
Tzt meer info onder het knopje evenementen. 
 
 
 
 

http://berryvincenta.com/actueel/item/669-wat-zijn-de-gevolgen-van-de-november-verkiezingen-in-amerika-2016.html
http://berryvincenta.com/actueel/item/667-hoe-kunnen-we-omgaan-met-de-huidige-collectieve-angst-eind-2016.html
http://berryvincenta.com/actueel/item/666-waar-staan-we-nu-in-de-wereld-gezien-naar-de-ontwikkelingsbalans-op-een-schaal-van-1-tot-10-eind-2016.html
http://berryvincenta.com/actueel/item/666-waar-staan-we-nu-in-de-wereld-gezien-naar-de-ontwikkelingsbalans-op-een-schaal-van-1-tot-10-eind-2016.html
http://berryvincenta.com/actueel/item/665-betekent-de-vluchtelingen-stroom-van-deze-tijd-dat-uiteindelijk-er-een-volk-zal-ontstaan-waar-door-ieder-zich-bewust-wordt.html
http://berryvincenta.com/actueel/item/665-betekent-de-vluchtelingen-stroom-van-deze-tijd-dat-uiteindelijk-er-een-volk-zal-ontstaan-waar-door-ieder-zich-bewust-wordt.html


 
 

.Aanmelden kan vanaf nu. 
Workshop Schilderen vanuit je Innerlijk in Rucphen ( Breda) 
Zaterdag 18 maart 2017 10:00 - 16:15  
Spiritueel Centrum Rucphen Het ligt in Brabant tussen Roosendaal en Breda in. 
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 met olieverf. Via een geleide meditatie ga je 
proberen…………etc 
Hieronder een reactie in ons Gastenboek van iemand die de Workshop heeft gevolgd. 

Het was heerlijk om een ziels schildering te maken vanuit het hart, het heeft me diep 
ontroerd. Eigenlijk heb ik nooit geschilderd, maar wat er uiteidelijk uit kwam was mooi en 
ook je persoonlijke boodschap, ben hier ontzettend dankbaar voor, liefs,  xxxx  
 
 
Weet u dat Berry Vincenta een Blog heeft? Aanmelden kan via de site.Dit was 
de laatste in januari: 

 

 
 
Lieve mensen, 
  
2017 is begonnen ! 
 Opnieuw een onbeschreven blad in de geschiedenis. 
Die gevuld gaat worden met wat wij allemaal als geschiedenis gaan schrijven… 
M.a.w. Wij vullen door ons persoonlijke leven en aandeel  het jaar 2017 in ! 
Hoe ??? 
Dat is de uitdaging.. 
Wil jij ook een handvat hiervoor ? 

http://berryvincenta.com/activiteiten/evenementen/workshop-schilderen-vanuit-je-innerlijk-in-rucphen-breda.html


En een nog dieper Zelfinzicht en mogelijkheden  te ontdekken ? 
 Vraag dan om een persoonlijke Channeling als kado aan jezelf en stuur ons een email.. 
De Kosmische energie stroomt.. 
In warme en Liefdevolle verbondenheid, 
  
BerryVincenta 
Natuurlijk staan we ook weer op diverse beurzen. In Rijswijk, Sneek en in Joure.  
Hier is de link voor informatie: http://berryvincenta.com/activiteiten/evenementen.html 
 

     
Berry Vincenta maakt op de beurzen voor zover u dit nog niet weet Zieletekeningen. Of ze 
geeft een persoonlijke channeling. We nemen dit op een CD op of u kunt het als 
geluidsbestand toegestuurd krijgen. 
 
Kortingskaarten voor het Paranormaal Alternatief zijn te verkrijgen . Zie de activiteiten 
pagina daarin staat alle info. 
 
We hopen u op een van onze bijeenkomsten te treffen. 
Binnenkort staan op de site ook de nieuwste geluidsbestanden van de channelingen. 
http://berryvincenta.com/my-media.html 
 
 
Ons emailadres is: info@berryvincenta.com 
 
 
Warme hartegroet , 
Berry Vincenta en Jenny Ketelaar 
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http://berryvincenta.com/my-media.html
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