Nieuwsbrief december 2019

Lieve mensen,
December is de laatste maand van dit chaotische transformatiejaar. De wereld lijkt op een
door elkaar geschudde sneeuwbol. Alles warrelt om ons heen en wij raken daardoor ook in de
war. Alsof de bol steeds wordt geschud en wij ook. Onze gevoelens, levens, omstandigheden.
Ondertussen is de shift begonnen en het is nu aan ons om ook te beginnen, aan onze taak, aan
onze soul purpose. Misschien anders dan je had verwacht is dit geen serieuze zaak van hard
werken, maar meer een laten gaan van je innerlijke kind. Die mag onderzoeken, ontdekken en
spelen en andere kinderen ontmoeten die goed lijken te passen. Pas in de tweede helft van
2020 wordt er weer serieus gemanifesteerd en gebouwd aan nieuwe vormen in de materiele
samenleving. Nu, in december, heb je nog een kans om veel los te laten uit je systeem, oude
gevoelens, gewoontes en gehechtheden mogen loskomen en wegvloeien. Nog één keer voelen
en dan laten gaan en fris 2020 instappen.
Heb allemaal een goede laatste maand van dit jaar, veel liefs, Marianne

Claire organiseert en begeleid weer een hele bijzondere reis naar Egypte van 17 tot 27 maart.
In januari 2020 kun je weer ‘floaten als een baby’ in een warm zwembad, je kunt terecht bij
Ingrid Hendriksen voor Access Consciousness Bars consulten en bij Jeroen van Buuren voor
consulten met Hypnospirit. Jeroen geeft ook een bijzondere workshop op 30 november ‘Een
hypnoreis naar jouw ziel’ op 18 januari (also in english). In de training ‘Intuïtief Meesterschap’
van Marianne is nu nog één plekje vrij, neem contact met haar op als je belangstelling hebt.

For the English reading of the energy of November click here

Training Intuïtief Meesterschap start in januari 2020
Een Turbo-training voor wakkere mensen met heldere vermogens
Ben jij anders dan anderen? Ervaar je de wereld op jouw eigen manier? Heb je het gevoel dat je
vanzelf veel waarneemt en weet? Grote kans dat je een van de mensen bent die vooroplopen in
het veranderproces op onze aarde. Een proces dat niet door iedereen gezien wordt of op
dezelfde manier beleefd. Maar jij ziet het wel en je hebt het gevoel dat je er iets mee moet doen,
alsof je echte taak in dit leven nog niet is begonnen.
Marianne geeft de training en je kunt je bij haar aanmelden via mail@itaka.nl. De trainingsdagen zijn op
acht vrijdagen van 11.30 tot 18.00 uur te beginnen met 17 januari 2020.
We zijn met onze groep te gast in de prachtige ruimte van Centrum Suniya, Haagsteeg 4 in Wageningen.
Misschien ben je nieuwsgierig naar deze training, vraag dan vooral om meer informatie bij Marianne, je
kunt je nog steeds inschrijven!

Consulten bij Marianne van der Schilden – readings also in English
Maak tijdig een afspraak voor een consult met Marianne, in de zomervakantie worden er geen
readingen gegeven, afspraak via 06-42982383 of 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.
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, 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.

Een mooie kans! Reading van afgestudeerde 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 goedkope 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 eruitziet. 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.

Egypte: Spirituele Nijlreis naar eeuwenoude energetische krachtplekken
Ontmoeting met de heilige tempels van liefde, licht en heling 17 t/m 27 maart 2020
Voor diegenen, wiens ziel verlangt naar het witgouden licht, de helende energie en de hoge
vibratie van de Egyptische tempels. Egypte is de bakermat van mystiek, magie en de oudste
inwijdingsleringen. De oude Egyptenaren hadden een diep weten van de ‘Hemelse kennis’ en de
gaven van het innerlijk oog, overgeleverd vanuit de Atlantische mysteriën. Het hart als

doorgeefluik van de ziel. Wat ik steeds weer ervaar is dat de energie van dit land, waar de sluier
naar het ‘goddelijke’ zo dun is, nieuwe bewustzijnslagen opent in onze ziel en helpt deze diep te
verankeren in ons ‘zijn’. Nergens op aarde voelde ik zo’n intense aanraking, sereniteit en liefde
als hier.
Programma
We reizen we op een prachtige Nijlboot van Luxor naar Aswan en bezoeken onderweg alle
belangrijke tempels langs de Nijl. We bezoeken o.a. de imposante Karnak tempel, de
zachte Luxor tempel, The Valley of the Kings , Dendera de tempel van Hathur, Deir el medina,
Hatsjepsoet, de Horus tempel in Edfu , Komombo en de tempel van Isis in Aswan.
We hebben een inspirerend maar rustig programma waarin ook veel ruimte is voor verwerking
en mijmertijd.
Je zal merken dat je je van nature met sommige goden diep verbonden voelt, vanuit de
herinnering van je ziel. Het weer bewust maken van dit contact met ‘jouw god of godin’ kan een
openbaring zijn, je diep inzicht geven over je levensloop en je helpen je zielenmissie en unieke
gaven te gaan neerzetten op aarde.
De kosten voor deze reis zijn 1350,- euro, inclusief overnachtingen, maaltijden, vervoer van en
naar vliegvelden, begeleiding en meditaties.
Extra Healingweek Abydos
We zullen met een kleiner groepje een week eerder al naar Egypte vertrekken (op 10 maart) om
in de heilige Tempel van Abydos de diepte van heling en meditatie in te gaan.
We zullen daar intensief bezig gaan met Channeling, Rituelen, Meditatie en Ancient Egyptian
Healing. De kosten voor deze intensieve healing-week zijn 700 euro.
Contact en reisleiding: Claire, 06 52789040, clairegreve@ziggo.nl, www.clairegreve.nl

AquaFloaten voor een bijzondere sensatie van totale ontspanning
Kom je ook heerlijk floaten als een baby?
AquaFloaten of Waterdansen is genieten en jezelf overgeven in een zwembad van 34 graden. Je
werkt in koppels en je wordt door de ander door het water bewogen onder de professionele
begeleiding van Jos. Je komt in een toestand van totale ontspanning en weldadigheid, zoals je
als baby hebt beleeft.
Tijdens het waterdansen leer je hoe je met je lichaam en je ademhaling steeds vrijer kunt bewegen in het
water. We doen dit najaar een vorm van contactimprovisatie (CI) in het water, waarbij gezamenlijk met
je partner een dans ontstaat. Het warme water heeft daarbij een therapeutisch effect. Dit maakt
waterdansen een bijzondere en ontspannende ervaring voor alle leeftijden.

Datum en tijd:
Kosten:

Zondag 19 januari, 16 februari en 15 maart van 15 tot 17 uur.
20 euro pp.

Contactpersoon:
Locatie:

Jos Bogaers josbogaers@gmail.com of 06-20977906, graag aanmelden.
Sutfene, Coehoornsingel 3, 7201 AA Zutphen.

Acces Consciousness Bars
Heb je weinig energie?
Zit je teveel in je hoofd?
Heb je een burn-out?
Een Access Consciousness Bars sessie kan je hierbij helpen.
Wist je dat er 32 punten op je hoofd zijn die, als ze zachtjes worden aangeraakt, moeiteloos en
gemakkelijk alles loslaten wat jou belemmert om te ontvangen? Deze punten bevatten alle
ideeën, gedachten, overtuigingen, emoties en overwegingen die je in alle levens hebt
opgeslagen. Dit is een gelegenheid voor jou om alles los te laten. Iedere Bars-sessie kan je 5 tot
10 duizend jaar aan beperkingen loslaten, in het deel van je leven dat overeenkomt met het
desbetreffende barpunt dat wordt aangeraakt. Het is een zorgzaam en ontspannend proces
waarmee je alle aspecten in je leven losmaakt waarin jij bereid bent te veranderen. Hoeveel van
je leven breng je door met geven in plaats van te ontvangen? Is het je opgevallen dat je leven
nog niet is zoals jij eigenlijk zou willen dat het is? Jij kunt alles hebben wat jij wenst, als je bereid
bent meer te ‘ontvangen’ en wellicht een beetje minder te ‘doen’. Het ontvangen van Acces
Bars zorgt ervoor dat meer wensen in jouw leven kunnen manifesteren. Wil jij ook vrij zijn om te
ontvangen?
Tijd:
Op afspraak
Kosten:
€ 55,- incl. btw eerste sessie (normaal € 60,- excl btw)
Locatie:
Velp
Contact:
Ingrid Hendriksen, mobiel 06-15421840, info@amazen.life,
Informatie: zie www.amazen.life/balans/#accessconsciousnessbars

Hypnospirit: Hypnoreis naar jouw ziel/ Hypno journey to your soul
door Jeroen van Buuren
Activiteit: Opnieuw geboren/ Born again
Je hebt je eigen leven gekozen, toch; of heb je het gevoel dat je verstrikt bent in het verhaal van
iemand anders?
Voordat je geboren wordt, stippel je de route uit die je zult gaan. Welke uitdagingen ga je aan,
welke ontwikkelingen wil je doormaken en waaraan je wilt bijdragen.
In deze hypnose reis, brengt Jeroen je terug naar het moment waarop je deze voorbereidingen

trof. Daar maak je weer contact met jouw besluit om hier op aarde te leven, te groeien en een
bijdrage te leveren aan de grote transformatie waar we nu voor staan. Voel weer de gedrevenheid,
het enthousiasme, de vastberadenheid om te evolueren en te ontwikkelen. En dan kies je opnieuw
om geboren te worden.
Na deze reis leef je dichter bij jezelf, heb je een innerlijk weten dat je op het juiste pad bent en
onderneem je stappen om je missie hier te volbrengen.
You've chosen your own life, right; or do you feel like you're caught up in someone elses story?
Before you are born, you map out the route you will take. What challenges do you take on, what
developments do you want to go through and where you want to contribute to.
In this hypnosis journey, Jeroen takes you back to the moment you made these preparations.
There you will reconnect with your decision to live here on earth, to grow and to contribute to the
great transformation that we are now facing. Feel again the drive, the enthusiasm, the
determination to evolve and develop. And then you choose again to be born.
After this journey you will live closer to yourself, have an inner knowing that you are on the right
path and you will take steps to accomplish your mission here.
Datum en tijd: 18 januari 2020 om 14.15, zaal open om 14.00 uur
English workshop: 18 Januari at 16.15 h, door opens at 16:00 h.
Kosten: € 20,00, boek uiterlijk 8 Januari als VIP!
Locatie: Kleine zaal, Cultura Ede, Molenstraat 45, 6711 AW EDE
Contactpersoon: Jeroen van Buuren; ja@hypnospirit.nl, 06-12 52 40 55 www.hypnospirit.nl

Hypnospirit: onderneem je zielspad
door Jeroen van Buuren
Leven langs het pad dat je als ziel hebt uitgezet. Als dat jouw wens is, breng ik je door middel van
hypnose in contact met je zielspad.
Hypnose is een heel eenvoudige methode om voorbij jouw bewuste, alles overheersende, geest
te komen. In het weidse landschap waar je dan uitkomt, ligt een onbeperkte potentie aan
verandering. Wat weinigen weten is dat daar ook het pad van jouw ziel duidelijk waarneembaar
is: wat is je intentie om hier te komen en wat wil je doen voor het groter geheel?
Om hypnose hangt vaak een sfeer van wantrouwen. Grote hypnose-shows hebben daar veel
aan bijgedragen. Dat dat allemaal doorgestoken kaart is, lees je in mijn blog.
Ben je benieuwd of hypnose voor jou een manier is om dichterbij je zielspad te komen? In een
gratis sessie van een half uur laat ik je ervaren wat hypnose is.
Dat het een toestand is die we allemaal kennen, dat iedere hypnose altijd zelfhypnose is, je
volledig in controle blijft en dat je contact maakt met een heerlijke ontspanning in jezelf. Aan

het eind vertel ik je kort wat ik voor jou kan betekenen.
Datum en tijd:
Op afspraak
Kosten:
Gratis eerste sessie.
Locatie:
Via video-call
Contact:
Jeroen van Buuren; ja@hypnospirit.nl, 06-12 52 40 55

