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Lieve mensen,
Eindelijk is het december! De laatste maand van het jaar. De maand die gaat
over gezondheid, van je eigen voedsel, je lichaam en je relaties, waarbij meer
mogelijk is in gelijkwaardige liefdesrelaties. Er ontstaat ook meer gezondheid in
het beheer van de aarde met waardering voor de agrarische sector en steun
voor boeren. Een maand om je vertrouwen terug te vinden, dat je misschien
bijna kwijt was, na het chaotische jaar dat 2017 bleek te zijn. Maar chaos is
nodig voor verandering. En veel mensen nemen nu de verantwoordelijkheid
voor het creëren van het nieuwe. Er lijkt werkelijk meer licht te komen in deze
donkere maand! Op 20 november hadden we een ontmoetingsdag met een
mooie groep mensen in Ede. Het was heel fijn om de verbinding te voelen en de
interactie die aan het groeien is. Zelf geef ik vanaf nu het stokje door voor het
organiseren van dit soort bijeenkomsten, laat de kracht maar stromen waar hij
stromen wil, zonder vaste patronen of verwachtingen. Ik ga mijn energie
besteden aan het geven van readingen, ook op relatieniveau en aan het
beschikbaar maken van informatie, meditaties en oefeningen op bronenergieniveau.
Fijne feestdagen allemaal, met liefs van Marianne
Klik hier voor de reading van december van Marianne
Transformatiebegeleiding 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. Welke stap je nu te zetten hebt en hoe.
Marianne geeft je een begeleidingstraject dat helemaal is toegespitst op jou, je soul
purpose en jouw specifieke potentieel aan vaardigheden. Door deze transformatiestap
te zetten kun je je soul purpose gaan manifesteren.
Bij voorkeur laat je eerst een reading doen door Marianne, daaruit blijkt vanzelf wat je
hier op aarde komt doen, waar je nu zit en welke vaardigheid van jou een ontwikkelstap
nodig heeft. De begeleiding wordt hierop toegespitst en we overleggen dit samen.

Ook of we dit in één vervolgsessie gaan aanpakken of twee, meestal zijn drie sessies
voldoende. Jij bent helemaal vrij om hierin te kiezen en zelf mee te voelen wat bij je
past. In iedere sessie doe ik een korte reading van jou, je proces en waar je op dat
moment zit. Tijdens de les kijk ik ook mee wat er op energetisch niveau gebeurt.
Voor vragen 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 (in januari gaan de prijzen iets omhoog)
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 en Marianne mailt je de reading info toe in de vorm van een geluidsfile. Je
betaalt in principe 1 euro per opgenomen minuut en je kunt van tevoren een
maximumaantal minuten afspreken, b.v. 25.

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.

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.

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.
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.
Datum en tijd:
Vier maandagen: 15 en 22 januari en 5 en 12 februari 2018 van
10.00 tot 15.00
Kosten:
€ 400, Locatie:
Wageningen
Contactpersoon: 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 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.

