Nieuwsbrief juli 2018

Lieve mensen,
Hoe gaat het met jullie? Rustig en relaxed? Of heb je het gevoel dat je een
marathon hebt gelopen? Het goede nieuws is dat september een rustiger en
frisse energie lijkt mee te brengen. Een soort van opruimen na de storm met
ruimte om te manifesteren wat je leuk vind, vanuit je kern. Eindelijk! zul je
mogelijk denken. Samen met anderen in klein verband, kleine acties, heel
dicht bij jezelf. En misschien voel je nu de ruimte om je intuïtie weer een
stapje verder te ontwikkelen in de training van Piet en Isabel of die van
Nicoline.
Fijne maand allemaal en veel liefs, Marianne

Klik hier voor de reading van september van Marianne

Consulten bij Marianne van der Schilden – readings also in English
Maak tijdig een afspraak voor een consult met Marianne, want er is een wachtlijst van enkele
weken via 06-42982383, welkom@itaka.nl.

Soul purpose reading
Marianne is gespecialiseerd in het lezen van je ‘Soul Purpose’ oftewel je levensthema.
Wat kom jij in dit leven doen op aarde?
Dit 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. Marianne leest je soul purpose, je
roos, je energieveld en de chakra’s die oplichten.
Het consult begint met een kopje thee en een kort gesprek. Daarna volgt de reading van max.

1,5 uur en daarna krijg je een korte healing. De reading wordt opgenomen en krijg je binnen een
week via de mail toegestuurd zodat je het thuis rustig nog eens kunt afluisteren.

Speciale reading
Relatie, gezondheid, familie, werk, overleden persoon, e.d.
Het is ook mogelijk een speciale aurareading aan te vragen. Dit kan zijn een reading op:
gezondheid, jouw relatie met een familielid, ouder-kind relatie, je werk (wanneer je een eigen
bedrijf hebt wordt het een bedrijfsreading, zie hieronder), een overleden persoon, je huis en
omgeving, etc.. Bij een speciale reading worden andere elementen gelezen, maar de gang van
zaken is vergelijkbaar met een gewone reading. Marianne leest kort je soul purpose, een
overzicht van je roos en zal daarna je speciale vraag en het onderwerp verder uitdiepen.

Readingconsult voor een bedrijfsreading
Hoe staat het bedrijf ervoor, zijn er specifieke speerpunten of misschien problemen en
wat is er nodig.
Alle belangrijke onderdelen en invalshoeken van het bedrijf komen in de reading aan de orde
met speciale aandacht voor de vragen die jij hebt. Misschien zoek je naar een nieuwe focus of
zijn er andere veranderingen gaande of problemen.
Marianne leest eerst kort jouw soul purpose en de belangrijkste thema’s van jou in het nu. Dan
het bedrijf op dit moment: zichtbaarheid, omzet, klantenbinding, bedrijfsklimaat, personeel,
organisatieprincipe, producten, locatie en omgeving. Vervolgens gaat het om de dynamiek
tussen jou en het bedrijf. Dat wat er nodig is, welke stroom er kan ontstaan, hoe jij dit in de
praktijk vorm kan geven. Met speciale aandacht voor financiële stromen en eventuele conflicten
tussen mensen in en om het bedrijf en wat hierbij nodig is.

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 readinginformatie toe in de vorm van een geluidsfile. Kijk op de website
voor de prijzen.

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 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 door Piet en Isabella
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.
Door middel van 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.

Tijd:

Vier maandagen van 10.00 tot 15.00 uur

Data:

15 en 29 oktober en 12 en 26 november 2018

Kosten:
Locatie:
Contactpersoon:

€ 400, Wageningen en Zeeland (Noord Brabant)
isabellamacdonald@hotmail.com, www.dekrachtinhanden.nl

Training intuïtieve ontwikkeling- vanaf vrijdag 21 september
Activiteit:

Wil jij op reis naar je binnenwereld?
Wil jij met je intuïtie naar jezelf kijken
en zo je blik op wie je bent
vernieuwen? Wil jij stappen zetten met
je persoonlijke ontwikkeling? Dan is

deze training intuïtieve ontwikkeling echt iets voor jou.
Op deze reis ontmoet je allerlei facetten van jezelf: je veiligheid, je
emoties, je wilskracht, je liefde, je vermogen om je te uiten en natuurlijk
je intuïtie. Je onderzoekt jezelf in precies je eigen tempo. Je leert jezelf te
transformeren in de richting die bij je past en in het tempo dat bij je past.
Mooier kan toch niet?
We werken met meditatie, visualisatie, licht lichaamswerk en
opstellingen.
Contactpersoon:
Locatie:
Data:
Kosten:
Aanmelden:
Meer informatie:

Kompassie van Nicoline Roozen
Villa Erica, Ericapark 1 Bennekom. Goed te bereiken met bus 86 vanaf
station Ede-Wageningen. Voldoende parkeergelegenheid.
vrijdagen van 10.00- 17.00 uur. 21 en 28 september, 12 en 19 oktober.
€ 327,nicoline@kompassie.eu
over de training: http://www.vrouwelijkleiderschap.nu/workshops/

