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Over Marieke
Marieke is spiritual teacher, healer en leader. Ze is 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 
gebleven.

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, Lord Ashtar, 
Elohim, Saint Germain, Merlin 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 blog. 
Daarnaast heeft Marieke toegang tot een onmetelijke liefde, wijsheid, 
inzicht en ervaring vanuit haar Cosmic Self: AnRa.

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. 
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.

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 heeft daarna samen met 13 anderen gewerkt 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, Working with 
Elohim | 7 Keys to Unlock your Divinity, vond plaats in 2o18. 
Onderdeel daarvan was het planten van de zaden van deze 7 Keys in 
The Womb of the Goddess.

Dit jaar, in 2019, zal de laatste fase in dit hele proces plaatsvinden: 
The Dreamer Awakens. 



3

Heb jij altijd al die aantrekking gevoeld?

Rinkelt er ergens, in je hoofd, een belletje?

Wil jij dat er meer van jou, jouw ware energie, op aarde kan worden neergezet?

Ik ben blij dat je dit ebook hebt gevonden. Ik heb zelf altijd dat 

gevoel gehad, dat ik ergens heen zou gaan. Een magische reis, 

het land van Koning Arthur, het trok me zo. Als ik terugkijk op 

mijn leven heb ik al vanaf heel jong alles erover gelezen wat los 

en vast zat, allerlei informatie verzameld, ben ik hiermee heel, 

heel lang bezig geweest.

En misschien herken je dat wel. Rinkelt er een belletje bij verhalen 

over Arthur, Morgaine, Guinevere, Merlijn. Heb je het gevoel dat 

je het ergens, diep van binnen, kent. Kun je het je allemaal zó 

voorstellen. Dat is niet voor niets.

In dit ebook vertel ik je over mijn eigen magische reis, hoe 

ik ontdekte wat ik had afgesproken (want ja, ik ben ook een 

Code-Keeper, net als jij misschien!) en hoe ik langzaamaan, een 

jaar of tien, toeleefde naar het uitvoeren van mijn plan.

Klinkt het een beetje vaag? Dat snap ik. Dat was het voor mij 

ook. Maar laat me je vertellen hoe ik me The Womb of the 

Goddess herinnerde, en alles aan je duidelijk maken.

Stonehenge, Glastonbury, Avesbury.

Ze zijn er niet voor niets. 

En ze betekenen meer voor ons allemaal dan je 

denkt.
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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.
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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 Female 

Empowerment.

Ik ontdekte: Stonehenge, messenger, 

Glastonbury, activator, Avesbury, Divine Feminine

Ik wilde erheen, toen met een groep vrouwen. 

Eerst Stonehenge, dan Glastonbury, dan Avesbury.
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En op het moment dat het traject 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. Tijdens dit traject 

zou de eerste reis plaatsvinden. 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 zes 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 verder te delen. 

De magie ervan.

De wezenlijke verandering in je leven ervan.

Ja, ook met mannen nu! Met Unveiling the Goddess within 

hebben we The Womb of the Goddess gecleared en geheeld. 

Totaal onverwachts (wij dachten ‘gewoon’ op reis te gaan) maar 

al lang lang geleden afgesproken. Daarna was The Womb klaar 

voor de volgende fase: in 2018, met Working with Elohim, 

hebben we de zeven ‘Seeds to Unlock our Divinity’ geplant - 

letterlijk. En nu is The Womb of the Goddess volledig open, 

geactiveerd, en klaar jou te ontvangen. Ik vertel er graag meer 

over in de webinars, hoe dat allemaal ging.
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The Womb of the Goddess is er 
voor jou

Voel jij de verbinding met Archangel Michael, Jesus, 

Maria Magdalena, met Koning Arthur, Merlijn, Avalon? Misschien 

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. Met 

oneindig veel impact. 

En je voelt misschien allang dat in jouw grootsheid staan, dat 

te durven, dat te doen, een onderdeel is van jouw pad.
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Ervaringen

Omdat deze reis zo gaaf is, er zo veel gebeurt en de 

deelnemers er gewoon het allerbeste over kunnen vertellen, 

heb ik een film gemaakt. Dan heb je meteen een heel goed 

beeld van nou ja, eigenlijk alles!

Maar het is sowieso een bijzondere film. De plekken die we 

bezoeken, zelfs in de film voel je de energie.

Bekijk de film en meer over The Womb of the Goddess op 

www.mariekezwinkels.com/the-womb-of-the-goddess

Lieve bijzondere Marieke,

Ik heb net The womb of the Goddess gezien en meebeleefd. Het 

kijken was al een healing. Ik heb zoveel herkenning gevoeld en ben 

diep geraakt. Mijn wens is ooit zo’n reis te maken. Time will tell.

Dankjewel voor dit kado.

Hi lieve Marieke,

Hier ook tranen, wat superfijn! Ik was er weer even..   De Tor, wat 

een magische plek is t toch...

Gezien... pfff hier ook tranen, ontroering, ... wat een prachtige 

beelden. Mooie verhalen. Het is een sprookje! Wat ongelofelijk 

dankbaar ben ik dat ik daar bij was. Om heel te kunnen worden. 

Mezelf 

ZIJN - ONTDEKKEN - HERINNEREN

I AM

Nog steeds ben ik aan het nagenieten van deze bijzondere reis.

Hoe beschrijf je iets waar geen woorden voor zijn, waarbij het lijkt 

alsof elk woord net een ontkrachting is van de ervaring…
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De locatie in 2020
SkyFall

Ik heb gezorgd voor een prachtige locatie: SkyFall in Somerset. Het 

ligt tussen alles wat we gaan bezoeken en wordt onze home-base. 

Op dit moment weet ik nog niet wat de kamerindeling gaat zijn. 

De officiele inschrijving begint in de week van 9 maart. 

Dan is alles bekend.

Ben jij super gevoelig en heb je snel last van allerlei energie? maak 

je geen zorgen, je bent niet de enige. 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.

Slapen
SkyFall heeft meer dan genoeg bedden, de meesten als losse 

bedden per twee in een kamer. Kijk maar eens op de foto’s. 

Verder zijn er een twee tweepersoons bedden. Deze kunnen in 

principe best gebruiworden door eventuele stellen die mee wil-

len. Verder is er één kamer met meerdere bedden. Van te voren 

kun je inschrijven en er zal waarschijnlijk prijsverschil tussen de 

kamers zijn, omdat er dit jaar ook bunkbedden zijn.
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Is dit voor mij?

Ik weet het niet. Alleen jij weet het antwoord. Maar één ding 

weet ik wel. Als je het voelde kriebelen, ergens, resoneert het. 

Maar je hebt een ingebouwde Safety Catch. Een stukje in jou 

wat liever niet verandert, niet groeit, niet zo groot is.

Vraag het dus 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 

dat 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 immers een Powerful Reality Creator. Je wilt geen 

verstrengeling. Je wilt het op JOUW manier doen. Je wilt niet 

van jouw eigen pad geraken, meegetrokken worden, ergens 

worden ingezogen. 

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 

een eerste online ontmoeting ontvlechten we direct al van 

elkaar en van alles en iedereen. Tijdens deze reis, net als in al 

mijn trajecten en programma’s, krijgt ‘los zijn van alle anderen’ 

de aandacht die het verdient.

Geen onderwerping

Geen compromise
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Vanuit wat ik ‘old skool’ spirituality noem 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. 

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.

Deze reis is de doorgang naar een groter geheel 

van jou.

Je bent erna in staat meer van jou neer te zetten, 

te zijn, te schijnen.

En je kunt nooit meer terug, maar dat wil je ook 

niet.
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Zelfstandig reizen en 
eten & drinken

De heen- en terugreis naar Engeland 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. Ervaring leert inmiddels dat 

iedereen vrolijk zijn of haar weg weet te vinden en geniet van 

de reis. En tijdens onze twee online ontmoetingen van te voren 

(daarover verderop meer) is er voldoende ruimte om eventuele 

reisafspraken te maken als je juist samen wilt reizen. 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 wilt 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.

Vind je dit spannend? Laat me je dan geruststellen. Dit is zo’n 

fijne reis, je zult je verbazen over hoe makkelijk je jezelf kunt zijn 

binnen deze groep. Kijk maar eens naar de film die ik erover 

maakte: deelnemers kunnen dit het beste uitleggen! Sommigen 

hadden hier ook veel spanning over, luister maar eens naar wat 

Femke erover vertelt direct al in het begin van de film.
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Vervoer in Engeland

Het vervoer in Engeland regel ik. Dat betekent, dat ik twee 

mensen zoek die met de auto willen komen en van- en naar 

de locatie willen rijden. Het gaat dan alleen om de ritjes van- en 

naar de locaties die we bezoeken. Verder niks. Al het andere 

vervoer regelt zich vanzelf, is de ervaring. Boodschappenritjes, 

‘s avonds in een pub gaan eten, dat soort dingen wijzen zich 

vanzelf en lossen zich soepel op. 

 In de voorgaande jaren hebben we geleerd dat de meeste 

mensen met een auto komen, maar ik maak vanwege de kosten 

maar met twee mensen afspraken. En ik geef je er natuurlijk 

ook iets voor terug!

Wat krijg jij?
Als je het vervoer van- en naar de locaties aldaar op je wilt 

nemen, heb ik de volgende regeling voor je. Naast natuurlijk 

onze enorme dankbaarheid! Want zonder jou kan dit niet, en 

dat weten we allemaal!

* Voorrang op inschrijving zolang ik nog geen chauffeurs heb.

* Natuurlijk een ruime vergoeding voor de door jou benodigde 

benzine (ook als je op gas rijdt, krijg je hetzelfde bedrag).

* Je hoeft de hele week niet af te wassen!

* En je krijgt van mij ofwel een deelname aan een van de 

gloednieuwe Thema-bijeenkomsten met de Language of Light 

(onbeperkt geldig).

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..

Webinars - Hoe werkt het?
Ik geef daarom webinars voor dit traject. Vanaf 9 maart kun je 

je inschrijven en dan komen dus ook de webinars langs. Data 

enzovoorts worden tijdig bekend gemaakt. 
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Niet wachten maar vast inschrijven?
Dat kan. Soms weet je gewoon zeker dat je ergens bij wilt zijn. 

App me even via 06 24252992

Onze gezamenlijke voorbereiding 
en connectie tijdens de reis 

Jaaaaa we zijn dan wel allemaal los van elkaar, maar het is toch 

ook heel fijn om te delen in voorbereidings-perikelen, voorpret 

en eventuele -spanning, om afspraken te maken, vast te 

connecten en gewoon, elkaar te leren kennen. Daarvoor heb ik 

de volgende mogelijkheden die allemaal helemaal vrijwillig zijn. 

Kies gewoon voor jezelf of je eraan deel wilt nemen.

We hebben 2x een uitgebreide 
Zoom Meeting.
De eerste is op [deze datum is nog niet bekend]. We doen een 

rondje kennismaken, we vertellen iets over onszelf, nou ja, dat 

komt wel goed! Spannend en leuk om te zien wie er meegaan. 

Ook kunnen er reis-afspraken worden gemaakt voor zover dat 

nog niet gebeurd is.

De tweede is op [deze datum is nog niet bekend]. 

Deze meeting gebruiken we om alle eindjes aan elkaar te 

knopen, en ervoor te zorgen dat iedereen met een goed gevoel 

en zelfverzekerd die laatste week naar ons vertrek toeleeft.
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Vast wat veelgestelde vragen

Hoe zit het met de financiën?
[De prijs is nog niet bekend]. Op de pagina hierna vind je te 

zijner tijd verschillende betaalopties en mogelijkheden.

Is dit alleen voor vrouwen?
Nou, daarover kan ik heel kort zijn: nee. Ik heb inmiddels 

drie mannen meegenomen naar The Womb of the Goddess 

(waarvan één hele skeptische ;-) en ze hebben alle drie 

evenveel genoten, gemerkt en gevoeld als de aanwezige 

vrouwen.

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. App of mail me en we spreken een tijdstip af wat voor je past.

Kunnen we met z’n tweeën slapen?
Ja, er zijn in elk geval twee tweepersoons bedden maar daarnaast kunnen 

de Twin Beds aan elkaar worden geschoven.

Is het daar een uur later of vroeger?
Vroeger. Dus op de terugweg komt er een uur bij in Nederland.

Is links rijden eng?
De meeste mensen hebben er na een kwartiertje geen erg meer in.

Wat als ik toch maar niet mee wil?
Je hebt sowieso twee weken bedenktijd. Ik vind het zelf wel fijn elkaar even 

te spreken dan, gewoon, even horen wat er speelt, maar dat hoeft natuurlijk 

niet. Wil je na langere tijd toch niet mee? Dan kijken we even samen of 

jouw plekje nog naar iemand anders kan, eventueel zelf aangedragen of 

bijvoorbeeld via de wachtlijst. Wanneer niemand jouw plaats kan innemen 

blijf je zelf betaalplichtig voor het volledige bedrag volgens jouw voorstel 

(zie later verderop voor hoe je jouw plaatsje reserveert). 
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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 website/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!

Twijfels?

Yep, snap ik. Kom gewoon naar de webinars, kijk de film, maak 

een afspraak. Je komt er wel uit, dat weet ik zeker.

Hoe dan ook, alle liefs,
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Let’s walk with clarity
upon this earth

Dit ebook en de reis The Womb of the Goddess waarover het gaat zijn geschreven, ontwikkeld en gemaakt door Marieke Zwinkels © |  
Voor meer      en Algemene Voorwaarden ga naar www.mariekezwinkels.com


