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

Lieve mensen,
Het is november 2017 en er komt meer rust lijkt het. Dat mag ook wel, want we
zijn allemaal overprikkeld door de vele gebeurtenissen in ons leven en op de
aarde. Het gaat nu eindelijk alleen nog maar om ‘zijn’ en je licht laten schijnen.
Vanuit jouw essentie, in verbinding met de bron, schoon en zuiver. De kans is
groot dat er nog wat stofnesten uit het verleden opduiken, waarvoor je nog
even een blik en veger nodig hebt. Maar over het algemeen kun je zijn, in een
nieuwe energie, met verwondering. Heb je zin om jouw licht en verwondering te
delen? Kom dan vooral naar de samenkomstdag op 20 november in Ede. Samen
genieten is toch zoiets als creëren in meervoud.
Een liefdevolle groet! Marianne
Klik hier voor de reading van november van Marianne
Click here fort he energy reading in English
Maandag 20 november – Samenkomstdag ‘De Nieuwe Wereld’
Locatie: De Fietser, Akulaan 2 in Ede, bij station Ede-Wageningen, van 10 tot 16 uur.
In vervolg op de fijne bijeenkomst van 31 juli, waarin we hebben kunnen voelen hoe
mooi het is om met elkaar de nieuwe wereld te onderzoeken, gaan we elkaar opnieuw
ontmoeten in de prettige en open energie van ‘de Fietser’ in de oude Enka-fabriek. De
energie op aarde lijkt steeds een beetje lichter te worden, en door de sluier heen kunnen
we de echte aarde zien, voelen, proeven, ervaren. Ieder van ons die zich hiervan
bewust is loopt nu met verwondering rond door deze ontsluierende, nieuwe wereld, onze
bronwereld, die we vrij maken en opnieuw creëren. Want het gaat erom dat we
vertrouwen hebben in ons eigen creatievermogen en dit zoveel mogelijk inzetten, vanuit
ons authentieke zelf, vanuit ons hart, met passie als brandstof.
Fijn om met elkaar te delen wat jij nu ervaart, hoe raar het lijkt, hoe onzeker het je
misschien maakt. De tijd dat je alleen was mag voorbij zijn, we zijn samen, met veel,
een prachtig netwerk met lichtverbindingen.
Op maandag 20 november kun je binnenlopen vanaf 9.30 uur en de dag begint om 10
uur. We hebben een open en afwisselend programma, waarbij alleen vast staat dat
iedereen iets gaat delen, op wat voor manier dan ook. Marianne houd een korte
inleiding, waarin we gezamenlijk de energie voor de dag neerzetten. Verder kun je in de
‘speakerscorner’ in vijf minuten iets vertellen wat je belangrijk vind, we gaan speed

daten met elkaar, zingen en muziek maken op een improviserende manier en elkaar
ontmoeten om uit te wisselen. Uitwisselen kan ook met Martijn van Staveren, fijn dat hij
aanwezig is als ‘mede- deelnemer’.
De dag kost € 69,- inclusief koffie, thee, biologisch sap en een eenvoudige lunch.
Ook voor wie er 31 juli niet bij was, zorg dat je er nu bij bent!
Via deze link kun je je nu aanmelden.

Donderdagavond 16 november – Itaka ontmoeting en samenkomst in heling
cirkel
Samen een energieveld neerzetten, elkaar horen, delen en helen
Locatie: Duivendaal 7 te Wageningen
Een avond om ons te verbinden en naar elkaar te luisteren. Laat de energie maar
stromen. Marianne begeleidt de avond en start met een meditatie. We zingen mantras,
delen wat er speelt in ons leven en maken samen een helingcirkel. De avond is van 20
tot 22 uur en kost 15,- euro, koffie, thee en sap zijn gratis. De volgende meditatieavond
is op donderdag 21 december. Graag van tevoren aanmelden bij Jessica@itaka.nl.

Reading van (beginnende) readers voor 20 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 readers 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. Deze
aurareading duurt ruim een uur en vindt plaats bij een van de readers thuis. Gaby
Schmelzer regelt dit en je kunt je bij haar aanmelden via g.schmelzer@tiscali.nl. Zij
maakt hiervoor een afspraak met jou en geeft je door wie jou gaan readen.

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 0642982383, 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.

Basistraining Intuïtieve Ontwikkeling
Activiteit:

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.

Datum en tijd:
Kosten:
Locatie:
Contactpersoon:

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.
Vier maandagen: 15 en 22 januari en 5 en 12 februari 2018 van 10.00 tot
15.00
€ 400, Wageningen
isabellamacdonald@hotmail.com, www.dekrachtinhanden.nl

AquaFloaten als een baby
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! Wees op tijd, de 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! Graag aanmelden van tevoren bij Jos.

Datum en tijd:

Zondag 19 november en 10 december van 15:00 – 17:00 uur in Zutphen.

Kosten:

20 euro pp.

Contactpersoon:

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

Locatie:

Sutfene, Coehoornsingel 3, 7201 AA Zutphen.
Revalidatiecentrum “De Hoogstraat”.

