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Waarom dit boek?

Nadat ik voor Unveiling The Goddess Within een ebook had gemaakt 
over het ontstaan van het traject, het hoe en waarom, maar ook over de 
Language of Light en over hoe dát dan weer tot stand was gekomen, na 
dat alles en na die machtig mooie reis, 7 maanden lang met 7 Goddesses, 
wist ik: ook voor het traject Working with Elohim komt er zo’n boek.

Ik wist toen nog niet eens dat het 7 sleutels zouden worden, ik wist niet 
eens wat er zou gebeuren in het traject, maar ik wist wel: die mensen, 
die 12 mensen die dit hebben als ‘Soul’s Choice’, hen wil ik vinden. Ik leg 
strakjes uit hoe ik daarbij kom: A Soul’s Choice.

En wat er ook gebeurt, of dit voor jou is of niet - en dat WEET je dan 
gewoon - ik hoop dat dit boek je hoe dan ook inspireert. Dat het je de 
ruimte geeft, door de ruimte die het inneemt. Dat het je de moed geeft, 
door de moed die het nodig had dit te maken. Dat het je de woorden 
geeft om ook jouw verhaal te vertellen. Open, onbeschaamd, gewoon, 
zoals het is. 
Voor mij is dat een thema geweest, elke keer opnieuw en elke keer een 
laag dieper. Het is ook nogal wat. En waar ligt het verschil, tussen ego en 
in je kracht staan? Het antwoord op die vraag komt ook voor jou vanzelf. 

Ik hoop dat ook jij op staat en gaat doen, waarvoor je gekomen bent. Ik 
moedig je aan. Maar ik weet tegelijk: niets zal je weerhouden. Je bent een 
Powerful Divine Reality Creator. En dit, dit traject, het geeft je alles om 
jouw Divinity te ontsluiten en op te staan als die Divine One within. Elke 
dag te leven, elke dag, vanuit jouw ware aard en ware natuur. Hemel op 
aarde. Zoals je wist, dat je zou doen.
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Over Marieke

Marieke is een expert op het gebied van onderwijs en opvoeding, 
(innerlijk-) leiderschap, zelfliefde en hoogbegaafdheid. Na een vervullende 
carrière in het begeleiden van kinderen, docenten, leidinggevenden en 
ouders vond ze haar weg naar een innerlijke wijsheid, rijkdom en 
verbinding met allerlei soorten Light Beings en Cosmic Information die tot 
dan toe verborgen was gehouden.

Marieke’s team
Nadat ze ontdekte dat ze de Language of Light sprak en hier intensief 
mee ging werken, was er geen weg terug: ze herinnerde zich wie ze 
werkelijk was en wat ze hier op aarde kwam doen. Ze werkt nauw samen 
met haar team met een vaste kern van Light Beings, waaronder 
Archangel Michael, Mary Magdalene, Jesus en Galexis (ook een groep). 
Dit team noemt Galexis ‘the Marieke-team’. 

Haar gesprekken met haar team geven veel helderheid en duidelijkheid 
en bevatten ontroerende en prachtige informatie over vrijheid en 
zelfliefde. Sommige deelt ze, die kun je vinden onder haar blog. Daarnaast 
heeft Marieke toegang tot een onmetelijke liefde, wijsheid, inzicht en 
ervaring vanuit haar Cosmic Self: AnRa.

Vrijheid en zelfliefde: onlosmakelijk verbonden
Ze gebruikt dit alles om mensen te helpen zich te bevrijden van 
overtuigingen, patronen en structuren die hen belemmeren zichzelf te 
ervaren als wie ze werkelijk zijn: Powerful Divine Reality Creators. 
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https://mariekezwinkels.com/blog/
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De weg naar die totale vrijheid is de weg van volledige zelfliefde en 
Marieke geeft met haar eerste boek, 40 Dagen Liefde Voor Jezelf, naast 
kennis, inzicht en inspiratie een helder en praktisch handvat om daarin 
voortdurend te kiezen en groeien.

Balans Male-Female
Ze heeft, samen met haar team, ook een aantal grotere, meer 
omvattende missies op zich genomen. Een daarvan is het herstellen van 
de balans tussen Male-Female, nodig voor Humanity om verder te 
groeien in en naar Crystal Vibration. Marieke draagt in zichzelf deze 
balans volledig uitgewerkt. Samen met haar team en een groep van 11 
vrouwen zijn de 7 sluiers die in het Human Consciousness Field over 
Divine Female lagen gelift, tijdens een intensief traject van 7 maanden, 
Unveiling the Goddess within, in 2017. 

Met deze grote en impactvolle stap in het herstellen van de balans was 
ook de weg vrij voor het terugkeren op en in aarde van AnRa. Haar 
beschermende, helende en liefdevolle energie heeft de aarde in 
frequentie veranderd en het mogelijk gemaakt, geheel volgens afspraak, 
dat de Light Beings die er klaar voor stonden naar aarde konden komen, 
om intensiever te kunnen samenwerken met Humanity.

Marieke werkt op dit moment samen met haar team aan de volgende 
stap in het verhogen van de vibratie van het Human Consciousness Field: 
het op aarde brengen en toepassen van 7 sleutels om de goddelijkheid 
van de mens te ontsluiten. Dit traject heet Working with Elohim | 7 Keys 
to Unlock your Divinity, en in dit ebook staat wat dat precies inhoudt.

Klik hier voor alles over 

The Language of Light

Klik hier voor mijn persoonlijke 

verhaal: Over mij en over jou

https://mariekezwinkels.com/programmas/#tftf
https://mariekezwinkels.com/language-of-light/
https://mariekezwinkels.com/programmas/#tftf
https://mariekezwinkels.com/over-mij-over-jou/


Van de Language of Light naar Unveiling 
the Goddess within...

Het kostte nogal wat pijn en moeite me volledig te herinneren dat ik de 
Language of Light spreek – zoals je begrijpt is dat nu niet iets wat ik als 
vanzelfsprekend zag, en de angst om voor gek te worden verklaard lag 
aldoor op de loer. De weg er naar toe lees je in het ebook Mijn verhaal 
over The Language of Light. 

De sessies met de Language of Light waren zo magisch en powerful, en al 
gauw begon ik informatie te krijgen over een groot proces wat ik zou gaan 
doen. De handvatten werden aangereikt tijdens sessies met mijn klanten. 

Vanuit alles wat ik leerde en tegenkwam werd Unveiling the Goddess 
within geboren. Een magisch proces. In 7 maanden tijd hebben 11 
prachtige vrouwen knetterhard gewerkt, samen met mij, om de 7 sluiers 
die over de Divine Female in human consciousness lagen, te liften.

Het klinkt groot, en dat was het ook. Groots. Elke veil bracht alle pijn, het 
verdriet, alle lading met zich mee. En iedereen ging er dwars doorheen. 
Wat een dapperheid, wat een kracht, wat een vastberadenheid. 

Erbij hoorde ook: de reis naar de Womb of the Goddess, maar daarover 
strakjes meer. Want dit jaar is die magische reis ook onderdeel van 
Working with Elohim | 7 Keys to Unlock your Divinity.
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Klik hier voor alles over
Unveiling the Goddess within

https://mariekezwinkels.com/language-of-light/
https://mariekezwinkels.com/language-of-light/
https://mariekezwinkels.com/programmas/#UtGw
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... en van Unveiling the Goddess within 
naar Working with Elohim

De laatste bijeenkomst van Unveiling the Goddess within was zo precies 
mooi afsluitend: we hadden alles afgerond en niks laten liggen. Bij elke 
veil die gelift moest worden dacht ik weer, nou, deze valt wel mee, maar 
elke keer weer bleek het ingrijpend en mega-groot te zijn. Ik was er bij de 
laatste dus niet meer ingetrapt en had me voorbereid op een heftig dagje. 
En ‘s ochtends kreeg ik van mijn team duidelijke instructies. Het was de 
bedoeling dat we in de twee volgende weken geen enkel contact met 
elkaar zouden hebben.

Elke deelnemer moest terug, helemaal terug, naar zichzelf. 

Ik snapte het meteen, want ook ik had heus wel gezien hoe zo een 
prachtig, heftig en diepgaand proces er tegelijk óók voor zorgt dat je, 
misschien meer dan je zou willen, betrokken raakt met elkaar. Op zich 
niks mis mee, maar ik begreep het zo goed: om voor elke deelneemster 
het maximale eruit te halen aan integratie, persoonlijke groei en 
ontwikkeling was het belangrijk een stukje alleen te lopen.

Dus die laatste livedag werd gebruikt om - naast het liften van de 7e veil - 
alle banden te verbreken, energie die vermengd was geraakt te 
ontrafelen, los te maken en af te sluiten. Elke deelneemster werd 
helemaal vol in haar eigen flow en kracht gezet. Ieder haar unieke pad. 
Dat voelde zo fijn en kloppend!

Maar dat was niet alles: blessings, gifts, lightcodes, we werden gevierd. 
Er waren zó veel verschilende Beings of Love and Light en er werd zó 
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veel prachtige energie gedeeld. Ik kreeg boodschap na boodschap en de 
beelden zoefden voorbij. Ze lieten me zien wat we hadden gedaan en wat 
het heeft betekend en eerlijk gezegd, ik kreeg maar de helft mee. Ik kon 
het ook gewoonweg niet helemaal bevatten, dat heeft maanden geduurd.

Aan het einde van de dag, toen ik voelde: we hebben écht niks meer te 
doen, het is klaar, zaten we in een kring een beetje te kletsen. Iedereen 
begon zachtjes aan om zich heen te kijken en spulletjes te verzamelen. 
En ineens zag ik ze binnenkomen: enorme soort witte beings, héél licht 
en héél groot. Ik zat met aandacht te kijken, en stelde mijn team in mijn 
hoofd de ene na de andere vraag: beings? Nee. Kwamen ze van een van 
de Lightships? Je moet weten, tijdens Unveiling the Goddess within is 
een samenwerking ontstaan met Lord Ashtar en ik dacht: komen ze daar 
vandaan? Nee. Ok. Eh... Waren het dan Nature Beings misschien? Nee. 
Ik hoorde ineens: Angels. Maar ik dacht, huh? Die zijn toch niet zo groot? 
Ik bedoelde niet dat engelen klein zijn ofzo, maar dit, dit was gewoon... 
anders. Groter.

Meteen voelde ik in mezelf al die hekel aan hierarchy en aan groot-groter-
grootst. En ik dacht, nou ja zeg! Ik keek eens even goed of dit niet een 
soort Astral Plane beings waren die de boel kwamen verstoren of zo. 
Maar zodra ik die gedachte had volede ik eigenlijk al: nee. Dat is het niet. 
Niet dit licht, deze grootsheid. Ik werd me ervan bewust dat ik eigenlijk 
al de hele tijd heel veel liefde voelde, maar tegelijk was het anders dan ik 
gewend was. Ik leek wel een beetje bang!

Snel checkte ik weer met mijn team. En ik hoorde: Elohim.
Terwijl ik dit typ schiet ik weer van vol, zo veel liefde voelde ik op dat 
moment.
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Dit was de post die ik er later over schreef, op 24 februari 2018

HOLY MOLY. HET GEBEURT GEWOON WEER.

Na Unveiling the Goddess within was het even stil. 

Het was stil in mij.

Stil buiten mij.

Ik voelde eigenlijk.... niks.

Dat niks groeide uit naar onbehagen. Was dit het dan? Was ik nu ‘klaar’?

Ik sprak met mijn crew.

Alles is anders, zei ik. Ik heb moeite met aanpassen. Ik voel me verloren, 

onzeker, instabiel.

‘Well, dear Marieke, that is not surprising’.

Het liefdevole antwoord was zowel geruststellend als doodeng:

‘You have shifted into a new world with new possibilities and a whole lot 

to discover. Your clarity is a new kind. You’ll be fine. You’ll get used to it 

and then it’s same old same old. And then you’ll grow again.’

Ik voelde nog: Ja maar. Ik voel me overbodig. Alsof ik geen purpose meer 

heb. In plaats van ontkenning kreeg ik te horen: ‘Ah, but that’s true and 

untrue. You have worked towards this for so long. You goal now is to love. 

And you can do whatever the heck you like. What do you want?’ Ik had 

geen idee. Ik was altijd voortgestuwd, ik wist altijd dat ik iets kwam doen, 

en dat was nu gebeurd. Wat nu?

En ik voelde een vlammetje: My misson isn’t over yet. I want to walk with 

clarity upon this earth and do my work. Be light and love.

Daarna werd het weer stil. De plannen voor Being the Goddess within 
en Unveiling the Goddes within leken ver weg. Ik had vertrouwen maar 
voelde nog steeds..... niks. Ik wist wel. 

Dat het gaaf zou zijn. Dat het belangrijk zou zijn. Ik had genoeg info 
gekregen en genoeg gehoord. Maar toch.

En toen werd ik ziek. Diep vanbinnen kwam er iets aan het licht wat ik niet 
meer bewust meedroeg. Ik zag de patronen door het universum lopen en 
zag ook, hoe het geheeld kon worden. Ik voelde: dit is belangrijk.

Ik kreeg een berichtje van twee deelneemsters van Being the Goddess 
within. Ze voelden het niet meer, ze wilden het niet meer. Alles in mij 
kwam in opstand. Ik verzette me hevig tegen wat er gebeurde. We zouden 
al over twee weken beginnen! ik had alles al geregeld! Ik had er al zo veel 
tijd in gestoken! En niet eens vanuit mezelf, maar..... Aha. Daar was het. Dit 
was ontstaan vanuit de vraag. Niet vanuit mezelf.

Wat gebeurde er?
Iets in mij wist dat mijn reality mijn beste vriend is en dat ik veilig ben. Al 
was die veiligheid niet voelbaar voor me, wilde dat niet zeggen dat het er 
niet was. Dus ik vroeg mezelf: Wat gebeurt er?

Ik sprak een van de deelneemsters en praatte met haar over alles wat we 
zouden gaan doen. Ik sprak over de Elohim. En ineens werd het wit en stil 
om me heen. Ik hoorde in mijn hoofd een stem: This is a soul’s choice.’
En ik wist ineens zeker: Wat er ook gebeurt, als je hierbij bent, ben je erbij. 
En als je er niet bij bent, ben je er niet bij. Niets zal je weerhouden als het 
je soul’s choice is. En niets zal je doen meedoen, wanneer dat het niet is.
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Zo hing ik op, in die zekerheid. Ik sliep. En werd wakker in paniek. Weer 

geschoten in angst en onzekerheid, weer bleef als enige vraag over: Wat 

wil jij?

En het enige wat ik hoorde en hoorde en hoorde was: Ik wil naar dat licht! 

Ik wil naar dat licht! Ik zag het zachte en felle licht van wat ik had leren 

kennen als ‘Elohim’ in mijn blikveld. Dat wilde ik.

Omdat ik ziek was geweest besloot ik mensen te bellen om afspraken 

die ik niet na had kunnen komen opnieuw te plannen. Ik belde de juiste 

persoon op het juiste moment. geen toeval - achteraf bleek, dat we onze 

afspraak al lang hadden verzet. Ze vertelde me over Elohim. Wist je wel 

dat dat de hoogste frequentie is en dat niemand ermee kan werken?

Mijn hart deed haar ogen open.

Wist je wel dat ook people van andere dimensies dat niet kunnen of willen 

omdat de energie zo hoog is?

Ik wist: Ik wel.

Het drong door als een vlijmscherp mes.

Maar ik wel! Ik ben hier om dat te doen! 

Dit is iets, wat ik wilde doen! Dit.

Mijn soul’s choice.

Tranen stroomden over mijn wangen en mijn hart deed pijn, zo open ging 

ze.

Wist je dat een glimps van Elohim energie al genoeg is om alle shit die nog 

verborgen was omhoog te halen?
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Yep. Nu wel. Kwartjes vielen als gekken. Ik snapte het. Eindelijk snapte ik 
het. Al bijna twee maanden voelde ik me raar. Naar. Alsof ik wel Marieke 
was, maar net niet. Alsof oude patronen en dingen waarvan ik wíst dat ze 
‘klaar’ waren, er gewoon weer zaten. Ik voelde mijn leven als een struggle, 
en dat is zooo niet wie ik ben. Ik snapte er niks van. Maar nu wel.

Je moet weten, tijdens de laatste veil-lifting zaten we aan het einde van 
de dag met elkaar, stil te wezen. het was heerlijk en ok een beetje groots: 
tijdens die dag was weer zo duidelijk geworden wat we hadden gedaan, 
hoeveel impact het had gehad. AnRa was op aarde. Het gevolg van wat we 
met de Goddesses hadden gedaan. 

Ik keek op en zag fel wit licht zachtjes binnenkomen. Ik werd me er lang-
zaam van bewust. ‘We hebben bezoek!’ zei ik. En ik vroeg me af: Engelen? 
Nou, hele bijzondere dan! Het voelde als groter. Het voelde HUGE.
Ik hoorde in mijn hoofd een stem die zei: Elohim. Ah, ok. Nooit van ge-
hoord.

This is for you, zeiden ze. We are here for you.

Ok. Gaaf! Ik zag tegelijk hoe iedereen een blessing kreeg van deze energie, 
dat pure, witte, felle zachte licht.

Ik vertelde de groep wat ik zag en vroeg: Weet iemand wat Elohim is? Het 
was heel bijzonder, werd direct bevestigd. En ze zijn heel groot! zei i
emand. Ja, dat zag ik. Het was bijna overweldigend zo mooi. Iemand zei: 
De rechterhand van God. 



Iets in mij werd wakker. Tegelijkertijd voelde ik me lichtelijk geirriteerd. Ik 

hou niet van hiërarchie. Vuchtig dacht ik: Pfffff nou, hele piefen dus...! - 

een beetje skeptisch.

‘s Avonds heb ik in bed liggen googelen. En ik kwam terecht op een pagina 

waarin werd beschreven hoe Elohim - inderdaad de rechterhand van god 

genoemd - als frequentie het dichts bij source ligt. Ondanks die irritatie 

over ‘gradatie’ en hiërarchie’ voelde ik dat het klopte. Of in elk geval klopte 

er íets!

Ik las over 7 oorden - energetische oorden - op aarde. Hoe science fiction 

het ook klonk, ik kon niet stoppen met huilen en in mijn hart galmde het 

woord: home.

Goed, ik zat daar dus aan de telefoon en terwijl we spraken zag ik het 

gebeuren. Ik zag overal ogen opengaan, net zoals ik de ogen in mijn hart 

open had zien gaan. Ik weet dat het raar klinkt maar ik kan het niet anders 

omschrijven.

Het sloeg in als een bom.

OMG!
Dit is de bedoeling!

Dit is wat ik ga doen!

Ik wist heel zeker: ik ga helemaal niet Unveiling the Goddess within nog 

een keer doen. Dat is geweest, het is klaar. We hebben gedaan wat we 

zouden gaan doen and we did it well! en ik ga ook niet Being the Goddess 

within doen! Natuurlijk wilde ik de vraag om meer beantwoorden toen 

deze kwam, maar het was niet van mij geweest. De informatie die ik kreeg 

hoorde helemaal niet in die vorm!
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Ik wist:
Ik ga dit doen.
Werken met Elohim.

Ik ga met een groep mensen die dit als Soul’s Choice hebben gemaakt 
Elohim energie in human consciousness brengen, op aarde. 

Hemel, op aarde.

Hoe zij-ig en belegen klonk dat! Maar het was zo WAAR! Het kon me niet 
schelen hoe het klonk. Deze waarheid schudde mijn cellen wakker en het 
leek of ook al mijn cellen hun ogen openden.

Ik zag opnieuw hoe dit een soul’s choice is en dat degenen die dit gaan 
doen al aan het voorbereiden waren. Hoe ze ergens, diep van binnen, wel 
weten dat dit gaat gebeuren.

Hoe ze het felle, witte, zachte licht al kennen.
Hoe ze al wéten dat alles van binnen zit en dat niets los van jezelf staat.
Dat dat licht, uiteindelijk, jij zelf bent.
Dat alles, uiteindelijk, jij zelf is.

Dit, dit gaat over het claimen van alles wie je bent - source energy. Divine.
Over hoe alles wat je in jouw reality ervaart, uiteindelijk allemaal jij bent.
Al weken hoorde ik de aanmoediging: Work with us! 

We will move mountains for you.
Het is nu.
We gaan dit doen.
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En het gebeurt weer. 

Net als bij Unveiling the Goddess within krijg ik de informatie. Alles op z’n 

tijd. Geen 7 veils, maar 7 oorden die we bezoeken. 

Busting the illusion

‘Busting the illusion’ heeft zich als prachtige Language of Light sessie met 

een wonderschone intensive al aangediend. De eerste bijeenkomst is 

bekend.

Ik weet: dit gaat weer ontvouwen.

Als een bloem.

Vloeibaar en gracieus.

En ik krijg de info aangereikt via mijn sessies en mijn meditaties.

Ik ben diep dankbaar voor de drie Goddesses die hierin een rol hebben 

gespeeld. Ik ben diep dankbaar dat ik me dit heb herinnerd. En ik ben 

diep dankbaar voor wat we gaan doen.

Let’s move mountains

Nadat de eerste live dag zich dus tijdens een sessie had geopenbaard 
dacht ik, nou, dat wordt relaxed dan! Alles gaat zich weer ontvouwen, alles 
gaat zich laten zien. Ik kan achterover leunen.

Niet was minder waar. Het bleef zwaar, het bleef heftig. Ik kreeg steeds 
de boodschap dat het ‘door me heen’ ontstond. En wat in elk geval héél 
anders was dan met Unveiling the Goddess, was dat het leek alsof ik zelf 
eerst heel veel moest doorwerken en doormaken, losmaken en loslaten, 
voor ik dit uberhaupt zou kunnen doen. 

Ik werkte me serieus te pletter.

Elke dag gebeurde er wel iets. Elke dag moest ik kiezen voor licht. En elke 
dag vroeg ik me oprecht af of ik dit wel kon. In het leren werken met 
Elohim kwamen de diepste lagen naar de oppervlakte. In het begin dacht 
ik regelmatig: O, maar dit is te groot, dat kan ik niet. Om daarna weer te 
herinneren: Oja, Elohim. En dan lukte het wel. Moeiteloos, zelfs. 

Ik voelde dat ik werd getraind in het direct gebruik maken van de tools die 
ik kreeg aangereikt. En ja hoor, zoals ik altijd tegen mijn klanten zeg: als je 
wilt leren iets te gebruiken, moet je oefenen. En als je wilt oefenen zul je, 
als de Powerful Divine Reality Creator die je bent, situaties creëren waarin 
je jouw tools nodig hebt, zodát je kunt oefenen. O, what fun...
Ondertussen had ik het ook nog poeppie druk met het uitkomen van mijn 
eerste boek, het vertalen van The Freedom To Fly en The Money Program.

Maar het werkte. Ik verschoof makkelijker en makkelijker in weten, 
vertrouwen, verwachten. Good! Zeiden ze steeds. You’re doing well!
Nou, ok! Dacht ik steeds. Maar het voelt alleen helemaal niet zo ‘well’!
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Op 17 maart 2018 schreef ik deze post:

Langzaam aan ontstaat het. Working with Elohim. Ik vond het eng om 

het zo te noemen, maar krijg steeds te horen: het zal resoneren met 

voor wie dit is. En dat voel ik ook.

Vanmorgen werd de volgende manier duidelijk. Het gaat over het 

core-issue Un-Safety. Ik werd me bewust van een dieper gelegen laag 

van onveiligheid. Fear is de main issue hier. En velen van ons voelen 

dit, als ‘basisbrom’ onder alles door, alhoewel velen van ons zich er 

niet bewust van zijn. Ik in elk geval niet, tot de afgelopen dagen. Fijn 

altijd, hoe het door me heen komt en ik dus alles ervaar... (not).

‘You CAN and you will heal this. It is part of remembering who you 

truly are.’

Nou, da’s mooi meegenomen dan! Want inderdaad, remembering who 

I truly am is wel wat dit leven over gaat, ja.

Vol nieuwsgierigheid ga ik verder.

Intussen wordt mijn website totaal venieuwd en zo opgezet, dat alles 

helemaal vloeiend verloopt, komt 40 Dagen liefde voor jezelf eind 

maart uit en vertaal ik The Freedom To Fly.

Een truly fantastic lifetime.

En ik ging door. 

Soms voelde het als ploeteren, soms voelde ik Divine Bliss, maar ik 
twijfelde niet, niet meer na dat besef van ‘dit ga ik doen’. Ik voelde het wel, 
alle twijfel en angst en overwhelmed-heid maar ik geloofde er niet echt in. 
En ik handelde er al helemaal niet naar. 

En toen, tijdens twee sessies op één dag, viel alles op z’n plek. Het was net 
zo’n Rubik’s Cube. Klik, klik, klik en.... tadaaaaa.

Ik herkende het gevoel van Unveiling the Goddess within: alsof ineens het 
licht aan gaat, alles helder wordt en je achteraf niet begrijpt dat je het niet 
al die tijd al zag. Hoe perfect alles samenkwam, hoe vernuftig 
geregisseerd. Voor de zoveelste keer was ik IN AWE met het universum, 
mijn team, alles in en om m heen, dat het toch zo very clever allemaal 
precies uitpakt zoals je voelt: Ja. 

This is meant to be.
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Ik schreef er de volgende post over, op 9 april 2018:

WORKING WITH ELOHIM - HET IS BEKEND

Alles heeft zich laten zien. 7 keys in werken met Elohim. En dat zijn het. 7 

sleutels. Geen veils, geen plekken, maar keys.

Mindblown. Zo hoor je een tijdje niks, zo komt ineens, op één dag en 

tijdens twee sessies het hele programma compleet!

Vanmorgen zag ik, tijdens een sessie met Rebecca, hoe je fysiek jezelf in 

één moment, of moet ik zeggen moment van een moment van een 

moment, kunt hercreëren maar dan zonder belemmerend patroon. 

Hoe je jouw fysieke lichaam de ruimte kunt geven zich te herinneren wie 

het is, puur en divine. Hoe al jouw lichamen daarop mee reageren, en hoe 

je dus jouw zelf toestaat - want hoe kan het ook anders, allowing is key! - 

jezelf neer te zetten als divine being. 

In een flits. 

Ik zag wat er gebeurde in de connectie met source, earth, en met jouw 

reality. Kaboem. Light. Essence of creation. Zo krachtig en groots.

Daarna tijdens een sessie met Esther werd de Divine Mother Within 

geïntegreerd. Oh my god. Hoe mooi was dat. The womb of all creation. 

Onverstoorbare eindeloze liefde. Een omhelzing IN jezelf. Home, in jezelf. 

Tranen over mijn wangen en nog steeds een beetje beduusd.

Ik zag en snapte ineens hoe alles klopt, samenvalt en precies is 

waarheen ik heb bewogen: allowing.

Ik zag hoe de Divine Mother Within, die pure liefde, goud, onverstoorbaar en eindeloos, werd ondersteund door de witte, bruisende actie energie van Elohim. Hoe het samen één was. Hoe het onderdeel was van. Het één ruimtegevend, het ander ondersteunend, onlosmakelijk verbonden en elkaar steeds maar weer gevend.

Ik geloof oprecht dat mijn brein het nog niet allemaal kan bevatten.

Ik moet weer denken aan wat ik vaak te horen krijg: ignorant bliss. Ik wordt vaak er een beetje buiten gehouden en ben me totaal niet bewust van wat gaat komen, tot het gebeurt!

En dan denk ik weer: maar goed dat ik het niet wist. Ik had wel gezien dat mijn dag naast deze twee sessies leeg was. En dat ik alle ruimte en tijd had. Maar dit, dit zag ik niet aankomen.

Samen met de andere vijf sleutels die ik al 
aangereikt heb gekregen is het programma nu 
compleet.

7 livedagen, 7 sleutels.

7 plekken op aarde die we gaan bezoeken, The Womb Of The Goddess, verbonden met 7 energetische oorden waar de Elohim verblijven.

En alles, alles, gehuld in wit licht
Remembering
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Claiming

Allowing

Stepping into

Being
Moving mountains

Ik kan niet wachten.

Over twee weken begin ik met de webinars waarin je alles kunt vragen en 

ik je vertel hoe en wat Working With Elohim inhoudt. See you there!

En toen ging ik naar Frankrijk

Dat gevoel van ‘alles klopt’ groeide en groeide, want precies twee weken 
nadat alles op z’n plek viel, op 23-04, vertrok ik naar Frankrijk, als 
voorbereiding op dit traject.

Die reis zou eigenlijk deel uitmaken van het afgesproken traject Being the 
Goddess within, wat niet doorging. Zie mijn post van 24 februari.

Maar bij mij bleef Frankrijk hangen, ook nadat de beslissing was genomen 
het traject niet te laten doorgaan. Ik wist het gewoon zeker. Langzaam 
aan werd duidelijk dat het mijn eigen voorbereiding zou zijn op Working 
with Elohim, en dat ik helemaal in m’n uppie zou gaan. Ik had daar 
gewoon dingen te doen, snap je.

En dat klopte. 
Ik ben maar net terug en alles aan die reis resoneert nog na als een malle. 

Mont Saint Michel, Carnac, Locmariquer, Chartres. Met een korte pauze in 
het prachtige Brocéliande. 

De reis openbaarde zich onderweg, ik had namelijk geen plan en niks 
geboekt, behalve de overnachting bij Mont Saint Michel want dat ik 
daarheen moest had ik al gehoord: ‘Mont Saint Michel has been waiting 
for you for a long time’ werd er gezegd, toen ik met mijn team overlegde 
over wel of niet naar Frankrijk gaan. Ik ben het half jaar voordat ik ging 
ontelbaar keer volgeschoten bij de gedachte aan die magische plek en ik 
reed er in één keer heen. 11 uur onderweg en zo fit als een hoentje kwam 
ik aan. Dit was mijn ding.
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Het begon al op Mont Saint Michel, ik voelde de codes op en door me 
heen regenen. Voor als je niet weet wat codes zijn: de afgelopen jaren 
ben ik me er steeds meer bewust van geworden dat je downloads krijgt, 
soms. 

Deze downloads bevatten informatie, kennis, wijsheid, ze 
ontsluiten... iets. 
Iets in jou. 

Codes van licht en liefde die zich in jouw systeem een weg vinden en zich 
nestelen daar waar ze thuishoren. Ze activeren op het juiste moment 
de juiste herinneringen, de kennis, de inzichten en de skills. Ze helpen je 
vooruit te bewegen in jouw awakening. Soms zijn het blessings, die heb ik 
veel gezien, ook bij klanten en bij de groep Goddesses. En soms gaat het 
de hele nacht door, zoals ik heb ervaren bij de Crystal Skull uit het verhaal 
van hoe ik me de Language of Light herinnerde. 

Maar deze codes waren niet voor mij alleen. Code Carrier, werd ik 
genoemd. En ook: Code Bringer.

Ik krijg weer kippevel als ik erover schrijf. Ja, dacht ik. Dat klopt. En heb ik 
altijd geweten. Zonder er bij stil te staan, in tijden dat ik niets wist en niets 
zag, ging ik al naar de plekken op aarde waar de codes op ons wachten. 
Ik had in mijn 20-er jaren de reis naar Engeland al gemaakt, ver voor ik 
ook maar iets wist van chakra’s of energie of wat dan ook. Ik was op Ayers 
Rock geweest en ook daar wist ik: ik moet erop. Ik wist niet waarom, was 
meer bezig met wat ik die avond aan zou doen en of ik genoeg geld had 
voor een paar biertjes maar daar in Australië handelde ik vanuit dat 
grotere stuk van mij, en dat wist ik toen ook. 

Ik voelde het, ookal wist ik niks.

De dagen erna waren even wonderlijk als intens. In Carnac, bij de Fairy 
Stone in Locmariquer, in Chartres, vooral daar. De informatie bleef maar 
komen en ik had tegen de tijd dat ik naar huis ging volledig zicht op 
waarom ik naar Frankrijk moest en hoe ik, zonder al deze info, ook écht 
niet aan het traject had kunnen beginnen. 

Ik draag de codes in me die nodig zijn voor het traject, voor elke 
deelnemer zijn ze beschikbaar en ik weet niet of je kunt voelen of zien 
wat ik zie, maar we vormen daarmee een groep. Het is bijzonder want het 
heeft niks te maken met verbinden of connecten. Het is groter, ruimer, 
en het maakt dat we, samen, dit kunnen gaan doen. En we krijgen hulp: 
bepaalde Crystal Beings hebben zich aan me voorgesteld en zijn 
gecommiteerd aan dit traject, aan deze groep. Ook zij houden de codes 
mee vast en vormen een veld, een frequentie waarin we ons gaan 
begeven, elk apart en ook over de hele groep. Safety, is wat ik steeds 
hoor. Dat snap ik. Het is ook nog al wat. En ook: We will help make this 
happen. Diepe dankbaarheid, dat voel ik.

En wat nu zo wonderlijk is: ergens op een berg, Mound of Michael, hoe 
kan het ook anders,  zag ik dat we de codes vervolgens weer naar 
Engeland brengen. 

Ik weet dat het raar klinkt (hoewel, na al het 
voorgaande misschien niet zo! ;-), maar er wordt iets in ere hersteld, er 
komt iets rond. Beter kan ik  het niet uitdrukken. En hoe dichter we bij de 
startdatum komen, hoe duidelijker het voor me wordt dat Unveiling the 
Goddess within een soort ‘part one’ was. En dat dit een soort ‘part two’ is. 



De reis naar Frankrijk is te veel om allemaal hier te plaatsen. De posts van 
de laatste dag zeggen veel over dit traject, dus die plaats ik hieronder. 
Ik heb er verder een 6-tal blogs/vlogs aan gewijd die je met de volgende 
knop kunt vinden:

Deze post is van in de morgen, op 27 april in Chartres:

Receive the love

Receive the knowing

Receive
Receive
You are loved

You are worthy

You are blessed

You are divine

Ik zit hier in stilte, er is nog bijna niemand. Gisternacht, slapend aan de 

voet van de kathedraal, bleven de downloads maar komen.

Ik had gistermiddag een kaarsje aangestoken bij die plek waar de liefde 

zó voelbaar is, en voelde sterk het verlangen alles te kunnen doen, wat ik 

hier op aarde kom doen. Nou, dat heb ik geweten.

Informatie volgde zich, daar liggend in bed en half in slaap, zo snel op dat ik het niet kon bijhouden. Beelden flitsten voor mijn ogen en ik kon ge-woon voelen hoe mijn hersenen alles opnamen. Bizar.

Ik kreeg te horen dat ik het niet hoefde te volgen, alleen ontvangen. Alles werd opgeslagen in mij en ik zou op het juiste moment de juiste info ontsluiten. Ontvangen, yep, een thema dit jaar. En ook in het Elohim traject rijkelijk aanwezig.

Dus dat deed ik: ik schakelde mijn denken uit en liet het gebeuren. Op allerlei gebieden stroomde de informatie binnen: van persoonlijke inzichten tot en met praktische aanwijzingen voor mijn bedrijf, 
vervolgstappen op mijn pad. Ik zag glimpsen van binnenkort te nemen stappen en beslissingen, hoe het mogelijk zou zijn, te doen, wat ik weet dat ik kom doen.

Ik voel me dankbaar dat ik elke keer op het juiste moment de juiste info krijg. Zo leven, ontvouwen als een bloem, female creation, ik gun het iedereen.

Ik voel me dankbaar, voor alles wat ik ben en alles wat ik zal zijn.
En ik voel de liefde, voor mij, de steun en de voedende en helende ener-gie die mij elke keer weer begeleid.

Iemand zei me ooit: jij hebt een blessed life. In die tijd dacht ik, ja dat zal wel. Ik voelde vooral de pijn en het verdriet, het gemis en het zoeken, de worsteling en de wanhoop.

Maar nu, ja, nu voel ik elke dag hoe blessed ik ben.
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Klik hier voor alles over 
de reis naar Frankrijk

https://mariekezwinkels.com/category/soul-travels/frankrijk/
https://mariekezwinkels.com/category/soul-travels/frankrijk/
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Ik ga hier niet praten, dus dit is een stilte-FBlive. Voel even mee. Verbind je 

met de energie hier die zó krachtig, helend en transformerend is.

Laat je niet afleiden door de geluiden: ze zijn aan het werk. Het heeft geen 

invloed. Voel maar.

O, en als je het beeld ziet schokken: that’s me, crying ;-)

Als je dit wilt delen, voel je vrij. Ik zag hoe er een ripple of love zich 

verspreidde doorheen onze harten.

Klik hier voor de stilte meditatie 
in de kathedraal in Chartres

https://mariekezwinkels.com/love-love-love/chartres-receive-receive-receive/
https://mariekezwinkels.com/love-love-love/chartres-receive-receive-receive/


En deze, toen ik naar huis ging, op dezelfde dag;

AU REVOIR
Deze reis heeft me alles alles alles gebracht wat nodig was - en meer. Het traject Working with Elohim | 7 Keys to unlock your Divinity is eigenlijk al begonnen.

Net, toen ik het labyrint liep in Chartres werd me weer zo veel meer duidelijk. Dit gaat gaaf worden!!

Hoe stap je in je Divinity - en niet in je ego, het gaat allemaal duidelijk worden. Er gaat veel veranderen, dat is zeker.

It’s a big thing.
En tegelijk zo natuurlijk en normaal.

Ik weet dat de mensen die dit gaan doen de keuze al gemaakt hebben. It’s a soul’s choice, gemaakt vóór je hier kwam. Deel van je plan, deel van wat je komt doen.

Morgen maak ik de data voor de webinars bekend, en ik kan werkelijk niet wachten alles te gaan delen en vertellen! Whoohoo!!

Tot gauw
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Ego of jouw ware grootsheid?

En daar komt het dan uiteindelijk op neer. 

Mag jij dit?
Van jezelf?
Of denk je dat het ego is?

Zo vaak heb ik de lessen gehoord: stap in je grootsheid. Omarm jouw 
potentieel. Accepteer wie je werkelijk bent. Maar weet je, het wordt niet 
gemeend. Niet echt. 

Want als je dat doet, als je het écht doet, dan is het ego. 

Dan heb je nog veel te leren. 

Dan komt het ‘wie denk je wel dat je bent’ - gevoel op volle kracht 
omhoog. 

En ik bedoel niet eens bij anderen, nee. Ik bedoel bij jezelf. Daar waar het 
er toe doet.

Maar wat nou als...
Wat nou als dat juist de bedoeling is. The final test. Ik weet al langer dan 
vandaag: 

You can only be truly free, when you love yourself enough
to allow yourself
to be free

Busting the Illusion
De allereerste bijeenkomst gaat hierover: Busting the Illusion.
We hebben allemaal een soort safety-catch geconstrueerd. Iets wat je 
ervan weerhoudt in jouw grootsheid te staan, je zelf zo te ervaren. Als 
God. 

En dit, deze safety catch, zal je ervan proberen te weerhouden dit te 
doen. Om jou te behoeden, maar ook om te vragen: Weet je het zeker?

Zelfs mensen die al langere tijd héél zeker weten dat dit voor hen is, 
hebben het gevoeld. Ik ook. Luid en duidelijk. getwijfeld. En soms besloten 
het níet te doen. om daarna weer... toch wel. Of toch niet? Dat.

En ik snap het ook zo goed, het is gewoon.... zo groot. Daar in Chartres 
staken al mijn onzekerheden en zelftwijfels weer de kop op, en terwijl ik 
het labyrinth liep kreeg ik bij elke draai een keuze: wat wil jij? Welke kant 
wil jij op?

En elke keer koos ik voor door, vooruit, en ja. Ik weet het zeker.
In gesprek met mijn team vroeg ik wanhopig: Ja maar, is het dan écht geen 
ego?? 

Waarop het kalme antwoord kwam: Het niet-doen is vanuit ego.

Dat klopte voor mijn gevoel zó, dat ik steeds maar moest lachen en huilen 
tegelijk. Lachen van uit dat weten, die vrijheid, die ‘ja’. En huilen vanuit de 
ongelofelijke spooky engheid van al dat licht in je, wat je dan omarmt. En 
dat dan afgewisseld in snel tempo. Het zal er wel bizar hebben uitgezien, 
daar in die kathedraal.
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A Soul’s Choice
Ik vroeg nog: als dit zo moeilijk is, als dit zo eng is, kunnen we dan niet 
eerst die Busting the Illusion doen, en dat mensen daarna pas kiezen of 
ze mee willen doen?

Liefdevol werd er nee gezegd.
Dit moet op eigen kracht.
En anders niet.

Dit is een Soul’s Choice.
En anders niet.

En don’t worry, dear one, zeiden ze. 
UIteindelijk maakt iedereen die keuze, in zijn of haar tempo, in het leven 
wat ervoor bedoeld is.

Is dit, nu, het jouwe?
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Laat me je intussen vertellen over 
The Womb of the Goddess

Want deze zomer is het weer tijd.
Een nieuwe reis.
Een nieuwe groep.

Het was mijn droom om dit te doen.
Aangereikt.
Verteld.
Ingefluisterd toen ik sliep.

Jaren geleden wilde ik een Soul Journey maken. Ik googelde een beetje 
rond, zoekend naar dat wat mijn hart trok. Op de website van 
Earthkeeper las ik dat in Glastonbury het Heart Centre of the World lag. 
Genoeg om te Weten, met een hoofdletter.

Maar dat was niet alles. Tyberon vertelde dat hij bij zijn bezoek had 
ontdekt, dat het hele gebied één grote activatieplek is van alle chakra’s. 
Hij had gezocht en gevonden: de specifieke plekken die elk een chakra 
activeren.

Mijn weten werd dankbaarheid, mijn hart zong van geluk.
Ik zocht verder, plande en ging.
Een magische reis.
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Jaren ervoor, op de kunstacademie, was ik afgestudeerd op het 
onderwerp Koning Arthur. Drie weken heb ik door de UK gereisd op zoek 
naar sporen van de legende waarmee ik me zo verbonden voelde. Ik werd 
geleid naar de mooiste plekken en ervaarde de magie. Ik sliep in 
Glastonbury, aan de voet van de heuvel waarop Merlijn’s Tor staat.

Ik wist van niks. Maar ik voelde veel.

Weer jaren later zag ik de ogen van een teacher op een foto en ik wist: 
hier moet ik zijn. De lineage van Merlijn, tovenaar, magier, werken met 
vortex energie. Ik leerde het en kreeg te horen van medecursisten uit 
Engeland: ‘Jij bent een Merlijn. Ik ben hier voor jou.’

Weer jaren later droomde ik in en piepklein plaatsje met de lekkerste 
scones het waarom van Avesbury, Glastonbury en Stonehenge: Ik zag 
het vanuit de sterrenhemel, the Womb of the Goddess, keeper of Divine 
Feminine Energy for the whole earth. Een tekening op aarde van licht en 
liefde en vrouwelijke empowerment.

Ik ontdekte: Stonehenge, messenger, 
Glastonbury, activator, Avesbury, Divine Feminine

Ik wil erheen, met een groep vrouwen. Eerst Stonehenge, dan 
Glastonbury, dan Avesbury.
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En op het moment dat Unveiling the Goddess within helder werd, in die 
flits, zag ik dat ik daarom dus zo lang had gewacht. Meer dan 10 jaar had 
gedroomd. Omdat het hierbij hoorde. Het was tijd. Ik noemde het in mijn 
hoofd altijd ‘de chakra trip’, maar dat was slechts de werktitel. Het was zó 
veel meer dan dat.

The Womb of the Goddess is er niet voor niets. Inmiddels ben ik vijf keer 
in verschillende levensfasen geweest. Inmiddels weet ik waar de 
krachtplekken zich bevinden, waar je moet gaan staan.

Waar je de transmissies van de stenen krijgt, precies zoals het bedoeld is.

Waar het Heart Centre of the World is, en waar jouw hart verbonden en 
verankerd kan worden met het hart van moeder aarde: als aan de grond 
genageld totdat het klaar is.

Waar de plekken zijn om de andere chakra’s te activeren en te helen, 
informatie te krijgen, de lightcodes.

Het prachtige land waar zo veel voelbaar is, waar je kunt herinneren wie je 
bent. Waar meer, van jou, geboren kan worden.

En dan jij, een van de Code Keepers, die dit weer verder brengt, 
meeneemt, doorgeeft. De bedoeling. Jouw keuze, al voor je hier kwam.

En ik kijk er zo naar uit dit allemaal te delen.

De magie ervan.
De wezenlijke verandering in je leven ervan.
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The Womb of the Goddess is er voor jou
Voel jij de verbinding met Archangel Micheal, Jesus, Maria Magdalen, met 
Koning Arthur, Merlijn, Avalon? Misscien ook met Budha? Want ook hij zit 
in deze lineage.

Via The Womb of the Goddess geef je geboorte aan een enorm deel van 
jouw eigen energie, wat voorheen nog niet op aarde was. Je krijgt toegang 
tot zoveel meer van jou, jouw Divine Nature, de grootsheid van jou. Meer 
en meer van jou zelf kan hier zijn, om jouw werk te doen, jouw keuzes te 
maken, jouw licht te schijnen.

Zie het als een portal, waardoorheen jouw eigen divinity op aarde kan 
verschijnen.

Als dit hoort bij jouw pad, jouw plan, dat WEET je het.

Dan krijg je al een tijdje signalen, resoneert dit aan alle kanten. En voel je 
herkenning, opluchting, maar misschien ook angst. Het is ook best groot, 
best groots. En toch, niet te groot voor jou. Jij bent zelf oneindig groot.
En je weet allang dat in jouw grootsheid staan, dat te durven, dat te doen, 
een onderdeel is van jouw pad.

Compton nest
Ik heb gezorgd voor een prachtige locatie: Compton Nest
Het ligt tussen alles wat we gaan bezoeken en wordt onze home-base..
van te voren zal ik ervoor zorgen dat het huis, alle bedden en kamers en 
het hele gebied erom heen gecleard is. Eerlijk gezegd ben ik daar al mee 
bezig ;-)  En onze ervaring van vorig jaar leert me dat we daar ter plekke er 
ook gewoon alles aan kunnen doen zodat jij je fijn en als ‘home’ voelt.

En ik vraag Tracy, mijn eigen steun en toeverlaat, of ze meekijkt en mee 
opruimt. ook houdt zij ons tijdens ons verblijf in de gaten, van een afstand 
werkt dat gewoon het beste hebben we afgelopen jaar ontdekt.

Montacute Court, het enorm grote mansion wat ik vorig jaar huurde, 
is niet meer beschikbaar. Dat betekent ook, dat we niet meer allemaal 
een eigen slaapkamer zullen hebben. Nu was dat ook daar al niet echt 
het geval in de praktijk: sommige kamers waren eerlijk gezegd te creepy 
om er te slapen, laat staan alleen. dus ondanks iets minder privacy is dit 
tegelijk iets lichter en minder massief.

Op de volgende pagina staan foto’s, maar wil je meer zien, gebruik dan de 
volgende knop:
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Klik hier voor alles over 
Compton Nest

https://countryholidayhouse.com/compton-nest
https://countryholidayhouse.com/compton-nest
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Is dit voor mij?
Ik weet het niet. Dit is een Soul’s Choice. Alleen jij weet het antwoord. Ik 
wil er dit nog over zeggen: van alle mensen die nu al, na het eerste 
webinar, JA hebben gezegd, heeft iedereen, zonder uitzondering, 
getwijfeld. Of misschien zeg ik dat verkeerd: zeker geweten dat het niet 
voor hen was. Dus luister goed.

Je hebt die ingebouwde Safety Catch.

Vraag het niet aan jou, maar aan JOU. En let goed op, wat je hoort. Is het 
een ja maar ja maar ja maar? Ga dieper. Ga voorbij de praktische 
regelzaken - als dit voor je is zal alles geregeld worden, alles op z’n plek 
vallen en alle ontvouwen. 

Ga dieper naar de kern. En durf. Durf gewoon heel heel eerlijk te zijn in 
wat je wilt. Als je het wilt, en als je voelt dat het een ja is, en je voelt óók de 
nee, de twijfel, zelfs het zeker weten van níet, want.... (en dan komen er 
10000 redenen), lieverd, ik kan alleen zeggen: ik wens jou de zelfliefde toe 
om jezelf toe te laten te doen, wat je weet, dat je komt doen.

Hou je niet van groepen?
Misschien hou je eigenlijk niet van groepen. Dat begrijp ik. Je bent een 
Powerful Reality Creator. Je wilt jóuw realiteit, niet die van een ander! Je 
wil immers geen verstrengeling. Je wil het op JOUW manier doen. Je wil 
niet van jouw eigen pad geraken, meegetrokken worden, ergens worden 
ingezogen. Jij hebt jouw eigen missie en dát is jouw focus.

Je bent je eigen guru en je weet het. Je bent bijzonder en je weet het. 
Je durft het aan te gaan en dat doe je ook, al je hele leven lang.

In al mijn werk hou ik daar rekening mee. Tijdens de eerste Live Dag 
ontvlechten we direct al van elkaar en van alles en iedereen. 
In dit traject, net als in al mijn trajecten en programma’s, krijgt ‘los zijn van 
alle anderen’ de aandacht die het verdient.

Geen onderwerping
Geen compromise

Vanuit wat ik noem ‘old skool’ spirituality zou dit ego worden genoemd. 
Maar dat denkpatroon is een overblijfsel van het weggeven van je macht 
aan iets wat groter, beter, meer zou zijn dan jijzelf. Een vorm van klein 
blijven. Een vorm van dienen, die afbreuk doet aan jouw grootsheid. 
Want het komt vanuit de diepe soms ver verstopte gedachte, dat je moet 
dienen zodat God je ‘worthy’ vind. Alsof je dat niet allang bent. Door alleen 
maar te ZIJN. Alles wat klein maakt, zal verdwijnen. Er is domweg geen 
ruimte voor, in jouw grootsheid.

Dit betekent niet dat jij ‘meer’ of ‘beter’ bent dan een ander. 
Jij weet allang, dat het zo niet werkt. Maar dit, dit is gewoon jouw leven. 
Het leven waarin je terugkeert, bij wie je werkelijk bent.

Dit programma is een volledige transformatie, en je kunt 
nooit meer terug.

Het opent je ogen, en nog eens, en nog eens, en dat is 
precies wat jij wilt.

Het is een totale, allesomvattende keuze voor jou, in alles 
wat je bent.
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Wat houdt het traject precies in?

7x een Livedag
Elke live dag wordt er één van de 7 sleutels aangereikt. Dat klinkt wat 
makkelijk, maar het houdt meer in dan je denkt. Je hele systeem wordt 
aangepast om de sleutel te kunnen dragen. 

En we oefenen. Alles wordt direct in de praktijk gebracht, je leert ermee 
spelen en omgaan en toepassen en werken. En ja, je kunt de sleutels ook 
gebruiken bij jouw klanten, mocht je een eigen bedrijf hebben. Het is de 
bedoeling dat dit verder gaat.

Daarnaast is er veel ruimte voor alles wat we nodig hebben en wat zich 
aandient. Ik weet inmiddels dat ik grondig wordt voorbereid op elke dag, 
en hou je op de hoogte. 

Elke dag is er een heerlijke lunch, koffie, thee, ander drinken en lekkers. 
Kortom: je hoeft niks mee te nemen, alles is verzorgd.

Zoom Meetings
Elke keer tussen live ontmoetingen door, zien we elkaar tijdens Zoom 
Meetings. Iedereen kan dan praten en ik zal ook met de Language of Light 
werken. Zo spreken we elkaar elke twee weken. Intensief dus! 

Deze meetings zijn in principe altijd om 16.00 uur maar als we eenmaal 
weten wie dit traject gaan doen, kunnen we schuiven met die tijden en 
zelfs met de data om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de agenda van 
de deelnemers. Ook kunnen we zo nodig extra meetings inplannen. Dit is 
dus een flexibel onderdeel!

The Womb of the Goddess
De magische reis naar Engeland: Sonehenge, Glastonbury en Avesbury.

Tussendoor contact met yours truly 
We zien elkaar best vaak: de live dagen, de week  in Engeland en elke twee 
weken Zoom. Dat vind ik ook belangrijk: ik wil dat je je goed begeleid en 
gedragen voelt. Het is niet niks, wat je gaat doen, en daarbij hoort gewoon 
een vangnet.

Verder maak ik een WhatsApp verzendlijst aan, en je zult van mij geregeld 
een berichtje krijgen - alleen als het ook echt nodig is en wanneer ik echt 
iets te zeggen heb ;-)
Let op: dit is niet hetzelfde als een groep. Je krijgt de app in jouw 
persoonlijke chat met mij, en niemand ziet jouw antwoord. 
Natuurlijk staat het je vrij onderling gegevens uit te wisselen en contact te 
hebben, maar we gaan dat niet als groep doen, buiten de bijeenkomsten.

En ja, loop je ergens tegen aan en je kunt niet wachten tot een Zoom of 
andere bijeenkomst, je mag me bellen, appen, mailen of Skypen. ik ben er 
voor je. Gewoon, naar behoefte. Want transformerende ogen-openende 
processen vragen om uitstekende begeleiding.

27



28

Alle data en locaties bij elkaar

The Womb of the Goddess
Stonehenge, Glastonbury, Avesbury
Verblijf op Compton Nest at Lower Lane House, 
Shaftesbury, Dorset

Van 13 juli tm 19 juli

Dit is grofweg het programma

• 13 juli > van NL naar UK, aankomst        
Comptons Nest (zelfstandig)

• 14 juli  > Stonehenge
• 15 juli  > Glastonbury (1e, 2e, 3e chakra)
• 16 juli  > Glastonbury (4e en 5e chakra)
• 17 juli  > Glastonbury (6e en 7e chakra)
• 18 juli  > Avesbury
• 19 juli  > reis van UK naar NL (zelfstandig)

De live dagen
Het Boshuis, Stouwdreef 1, Breda
van 10-16 uur | Inloop vanaf half 10

• Vrijdag 8 juni 
• Zaterdag 30 juni
• Zaterdag 18 augustus
• Zaterdag 15 september
• Zaterdag 13 oktober
• Zondag 11 november
• Zaterdag 8 december

De Zoom Meetings
Via jouw computer of telefoon
van 16-17 uur

• Dinsdag 19 juni
• Maandag 9 juli
• Vrijdag 3 augustus
• Zaterdag 1 september
• Zondag 30 september
• Zondag 28 oktober
• Zondag 25 november
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Zelfstandig reizen
De reis naar The Womb of the Goddess is individueel en zelfstandig. Dat 
betekent dat je zelf kijkt, hoe je wilt gaan, wanneer en me wie. 

Don’t worry, van te voren krijg je van mij alle benodigde informatie over de 
verschillende manieren en mogelijkheden en het is zó geregeld allemaal. 
Tijdens de Live Dagen is er voldoende ruimte om reisafspraken te maken. 
Niemand valt buiten de boot.

Eten en drinken is ook individueel en zelfstandig, ook hierover kunnen 
afspraken worden gemaakt. 

Waarom ?
Ik geloof in persoonlijke vrijheid. Veel van jullie zullen specifieke wensen 
en gebruiken hebben. En je wil je misschien liever niet aanpassen. Dat 
hoeft dus ook niet!

Misschien wil je er dagen aan vastplakken. Misschien wil je júist alleen 
reizen. Soms wil je uit eten, soms wil je zelf koken. Soms wil je samen, 
soms alleen. Soms hou je vast aan een dieet, soms wil je even loslaten. 

Het is belangrijk, dat jij je vrij voelt.
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Al jouw vragen worden beantwoord 

Of je dit wilt gaan doen, is natuurlijk een KEI grote beslissing.
Dat weet ik. En daarom geef ik je uitgebreid de ruimte al jouw vragen te 
stellen..

Zoom Meetings
Ik ga de webinars voor dit traject via Zoom geven. Hier heb ik een paar 
belangrijke overwegingen in gemaakt:
• Je hoeft niet te registreren en je hoeft dus ook geen gegevens aan me 

te geven. Ik vind dat zelf heel fijn, dus ik ben blij dat ik het zo kan doen.
• Je kunt mij als ‘hoofdspreker’ aanzetten, en dat betekent dat je mij 

beeldvullend ziet, verder niemand. Dat is net als met een webinar.
• Maar ik kan je, mocht je een vraag hebben, wel een microfoon geven, 

zodat je ingewikkeldere vragen gewoon kunt stellen. Da’s voor veel 
mensen net even fijner dan typen. Plus, we kunnen wat dieper ingaan 
op vragen/doorvragen.

• En ik zet iedereen in principe op ‘mute’, geen achtergrondgeluid dus.

Hoe werkt het?
Volg gewoon de link op de datum en het tijdstip dat je wilt luisteren. 

Privacy
• Jouw video staat standaard op uit. Niemand ziet jou. Voel je vrij om 

hem aan te zetten.
• Jouw chat is alleen voor mij leesbaar.
• Je kunt in je browser kijken, maar je kunt ook een appje downloaden, 

net wat jij fijn vindt!  Wanneer je op de betreffende link klikt krijg je 
deze keuze. 

Lukt het niet?
Als het niet werkt, mail of app me even via marieke@mariekezwinkels.com 
of 0624252992. Ik hou mijn telefoon bij de hand.

Alle Zoom Meetings hebben dezelfde inhoud: dit traject. Je mag er zoveel 
volgens als je wilt.

Data en linkjes om erin te komen
•	 Zondag	6	mei	om	10	uur	|	https://zoom.us/j/733729778

•	 Dinsdag	15	mei	om	13	uur	|	https://zoom.us/j/217533495

•	 Woensdag	23	mei	om	14	uur	|	https://zoom.us/j/974418550

•	 Zondag	27	mei	om	10	uur	|	https://zoom.us/j/340957230
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Veelgestelde vragen

Hoe zit het met de financiën?
Tijdens de webinars laat ik je weten wat het kost om dit traject te 
volgen, wat de betaalopties zijn en wat nodig is om jouw plekje te 
reserveren.

Is dit alleen voor vrouwen?
Nou, daarover kan ik heel kort zijn: nee. Ik heb gezien dat er minstens 
één man meegaat. 

Kan ik nu al JA zeggen?
Dat kan natuurlijk. Soms weet je het gewoon, en dan IS het gewoon. 
Stuur me dan een mailtje, en ik neem contact met je op. Werken we al 
samen, met andere woorden, ik weet wie jij bent en jij weet wie ik ben? 
Dan kun je me gewoon een appje sturen.

Kan ik jou persoonlijk spreken voor ik besluit?
Ja natuurlijk. Sterker nog: dat is gewoon nodig! App of mail me en we 
spreken een tijdstip af wat voor je past. 

Ben ik iets vergeten?
Dat weet ik wel zeker. Je weet me te vinden!

Let’s connect

Ook als je niet mee wilt doen hoop ik dat je van dit boek genoten hebt. 

Misschien roept het veel vragen bij je op of geeft het juist 
veel antwoorden.

Misschien heeft het iets in jou wakker gemaakt en wil je 
meer weten.

Misschien ben je benieuwd geworden, nieuwsgierig, 
verwonderd of verward.

Als je me wilt spreken, los van dit traject, ben je meer dan welkom een 
gratis ontmoeting met mij te hebben. Ik doe dat altijd online, dat is 
gewoon heel praktisch en zo zien we elkaar en kunnen we praten. 
Skype of Zoom, WhatsApp video of een andere manier, ik vind het prima. 
Desnoods bellen we gewoon, alhoewel ik liever zie met wie ik spreek.

Je kunt hiervoor via mijn webiste #contact zelf een afspraak maken. 
Als er geen vrije plekken zijn, gebruik de pijltjes voor een volgende week 
> of voer een datum in bovenin het formulier. Je zult zien dat er ruimte 
genoeg is!

En onthoud, jij, je bent alles waard. En je mag er zijn. Helemaal.
Alle liefs,

https://mariekezwinkels.com/#contact
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