Centrum voor Kosmisch Bewustzijn
Marianne van der Schilden
Roghorst 173, 6708 KH Wageningen
www.itaka.nl, welkom@itaka.nl, 06-42982383

Lieve mensen,
In september reiken we voorbij de angst in een verhoogd collectief bewustzijn.
De kwaliteit van de energie op aarde verschuift en mogelijkheden openen zich,
jouw schatkist met vermogens zal zich kunnen openen. Je echte waarde komt
naar buiten en de waarde van het geld zal ook verschuiven. Dit vraagt een dedemoniseringsproces van het fenomeen geld, en stimuleert de ontwikkeling van
alternatieve economieën. Jij, je verbindingen en je leven kunnen eindelijk groots
worden, in alle speelsheid en lichtheid.
Ondertussen bouwen we aan een netwerk waarin jouw ding een plaats krijgt, je
jezelf zichtbaar kan maken en we elkaar kunnen vinden. Dit netwerk zal digitaal
ondersteund worden en in november kunnen we elkaar weer ontmoeten in een
samenkomstdag. Als je zin en tijd hebt om te helpen met het vormgeven van het
netwerk dan is het fijn als je Marianne hierover mailt.
Een liefdevolle groet! Marianne
Klik hier voor de reading van september van Marianne
Maandag 20 november – Samenkomstdag ‘Samen het nieuwe veld creëren’
Locatie: De Fietser, bij station Ede-Wageningen, van 10 tot 16 uur.
Op deze dag gaan we samenkomen in een oude fabriek vlak bij het station van EdeWageningen. Een bijzondere plek met een prettige open en nieuwe energie, die ons lijkt uit te
nodigen. Op deze dag stappen we samen in de flow van het grotere proces, door samen te
zingen en muziek te maken, maar vooral is er ruimte voor uitwisseling en ontmoeting, delen van
initiatieven en elkaar leren kennen en vinden. zodat we samen gaan manifesteren en creëren
vanuit onszelf.
Martijn wordt natuurlijk ook van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en zijn input aan
ons mee te geven. Nadere details volgen, maar misschien wil je de dag vast reserveren in je
agenda.

Reading van beginnende readers voor 20 voor 15 euro – op afspraak
Behoefte aan inzicht in jezelf? Meld je aan voor deze goedkope reading door readers die zijn
opgeleid bij Itaka. Omdat de afgestudeerde readers graag ‘in vorm’ willen blijven en zoveel
mogelijk verschillende readingen willen doen bieden zij je deze goedkopere reading te geven
voor maar € 20,- (normale prijs € 60,- tot € 120,-).

De reading wordt uitgevoerd door één of twee readers tegelijk. Zij gaan tegenover je zitten,
stemmen zich af op jouw specifieke energie en vertellen je hardop de informatie die je aura laat
zien, vaak in beelden, en erbij wat het beeld speciaal voor jou wil zeggen, dus betekent. Ze lezen
uitgebreide informatie over hoe je op de aarde staat, je levensloop, hoe je je aan de
buitenwereld laat zien, je potentiële capaciteiten, hoe je omgeving eruit ziet. Wanneer dat
nodig is worden enkele onderdelen nog nader gespecificeerd aan de hand van informatie van
enkele van de belangrijkste chakra’s. Deze aurareading duurt ruim een uur. Na de reading krijg
je een korte healing en kun je de reading even nabespreken. De reading vind plaats bij een van
de readers thuis en je maakt een afspraak met hen over de plaats en de tijd via de mail. Gaby
Schmelzer regelt dit en je kunt je bij haar aanmelden via g.schmelzer@tiscali.nl. Zij geeft je door
wie jouw zullen gaan lezen, hun naam en emailadres zodat je meteen een afspraak kunt gaan
maken.

Andere activiteiten van Itaka
Privéles op maat door Marianne
Privétraining op jouw specifieke vaardigheden
Ben jij hooggevoelig? Anders dan anderen? Voel je je niet altijd thuis op aarde?
Misschien kun je eigenlijk heel veel, maar kun je niet benoemen wat dan precies. Zoek je naar je
eigen vorm en zuiverheid hierin. Dan geeft Marianne je een korte privétraining helemaal
toegespitst op jou, je soul purpose en jouw specifieke potentieel aan vaardigheden. Nu is de tijd
dat je je soul purpose kunt gaan manifesteren, je wordt geroepen, je wordt wakker.
De training bestaat uit drie lessen van 2,5 uur en in iedere les doet Marianne een korte reading
van jou en je proces.
Voor meer informatie over deze speciale transformatiebegeleiding kun je bellen of mailen naar
Marianne welkom@itaka.nl of 06-42982383.

Consulten bij Marianne van der Schilden – readings also in English
Een reading Consult
Marianne is gespecialiseerd in het lezen van je ‘Soul Purpose’ oftewel je levensthema. Wat
kom jij in dit leven doen op aarde? Maak tijdig een afspraak voor een consult met Marianne
want er is een wachtlijst van enkele weken.
Een reading consult duurt twee uur en 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.
Je kunt van tevoren specifieke vragen stellen of vragen om een reading die helemaal is
toegespitst op een bepaald onderwerp zoals gezondheid, werk, een overleden persoon, familie
e.d.. Iedere reading wordt opgenomen zodat je het later rustig nog eens kunt beluisteren.
Je kunt ook vragen om een korter readingconsult van 1 of 1,5 uur om antwoord te krijgen op
een speciale vraag.

Readingvraag via mail, snel en goedkoop
Heb je een speciale korte reading-vraag dan kun je die ook stellen via de mail. Je mailt je vraag,
betaalt 25 euro en krijgt de informatie via de mail.

Een healing consult
Bij dit consult ga je lekker op de behandeltafel liggen en krijg je een ‘liggende reading’ gevolgd
door een uitgebreide healing van in totaal een uur. In dit geval wordt gelezen wat je lichaam
vertelt en welke plekken aandacht vragen aan de hand van zachte aanrakingen van het lichaam.
De reading en healing worden toegespitst op vragen of klachten die je hebt, dit kunnen
gezondheidsvragen of emotionele vragen zijn. Eventueel kan een healing ook op afstand
worden gegeven, net als een reading. Je maakt hiervoor een afspraak voor een tijd en je geeft je
vraag door, ik geef je de healing op de afgesproken tijd en erna hebben we via de mail,
telefonisch of via skype contact erover.
Make an appointment with Marianne. Maak een afspraak via 06-42982383, welkom@itaka.nl.

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.

BIODANZA MET HANS IN APELDOORN
Activiteit:

Biodanza, dans van het leven!
Voor eenieder die zonder vaste danspasjes wil dansen op heerlijke
muziek. Jong of oud, wel of niet kunnen dansen, je bent welkom. Bij
binnenkomst staat er thee klaar met wat lekkers. Na een korte deelronde
starten we met de dans, waarbij ik een workshop geef met een bepaald
thema.
In ca. 2 uur wordt je meegenomen naar jezelf, maar ook naar de
verbinding met de ander. Door dans alleen, met twee, of met de groep.
Door de opbouw van de les wordt je uitgenodigd om steeds verder bij
jezelf te komen en te genieten van het leven zoals het op dat moment
door jou beleefd mag worden.

Datum en tijd:
Kosten:
Locatie:
Docent:

Er wordt gedanst op blote voeten of zachte schoenen in een mooie zaal
waar alleen muziek en dans gegeven wordt. Het is fijn om in makkelijke
loszittende kleding te dansen.
Er is voldoende parkeermogelijkheid en goed bereikbaar met OV (vanuit
station Apeldoorn Bus 108 naar Ede, halte Jean Monnetpark)
elke maandag vanaf 2 oktober 2017 van 20.00 - 22.00u, inloop vanaf
19.30
introductie les €7,50, losse les 15,00, 3x voor 40,00, 10x voor 110,00
Jean Monnetpark 59, 7336 BB, Apeldoorn (in gebouw Apeldoornse
popschool)
Hans Hokke, 06 215 019 72, www.heartfeelings.nl, info@heartfeelings.nl

Reading bij een beginnend reader
Activiteit:

Datum en tijd:
Kosten:
Locatie:
Contactpersoon:

Na een aantal succesvolle trainingsreadingen, die ik samen met een
ervaren reader uitvoerde, start ik nu ook alleen.
Heb je vragen over jezelf of over je leven? Of wil je gewoon eens weten wat je
onderbewuste je aan informatie wil geven?
Bij een reading geeft jouw onderbewuste mij via woorden en beelden aan wat ik
jou mag vertellen. Je krijgt zelfinzicht.
Ook kunnen we het, indien gewenst, hebben over wat jij nodig hebt om verder
te gaan op jouw levensreis. Wat jij daar zelf voor kunt doen.
Op afspraak via email of telefoon
€ 25, Graspieperweide 12, Wageningen
Els van der Chijs, e-mail: elsvanderchijs@hotmail.com,
telefoon: 06 203 96 987

Basistraining Intuïtieve Ontwikkeling
Activiteit:

Datum en tijd:

In deze training geven Isabella Mac Donald & Piet Bongers
een inspirerend programma met oa:
Praktische intuïtie oefeningen, visualisatie, leren gronden(aarden),
energie leren scheiden en loslaten, inzicht in invloedsfactoren en
overtuigingen, Mannelijke/Vrouwelijk energie, Je wezen, je hogere zelf.
Omdat het ontwikkelen van je intuïtie een bewustwordingsproces is, leer
je tijdens de training steeds meer over jezelf te weten. Je bewust worden
van wat je voelt en denkt.
Dmv huiswerk kun je dit thuis oefenen en je intuïtie daadwerkelijk
inzetten in je dagelijks leven. Leren werken met energie is geen
theoretische 'pen en papier' training. Met energie moet je zelf werken,
het voelen en ermee oefenen.
8 woensdagavonden op 6, 20 september, 4, 18 ,25 oktober, 1, 8 ,15, 29
november, 6 december van 19.30 tot 22.00. Of op 4 maandagen: 2,16
oktober en 13, 27 november van 10.00 tot 15.00

Kosten:
Locatie:
Contactpersoon:

€ 400, Wageningen
isabellamacdonald@hotmail.com, www.dekrachtinhanden.nl

Labyrint: het pad naar binnen
Activiteit:

Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Contactpersoon:

Een labyrint, niet te verwarren
met een doolhof, is een slingert
pad dat je vanzelf naar het
centrum brengt. Door deze weg
met aandacht te lopen komt
informatie tot je. Het is te
vergelijken met een
familieopstelling maar dan
helemaal voor jezelf.
Voor en na het lopen van het
labyrint zijn er een paar korte
oefeningen die helpen om je
dichter in contact te brengen
met wat je ervaren hebt tijdens
het lopen.
Zaterdag 9 september. 10:00 - 14:00
labyrint in het bos, verzamelen voor Restaurant Nol in het bos,
Wageningen
€ 40,00
Jeroen van Buuren: ja@vanuitstilte.nl

Stembezieling voor ondernemers
Activiteit:

Overtuigend communiceren, Je
boodschap gemakkelijk overbrengen
Dit, en veel meer, ontstaat door de
klank van je ziel te laten klinken.
In een workshop van één dag leer je
contact te maken met wat jouw ziel wil
laten horen.
In eenvoudige oefeningen ontdekt je
dat ook in jou een diep verlangen huist
om je te laten horen, jouw klank met de wereld te delen. Door te klinken
vanuit je ziel kom je uit je hoofd en in je hart.

Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Contactpersoon:

Deze dag kent een vervolg ‘geef stem aan je passie’ waarin je laat horen
wat jou drijft als ondernemer.
Woensdag 20 september van 10:00 – 17:00 uur
Boerderij de Mossel. Mosselseweg 2, 6731 SK Otterlo
€60,00 exl btw. (€72,50 inc btw)
Jeroen van Buuren: ja@vanuitstilte.nl

Galactische bewustwording
Activiteit:

Datum en tijd:
Kosten:
Locatie:
Contactpersoon:

Ik organiseer avonden en dagen voor mensen die net als mij met een
(inter)galactisch bewustzijnsonderzoek bezig zijn.
Op deze dag is het fijn om gelijkgestemden tegen te komen en om bv
– gewoon samen te zijn
– samen een bepaald onderwerp uit te diepen
– datgene te kunnen delen waar je tegen aan loopt
– als het er om vraagt samen oefeningen te doen
– samen bekrachtigingen te doen
– samen vanuit de oorsprong onze stem te laten horen
– samen een stilte wandeling met later bekrachtiging in de natuur te doen
(zomermaanden)
– ………..
Het belangrijkste is dat we vanuit ieder zijn/haar eigen uniekheid, deze
dag samen creëren.
Vrijdag 18 augustus. Inloop vanaf 10:00, start 10:30 tot en met 16:00
Donderdag 21 september is er een samenkomst dag
Voor het balans van het samen creëren zijn de kosten verminderd naar €
5,00 (eigen lunch meenemen)
Praktijk Compassie. Gezichtslaan 4, Leersum
Nanda van Wolfwinkel. Inschrijven via mail:
terugnaarjeoorspronkelijkezelf@mailbox.org. tel: 0627 58 2212 ( alleen
sms en bellen). www.praktijkcompassie.nl

WATIPI
Activiteit:

AquaFloaten / Waterdansen (met bewegingen uit WATSU en WatSjiGong)
is voor het lichaam, terwijl het hoofd even vakantie heeft.
Zeker in deze (minder) koude dagen is het water van 34 graden een
welkome afwisseling! Er zijn inmiddels 4 aanmeldingen, dus je bent
welkom. (Deur sluit om 15.00 uur).
Floaten is een prachtige therapievorm om je te laten dragen, geborgen te
voelen, zuiveren, verbinding te ervaren, trauma’s rond geboorte, andere
trauma’s en bagage los te laten en je te herinneren wat je komt doen en
hoe je dat het beste kunt! Magie!

Datum en tijd:

Zondag 15-10, 19-11, 10-12 van 15:00 – 17:00 uur in Zutphen.
Zondag 01-10, 05-11, 03-12 van 20:00 – 21:30 uur in Utrecht

Kosten:

20 euro pp.

Contactpersoon:

Jos Bogaers josbogaers@gmail.com / 06-20977906 (whatsapp)

Locatie:

Sutfene, Coehoornsingel 3, 7201 AA Zutphen.
Revalidatiecentrum “De Hoogstraat”. Rembrandtkade 10, 3583 TM echt

Workshop Orgonverrijker bouwen met Dr. Paul G.J. Ganzevles
Activiteit:

Datum en tijd:
Kosten:
Locatie
Contactpersoon:

De naam Orgon verwijst naar de voor biologisch leven noodzakelijke
fijnstoffelijke energie.
De term komt van Wilhelm Reich ( 1897-1957) die onderzoek deed naar
de basisdrijfkracht van het leven. Deze basisdrijfkracht wordt ook wel
beschreven als de energieaura die elke vorm van biologisch leven omhult.
Ook de aarde heeft een dergelijke levensenergie aura of ether, die voor
het in stand houden van het biologische leven op aarde een belangrijke
rol speelt. Technische ontwikkelingen die geleid hebben tot uitvindingen
als Radar en andere vormen van hoogfrequente elektromagnetische
activiteiten hebben o.a. een negatieve invloed op de dichtheid van de
aarde-ether en daarmee op de levenskwaliteit van het biologische leven.
Op basis van het werk van Wilhelm Reich is door mij een handzaam
instrument (Orgonverrijker) ontwikkeld dat het mogelijk maakt in de
woning een levensenergierijke sfeer op te bouwen en te handhaven.
Meer informatie over Orgonlevensenergie is te vinden op onze website:
www.orgonautica.nl. en in mijn boek “ Orgonlevensenergie in de schaduw
van elektromagnetische straling (Uitgeverij de Wilg 2011).
Tijdens de workshop wordt middels een powerpoint-presentatie dieper
ingegaan op het thema levensenergie, waarna de deelnemers onder
begeleiding een Orgonverrijker bouwen.
6 oktober 2017 van 10.00 – ca 16.00 uur
€ 150,- inclusief alle materialen. Maximum aantal deelnemers 12.
Zutphenseweg 59, 7211 EB Eefde
Paul Ganzevles. Aanmelding voor de workshop kan via
www.orgonautica.nl, of rechtstreeks via een e-mail naar
pganzevles@concepts.nl.
Na betaling van de deelnameprijs op rekening NL23RABO0377702994
ontvangt men het dagprogramma.

IntuÏtieve Ontwikkeling: de Healingtraining 1
Activiteit:

Deze training is een vervolg op de Basistraining Intuïtieve Ontwikkeling
van Isabella Mac Donald & Piet Bongers. Bij de Healingtraining werk je
aan de bewustwording en beheersing van je eigen energie, maar ook
wordt je je meer bewust van de energie van anderen en de invloed die je
op elkaar hebt. Die invloed kun je positief aanwenden bij het healen. We
gaan werken met de telepathische kanalen, familie-energie in de 'tapes',

Datum en tijd:
Kosten:
Locatie:
Contactpersoon:

het hormoonstelsel, vorige levens, het astrale lichaam, het droomkoord
en koorden tussen jou en anderen. Je leert verschillende technieken zoals
healen met en zonder je handen, healen op afstand, healen met geluid en
het gebruik van kristallen bij het healen. Twee speciale healingtechnieken
in deze training zijn de celhealing en atlantic foot healing. In de lessen
doen we allerlei oefeningen: meditaties, visualisaties, healingoefeningen,
bewegingsoefeningen en expressie zoals tekenen en dansen
8 maandagavonden 9, 23, 30 oktober en 6, november, 11, 18 decemer, 8
januari van 19.30 tot 22.00.
€ 400, d'n Heihorst in Zeeland (Noord Brabant) tel 06-51228375
isabellamacdonald@hotmail.com, www.dekrachtinhanden.nl

