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Een week of twee geleden dacht ik: ik maak gewoon een klein e-boekje
over het programma en de reis. Want mensen willen toch weten waar
ze aan beginnen. En ik kreeg steeds meer vragen, over de Language of
Light, over hoe alles zo gegaan en ontstaan was. Ik dacht: mooi, zet ik
dat er meteen in! Ik hou van vormgeven. Ik was lekker bezig. En het werd
steeds meer. Met het maken van dit ebook ontdekte ik zelf opnieuw hoe
alles met elkaar verbonden is. Hoe het allemaal samenkwam.
Hoe het flowde en organisch zijn vorm kreeg. Machtig mooi.
Ik zag hoe het boekje groeide en groeide. Een Boek werd. En ik vroeg me
af: Neem ik zo niet te veel ruimte in? Is dit niet veel te veel? Is dit wel wat
mensen willen?
En degenen die al met me hebben gewerkt weten wat ik dan hoor: de test.
‘Weet je het zeker?’ Weet je zeker dat je jezelf durft te laten zien? Weet je
zeker dat je durft te staan voor wie en wat je bent? Weet je zeker dat jij je
ruimte durft in te nemen? Weet je zeker dat je vertrouwen hebt?’
Mijn antwoord is: ‘Ja.’
Ik weet het zeker. En daardoor kan ik anderen helpen het ook zeker te
weten. Want ik weet het zeker. Jij, en ik, wij zijn de bedoeling
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Ik was alleen. En ik was bang. Ik dacht dat ik het verkeerd deed.
Ik wist niet precies wat, maar goed was het niet in elk geval.
Ik deed enorm mijn best. Probeerde en probeerde. Maar uiteindelijk
maakte het niks uit. Mijn eigen gevoel, dat ik zelf, van binnen, mijn kern,
verkeerd was, scheen overal doorheen. De angst ervoor.
Het overschreeuwen ervan. Het verdriet. De worsteling.

Anderen zagen het ook. En haakten aan. Ook zij vonden dat ik
verkeerd was. Dat was een mooie match dus. Samen speelden we
het honderden keren uit. Een andere jas, een ander thema.
Met soms de meest vernuftige vermommingen.
Elke keer opnieuw vertrouwde ik niet op mezelf.
Elke keer opnieuw probeerde ik te pleasen.
Elke keer opnieuw koos ik voor overleven in plaats van voor leven.
Elke keer opnieuw.
Elke keer.
Elke fucking keer.
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Ik had ook een ander stuk van binnen.
Daar geloofde ik in mezelf. Dat stuk wist wel wie ik was. Dat stuk wist ook
wie de anderen waren. Ze zag het allemaal. Maar ze kon zich niet altijd
verstaanbaar maken. Of ze maakte zich verstaanbaar, maar werd
overruled. Door redenatie. Door logica. Door consensus ideëen over hoe
het hoort. Dat laatste, vooral:
Je moet toch aardig zijn (ook al ben je eigenlijk boos)?
Je moet toch blijven proberen (ook al heb je geen zin)?
Je moet toch alles geven (behalve aan jezelf, want dat is egoïstisch)?
Je moet toch het beste blijven zien (en de rest geen aandacht geven)?
Je moet toch focussen op het goede (want anders is het je eigen schuld)?
Je moet toch tevreden kunnen zijn (en dat knagende gevoel negeren)?
Je moet toch altijd weer een kans geven (ook al geloof je er niet meer in)?
Je moet toch de anders ruimte respecteren (maar niet je eigen space claimen)?
Maar ik had een missie. Ik wilde vrij zijn. Ik wist ergens diep van binnen dat
ik dat het aller- aller- allerbelangrijkste vond van alles.
Belangrijker dan aardig gevonden worden. Belangrijker dan goed te zijn.
Belangrijker dan normaal te zijn.
Dus ik las en leerde en onderzocht en ervaarde. Elke keer een stap
verder. Elke keer een onzichtbaar plafond doorbroken. En iedere
beslissing die ik nam, die goed was voor mij, die recht deed aan wie ik
was, mijn visie, mijn waarheid, mijn werkelijkheid, mijn zijn, elke beslissing
droeg bij aan een stukje meer.
Meer eigenwaarde. Meer echtheid. Meer mezelf. Meer vertrouwen.
Meer liefde voor mezelf. Vooral dat laatste.
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En andersom werkte het ook: hoe meer ik van mezelf hield, hoe meer ik
mezelf toestond beslissingen te nemen die goed waren voor mij.
En zo groeide ik, organisch, linksom en rechtsom.
Ik ben in 1000 stukjes gebroken. Om mijn missie van vrijheid te kunnen
voldoen heb ik de puzzelstukjes weer bij elkaar gezocht.
Ik ben dan ook blij met elke gebeurtenis, elke moment. Want alles, alles
heeft me geleid naar mijn puzzelstukjes. Alles heeft me geleid naar
heelheid. En in mijn puzzelstukjes zoektocht merkte ik dat ze voor mijn
neus lagen. Of juister gezegd: van binnen. Al die tijd al. In feite hoefde ik
niet eens te zoeken. Maar wat ik wél moest doen, was de lagen die erover
heen lagen, eraf trekken.
Lagen van schuldgevoel
Lagen van schaamte
Lagen van oordeel
Lagen van oude pijn
Lagen van ideëen en manieren en overtuigingen en gedragingen
Weet je wat zo grappig was?
Onder al die lagen bleek ik gewoon heel te zijn.
Al die tijd al.
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Mijn missie is verschoven: van personal mission naar global mission.
Al gaat die personal mission natuurlijk altijd door.
Na mezelf bevrijd te hebben, help ik nu anderen zich te bevrijden van
de lagen die over hun werkelijke zijn liggen. Mensen die weten, diep van
binnen, wie ze zijn. En voor wie vrijheid belangrijker is dan aardig, goed of
normaal gevonden te worden.
Mijn klanten zijn home-going lifetimers. Mensen die zich dit leven echt
helemaal gaan herinneren wie ze zijn. Voor wie de consensus regeltjes
niet (meer) werken en die dus écht van binnen naar buiten ‘moeten’ gaan,
omdat ze dus ook géén energie meer krijgen van de consensus. Mensen
die helemaal zelf hun eigen pad en flow creëren.
Verreweg de meeste zijn ondernemer: als home-going lifetimer pas je nou
eenmaal niet in structuren en binnen een baan loop je daar vroeg of laat
tegen aan.
Mensen die weten dat hun eigen ontwikkeling eerst komt, en de rest
daaruit voort komt. Van binnen naar buiten. Zoals een bloem zich ontvouwt.
Geen regels, maar jouw onbegaande pad
Geen guru’s, maar jouw eigen innerlijke leider
Geen roze bril, maar jouw pure echtheid
De complete hele waarheid van jou.
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Een van mijn puzzelstukjes was de Language of Light.
Dit specifieke stukje vinden was een hele reis op zich.
Het begon al een aantal jaren geleden, met een drang om geluid te
maken tijdens mijn meditaties. Ja dag, dacht ik. Ik ben niet gek. En ik hield
mijn mond. De aandrang werd sterker en er kwam zo’n moment dat ik
dacht: vooruit dan maar. Wat maakt het uit. Niemand die me hoort.
Ik liet de geluiden komen en voelde me zó fijn. Zo thuis. Zo alsof mijn hele
systeem reageerde met ontspanning en heling en rust.
Ik begon het normaal te vinden, zo in mijn eentje. Ik voelde inmiddels ook
wel dat het iets bijzonders was. Een gouden geheim. En toen wilde mijn lijf
ineens mee bewegen.
Ja dag, dacht ik. Ik ben niet gek.
Ik had helemaal geen zin in een soort spirituele onzin, zo’n overdreven
gedoe. En ik hield me stil. Maar ook deze aandrang liet zich niet lang
beteugelen en in mijn groeiende zelfliefde ontstond meer en meer ruimte
voor mij. Ik stond het mezelf toe.
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Eerst thuis, daarna in het bos als ik alleen was (en ging ik besmuikt een
potje geïnteresseerd naar de bomen kijken als er iemand langskwam).
Al gauw werd het gewoon iets wat bij me hoorde. Ik dacht, als iemand
het ziet denken ze vast dat ik een of andere yogavorm doe. Het maakte
me niet meer zo uit. En ik begon licht te zien.
Als ik die geluiden maak zie ik alles in een lichtgrid. Alles.
Alles bestaat uit horizontale en verticale lijnen, en sommigen zijn
dichter op elkaar en sommigen verder uit elkaar. Ze hebben zelf ook
weer een glow. Kortom, alles is opgebouwd uit licht. En als ik inzoomde
op die lijnen zag ik eigenlijk gewoon miljarden lichtpuntjes die de lijnen
vormden.
Wanneer ik de geluiden maak komen er golven van goud licht uit mijn
hart. En ik kan ze sturen, in het lichtgrid. Ik kan er structuren mee
bouwen. Het bijvoorbeeld dikker maken op lege plekken, en het laten
rondgaan, er alles mee beïnvloeden. Het gouden licht komt ergens
vandaan, en dat ‘ergens’ is mijn thuis. Het komt op aarde via mijn hart.
Het wordt gestuurd door mijn stem en beweging en intentie en focus.
Vond ik dit normaal? Eigenlijk wel ja. En omdat ik er met niemand
over sprak maakte het eigenlijk ook niks uit. Het was gewoon van mij.
Ongecompliceerd. Niet in twijfel getrokken.
Dus het kon er gewoon zijn.
In de zomer van 2016 vertrok ik bijna elke dag ‘s ochtends al om een
uur of 6 naar mijn geliefde bos om daar op blote voeten te dansen in
de opkomende zon, genietend van de zon, de vogels, de geuren in het
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Cisca Mikx | Soul Photographer | Artist | www.ciscamikx.com
heeft mijn Language of Light gefotografeerd, en ook alle foto’s van mijzelf gemaakt

bos, mijn lijf, mijn geluid, mijn beweging. Vrij.
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En toen viel Aster van het balkon. Of liever gezegd: ze dook.
Een vogel achterna, die wegvloog terwijl zij ruim tien meter beneden haar
botten brak.
Een geweldig lieve buurman had het zien gebeuren. Haar redder.
Hij belde aan, met een geschrokken gezicht, bezorgd, vasthoudend toen
ik overtuigd zei, ‘Nee hoor, we hebben geen witte kat.’
Toen drong tot me door dat Aster een witte kat is, de enige in de buurt.
Ik weet dat het gek klinkt, maar ik zag haar niet zo. Ik zag haar gewoon als
Aster. Ik werd zo koud. We renden naar beneden en daar zat ze. Bebloed
snoetje. Stil. Zich klein makend. Ik tilde haar voorzichtig op en we raceten
naar de spoedkliniek waar ze werd gered. Op het nippertje.
Ik belde Tracy. Zij werkt met dieren zoals ik met mensen werk.
En in één van haar emails vertelde ze me dat ze met de Language of Light
had gewerkt, en of ik dat kende? Iets in mij begon zich te roeren.
Ik schreef een email terug en beschreef daarin wat ik soms in mijn eentje
deed, en wat ik dan zag. Terwijl ik schreef werd ik bang. En toen ik op
‘send’ had gedrukt wist ik zeker dat ze niet meer zou reageren. Dat ze zou
denken: ‘Jezus.’ Tegelijkertijd wist ik zeker dat het niet zo zou zijn. Dat dit
het precies was, wat ze bedoelde. De Language of Light.
Ik proefde de woorden in mijn mond en voelde ze in mijn hart. Het klopte.
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Drie dagen later kreeg ik een mail terug: ‘Ja! Dat is het precies, dat is
precies hoe ik het zie!’. Tracy was heel blij, want ik was de eerste die ze
ontmoette die hetzelfde zag en ervaarde. Ze vertelde me dat het Star
Language is en dat er meerdere dialecten zijn. Ze herkende mijn gevoel
dat de taal inderdaad niet het geluid is wat je voortbrengt, maar het licht
is de taal. Er is veel over te vinden op internet, en iedereen klinkt anders.
Ik oefende op Aster en zag het effect. Ze had haar bekje en pootje
gebroken op meerdere plekken en had enorm veel pijn, ondanks de
pijnstillers. Aster is half Sfynx en heeft daardoor een soort wasachtige
afscheiding. Haar pootje kon dus niet worden gespalkt met gips of tape,
want daaronder ging het ontsteken. Dat gebroken stukje poot hing aan de
rest van haar poot en ze bleef er maar mee bewegen. Er zelfs in de
kattebak mee graven. En dan ook nog dat gebroken bekkie.
Het was hartverscheurend.
Elke keer als ik de Language of Light sprak ging ze languit liggen,
ontspande haar lijfje en begon ze keihard te snorren. Ik merkte dat ik er
veel meer mee kon dan ik dacht. Ik stuurde light images door haar heen:
Aster die in de zon lag te genieten, die speelde met haar favoriete
Nerf-kogel (de groene schijfjes!). Aster die genoot. Ik kon ermee haar bot
in en hoorde en voelde het verschil. Ik stuurde golven van goud door haar
hersenen om de pijn te verminderen. En ik werkte in mijn en haar
reality om mee te bewegen, te shiften, naar een werkelijkheid waarin
Aster geheeld was. Ik stuurde er bakken licht in.
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Stukje bij beetje herstelde ze, met hier en daar een complicatie. Tracy
hielp. En ik kreeg van haar terug dat wat ik deed, heel effectief was.
Mijn zelfvertrouwen groeide. Ik begon ook dit allemaal normaal te vinden.
En op een dag, toen ik koffie aan het drinken was op het balkon, in een
ochtendzonnetje, na een drukke nacht (ik ging er elke nacht 3-4x uit
om Aster snel uit de bak te halen en te verschonen, zodat ze niet zou
graven, en om haar te laten eten en drinken), stond ik op als in een
droom en liep naar de computer.
Vaag ging het door me heen: dit is Inspired Action.
Gewoon laten gebeuren.
Ik typte het hele verhaal, vroeg of ik op mensen mocht oefenen, en
postte het binnen een besloten groep van de opleiding die ik volgde.
Er was geen haar op mijn hoofd die eraan dacht het op mijn eigen
tijdlijn te zetten. Veel te eng. Maar binnen de groep voelde ik me
inmiddels veilig genoeg.
Weer dacht ik: hierop gaat niemand reageren. Ze zijn toch niet gek.
Binnen een halve minuut diende zich de eerste aan. Binnen een
kwartier had ik mijn 5 proefpersonen en een wachtlijst voor een
eventuele tweede oefenronde. Die is er nooit gekomen: al bij de eerste
sessie werd duidelijk hoeveel impact de Language of Light had.
Hoe diep het ging.
En hoe raak het was.
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Elke sessie erna was een feestje. Er gebeurden zoveel magische
wonderbaarlijke dingen dat ik zelf van de ene in de andere verbazing
viel. Wezenlijke, diepe, transformerende sessies.
Ik kreeg terug dat álles veranderde door wat we deden. Anders voelen,
anders denken, tastbare fysieke veranderingen én veranderingen in de
omgeving, de realiteit van de prachtige vrouwen die een sessie met de
Language of Light deden. Ik dacht: ‘Beter dan dit wordt het niet.’
Ik stond er niet eens bij stil dat er nóg meer kon zijn.
Tijdens het eerste Empower your Light Event sprak ik voor de eerste
keer de Language of Light in een groep. 22 vrouwen, 22 lichtwerkers,
22 bijzondere, unieke, machtig mooie mensen die allen hun eigen
ervaring hadden. We speelden met het licht, dansten met de
Spirit of Money en creëerden elk onze eigen persoonlijke MoneyFlow,
we werden geholpen en kregen persoonlijke messages.
Pure magie. Pure schoonheid. Pure waarheid.
Een van de deelneemsters had een Crystal Skull meegenomen. Ze was
een cliënte en had in haar eerste sessie met de Language of Light die
ze toen net had gehad een enorm diepe impact ervaren. Haar Skull
stond erop mee naar mij te gaan, vertelde ze. Sterker nog, ze was er
voor terug gegaan, want ze kwam niet weg zonder hem. Ze liet me zien
dat hij was veranderd door de Language of Light: er was een lichte
baan in gekomen. Ze vertelde ook, dat ze hem tijdens haar sessie in
haar tas had zitten en dat hij toen ook was veranderd. Ik keek ernaar
en dacht: ga weg.
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Ik trok de energie haast niet. Voelde zoveel weerstand. Werd bang,

Ik wist nog niet wat het betekende, totdat ik een sessie met de Language of

probeerde te voelen of het intuïtie of angst voor het onbekende was. En

Light had, en alles was veranderd. Ik zag meer. Ik kon meer. Ik wist niet eens

ineens voelde ik dat ook ik er niet omheen kon. Geef maar, zei ik. Ik moet

dat het bestond, wat ik deed.

hem vasthouden. En ik zat met hem. Ik voelde hem. Ik merkte dat er van alles
gebeurde, open ging, uitbreidde. Die nacht kreeg ik de he-le nacht down-

En daarna kwam er wéér een shift, rond kerst. En nog een, begin 2017.

loads. Het ging maar door. Alsof er papier in plaats van uit een printer, er

Inmiddels komt er elke keer iets bij, ik ben er aan gewend geraakt nieuwe en

juist in ging. In mijn hoofd. Ik sliep half, bleef de vellen volgen. Het schrift erop

super geweldige dingen te zien tijdens sessies.

was goud en lichtte op. Ik kon het allemaal lezen en wist wat er stond, had
er geen woorden voor. Ik wist: dit is de Language of Light, zoals het zou zijn

Zo kan ik doorheen dimensies zien, en het grid ‘overal’ helen. Ik kan in de

geschreven.

conscious, subconscious én unconscious mind werken. Ik kan werken op celniveau en dna/rna niveau. In het emotionele, mentale en fysieke lichaam. Ik

Ik voelde me zó raar, zo anders, en heb de hele zaterdag op bed en op de

kan werken met portals naar het verleden. Naar andere realiteiten. Naar de

bank gelegen. Had ook hoofdpijn. En toen ik ‘s avonds een vriend aan de

toekomst. Ik krijg hulp van vele vele light beings, nature beings, aartsengelen,

telefoon had zei hij: ‘Yep. You’ve opened up a whole new level.’

source. Van de gepersonificeerde elementen. Van de aarde zelf.
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Maar ook van de Tribal Mothers.
Van wat ik noem ‘the females of my people’, die altijd binnenkomen als er
wordt gewerkt aan Uncompromised Divine Female Energy.
En van de Goddess.
Het is wat het is. Van totaal ‘in awe’ ben ik geshift naar ‘Ja. Dat is wie ik ben,
dit is wat ik doe.’ Ik ben superdankbaar, voor alles wat ik ben. Dat ik me
heb herinnerd wie ik ben. Voor alles wat ik zal zijn.
Elke stap onderweg was een worsteling. Mag ik dit? Mag ik het doen?
Erover praten? Mag ik zoveel ruimte innemen? En elke keer was de
boodschap: Claim your space. Step into the truth of you. Own your power,
your wisdom, your light.
Elke keer won mijn drang naar écht vrij zijn, helemaal mezelf zijn, het van
de angst voor het onbekende, voor veroordeling en afwijzing, van falen.
En elke keer was het resultaat weer meer: meer hulp, meer liefde, meer
prachtig mooie bijzondere mensen.
Met de meest hartverwarmende reacties. En altijd was daar, op het juiste
moment, een berichtje, een mailtje, een post. Ik werd aangemoedigd, nét
als ik het nodig had. De steun van het universum manifesteerde zich keer
op keer, op vele manieren. En ik wist gaandeweg: ik mag echt helemaal
mij zijn. Vrij. Daar in gaan staan, dat claimen, dat durven, dat is mijn pad.
De Language of Light is deel van mij. Ik ben hier gekomen om het te
gebruiken, ‘for the greater good of all’. En zo ontstond Unveiling The
Goddess Within. En het begon allemaal met The Ritual of the Flame.
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Tijdens een sessie met een van mijn allereerste klanten, Mirjam van der
Pennen, ontstond The Ritual Of The Flame. Het was de eerste keer dat
‘the females of my people’ binnenkwamen (sorry, kan er echt geen andere
naam aan geven!). Ze lieten me weten dat ze mee wilden werken omdat
het ging over het neerzetten van Uncompromised Divine Female Energy
op aarde. Dat was voor hen – en ook voor mij – een belangrijk thema.
Deel van mijn missie, maar dat had ik toen nog niet zo scherp.
Ze waren prachtig, en droegen trommeltjes waarmee ze een ritme aangaven. Inmiddels kennen veel van mijn klanten dat ritme, en horen ze het
heel vaak. Ik krijg wel eens terug: ‘De hele dag door, als een heartbeat
van mijn werkelijkheid. Het geeft me kracht en focus. Ik voel dat ik wordt
geholpen.’
(Achteraf bleek dit de eerste veil te zijn. Nu nog zegt Mirjam dat dit het
moment voor haar was waarmee het allemaal écht begon. De grote shift.
De lifting van deze veil heeft haar leven veranded - en ook Mirjam heeft
zich inmiddels herinnerd wie ze is en wat ze komt doen. Dat is wat een
veil lift doet: je wordt letterlijk zelf ontsluierd.)
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Na deze sessie dienden zich af en toe tijdens sessies andere thema’s
aan waarvan ik dacht: ‘Hier moet ik iets mee. Dit is voor iedereen.’ Ik was
inmiddels wel zo ver dat ik geen druk voelde, geen stress, ik verwachtte
eigenlijk gewoon dat het vanzelf wel duidelijk zou worden wat de
bedoeling was. Want inmiddels wist ik precies wie ik was, en wat ik kwam
doen. (Al wist ik niet alles, en dat weet ik vast en zeker nog steeds niet! Elke keer openbaren zich nieuwe lagen.)
Dus ik wachtte, en kreeg elke keer, ook hier, een puzzelstukje. Waar ik
vroeger dacht ‘Ja zeg, ik ‘laat’ me niet leiden, ik wil het zelf doen!’ had ik
nu, omdat ik precies deed wat ik wilde, me juist totaal vrij voelde, helemaal
aligned met wie ik werkelijk was, een eindeloos vertrouwen. Ik was
verschoven van zoekend naar zijnd.
En in dat zijn kon ik wachten op het juiste ding op het juiste moment.
Ik was nog helemaal niet bezig met de Goddess. En ook niet met sluiers.
Ik was bezig met mijn heerlijke sessies met de Language of Light met mijn
heerlijke klanten. Ik genoot. Ik leefde mijn waarheid, en ontdekte elke dag
meer daarin.
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Denk vooral niet dat het allemaal leuk, luchtig en soepel ging. Helemaal
niet. Mijn ervaring is, elke groei gaat gepaard met de test. Alle oude stukken
die niet meer passen komen op, telkens creëer je een ogenschijnlijk oude
situatie en vraagt je subconscious mind aan je: ‘Weet je het zeker?’.
Soms voelde ik me net een puber die woest wilde schreeuwen: ‘Ja! Ik weet
het godverdomme zeker! Ik ga NIET terug in die ouwe shit! Ik ga NIET
dezelfde dansjes doen! Ik verrek het mezelf klein te houden!’ Of voelde
ik wanhoop, of dat kloterige doodslaande gevoel van ‘Laat maar!’, of een
enorme angst dat ik het misschien tóch allemaal verkeerd zag.
Gelukkig had ik allang geleerd al deze emoties toe te laten, niet wéér te
onderdrukken. En kon ik recht doen aan alles in mij. Maar erin trappen,
dat deed ik niet meer. Ik stond stevig aan het roer en liet de storm
woedden, zonder van koers te veranderen.
Op een morgen, zo’n dag waarop je je ‘s morgens al bwah-bwah-bwah...
voelt, kreeg ik een appje. Van een klant die me, maanden na onze sessie
met de Language of Ligh, vertelde wat er met haar was gebeurd tijdens
die sessie. En wat voor effect het had gehad op haar. Ik was me vaag
bewust dat er iets gebeurde.
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Voor ik er erg in had werd ik overstroomd met informatie. Wat ze zei, de
specifiekewoorden die ze gebruikte, het specifieke moment, alles werkte
samen.
Alsof ik al ik weet niet hoe lang aan zo’n kluis had lopen draaien en ineens
vielen alle klikjes samen en opende zich de deur.
En een deel van mijn missie opende zich.
The Uncompromised Divine Feminine helpen terugbrengen op de
planeet.
Ik hoorde in mijn hoofd: Unveiling the Goddess within.
Een programma met 7 sluiers, 7 live dagen.
Elke livedag een sluier die gelift zou worden. Alles eraf wat niet ‘truth’ is.
Ik zag dat door het liften van de veils tijdens mijn sessies, het mogelijk werd
voor alle vrouwen. Alsof er ruimte ontstond, om gevuld te worden door
Divine Feminine in elke vrouw.
Ik schrok even van de enorme impact, vroeg me in een flits af of ik dat wel
zou kunnen dragen, zo’n groepsenergie voor zo lang. Ik voelde de
verantwoordelijkheid. Maar vertrouwen stroomde door me heen en ik
wist: 10. Met 10 vrouwen kan dit, kan ik dit.
Mijn people zouden helpen. Aartsengel Michael, Jezus en
Maria Magdalena ook. De Goddess. Many many more.
En erbij hoorde ook: de reis naar de Womb of the Goddess.
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‘Het is al jaren een droom van mij.
Gezien, gedroomd, geschreven.
Nooit eerder was het tijd.
Ik ben zooooo benieuwd of dat het nu wel is...?
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.
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Ik ontdekte: Stonehenge, messenger
Glastonbury, activator
Avesbury, Divine Feminine Power
Ik wil erheen, met een groep vrouwen. Eerst Stonehenge, dan
Glastonbury, dan Avesbury. Wie gaat er mee?’
Dit schreef ik op 5 november 2017, in een opwelling.
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 vier
keer in verschillende levensfasen geweest. Inmiddels weet ik waar de
krachtplekken zich bevinden, waar je moet gaan staan.
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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.
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.
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Na deze openbaringen - ik kan die stroom van informatie en echt niet
anders noemen! - werd het wachten geblazen. Er zouden 7 veils komen
en ik had er op dat moment geloof ik drie. Soms werd tijdens een sessie
een veil duidelijk, en er was eigenlijk nooit enige twijfel als dat gebeurde.
Een veil (of sluier) is een laag die ‘The Truth Of You’ bedekt. Die ervoor
zorgt dat je jouw Uncompromised Divine Feminine niet kunt ervaren. Het
is een deel van de illusie. Met andere woorden: het zijn de ‘compromises’.
De manieren waarop de Divine Feminine in jou versluierd is geraakt.
Er zijn in deze tijd vele vrouwen die zich als doel hebben gesteld deze veils
te verwijderen, en het is één van mijn paden en purposes om daarbij van
dienst te zijn. En zoals ik al heb genoemd, dat doen we niet alleen voor
onszelf. Door de veils te doorbreken en onze Uncompromised Divine
Feminine te ontsluieren maken we het ook mogelijk voor alle andere
vrouwen.
Klinkt groot? Dat is het ook. Het was één van mijn redenen naar aarde te
komen, en misschien ook wel één van de (of zelfs DE) jouwe.
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Deze veils zijn universeel en zitten in ons gezamenlijk energie-grid.
Doorheen onze conscious, subconscious en unconscious minds. En ze
hebben dan ook effect op alles. We creëren immers onze realiteit, en zo
weerspiegelt deze trouw de veils. Soms herken je ze wel, maar heb je niet
echt het gevoel dat jij er dit leven veel mee te maken hebt. Totdat je er
dieper op in gaat en écht gaat kijken naar je eigen overtuigingen,
gebeurtenissen, keuzes die je hebt gemaakt, in dit of andere levens.
Dan blijken ze ook jouw waarheid te hebben versluierd.
En sommige veils zijn zó duidelijk aanwezig in dit leven, dat je ze meteen
herkent. Dat ze keihard binnenkomen. Dan is de veil als schaduw altíjd
aanwezig. Je hebt je leven zo gekozen en ingericht, dat je er niet omheen
zou kunnen. Je had een plan, toen je kwam, en deze unveiling was er deel
van. De bevrijding van de compromises. Terug naar jouw specifieke Divine
Nature, terug naar jouw Uncompromised Divine Feminine.
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Dit schreef ik bijvoorbeeld na één van die zogenaamde ‘sleutelsessies.’
Mijn client vertelde me later dat ze als rode draad door haar leven
had lopen dat ze ondanks haar eigen succes elke keer een vrouw op
een soort voetstuk plaatste, en haar dan ging volgen.
Alsof ze zelf nog heel veel te leren had, en de andere wist het allemaal al.
Daardoor was ze herhaaldelijk ergens ingestapt en kwam ze er in de
loop van tijd dan toch weer achter dat ze eigenlijk zelf al verder was.
Ze had dit nooit met mannen gedaan, overigens.
Na het liften van de veil kon ze gewoon goed bij zichzelf blijven en
haar eigen pad lopen. Geen zijweggetjes meer. En kon ze zich niet
eens meer voorstellen dat ze zo haar power had weggegeven. Het
was uit haar systeem.
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Of deze; de veil dat vrouwen iets verkeerd zouden hebben gedaan
zodat mannen hun connectie met de divine hebben verloren,
Deze sessie was ontzettend bijzonder. We kregen hulp van
ontelbaar veel lichtwerkers over de hele wereld, ik zag een grid van
licht. Dit gebeurde allemaal onbewust. Maar 7 ervan waren wakker.
Één ervan keek mij recht aan en zei: ‘Yes! I know you can see me.
I can see you too!’ Ze was een oudere vrouw, met super veel humor.
Ze vertelde me dat zij en de 6 anderen al meerdere levens naar deze
gebeurtenis aan het toewerken waren.
Deze veil heeft enorm bijgedragen aan de ondergeschiktheid van
vrouwen aan mannen, een ‘shifting of the blame’ en het niet kunnen
nemen van verantwooordelijkheid van de man.
En natuurlijk dus ook het overcompenseren van de vrouw in het
vinden van connecten met de divine van de man, het verantwoordelijk
voelen daarvoor, het gevoel te moeten helpen hierin, het gevoel
hebben ‘iets’ niet goed te hebben gedaan of te doen.
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Hoe en waarom de veils zijn ontstaan, en welke er precies
zijn, is een lang en uitgebreid verhaal. Tijdens het programma
Unveiling the Goddess within gaan we er diep op in.
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Waarschijnlijk weet jij zelf het antwoord al. Diep van binnen al lang. De
vrouwen die Unveiling the Goddess within zullen gaan doen, hebben
dit van te voren afgesproken. Met zichzelf, zeker. Met mij, misschien. Met
elkaar, wie weet! En ik kijk er waanzinnig naar uit je te ontmoeten. Want
wij kennen elkaar. Wij hebben een gedeelde missie. En net als ik voel je de
‘ja’ diep van binnen. De zekerheid.
Misschien nog niet de hoe: hoe ga ik het allemaal regelen?
Dan wil ik je nu dit zeggen: Vertrouw. Want je bent gedragen. Je bent
powerful beyond measure. Jij koos dit heel bewust en heel wakker en er
is niets wat jou in de weg zal staan. Ik heb het bij één van mijn clienten
gezien, hoe ze als Goddess haar levens voor zich uitrolde en koos: Ik stap
er dáár in, in de veil, zodat ik hem dáár kan breken. Ze dook als een dolfijn
erin en kwam een paar levens verder weer boven. Just like that.
Alleen hier speelt tijd een rol.
Wat voor ons levens en levens is, is vanuit jouw divine nature een flash.
Alles is tegelijk.
Misschien hou je eigenlijk niet van groepen. Dat begrijp ik, en als
home-going lifetimer is dat ook logisch. 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.
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n al mijn werk hou ik daar rekening mee. Tijdens de eerste Live Dag

Dit programma is een diepe en transformerende reis, maar daar ben

ontvlechten we van elkaar en van alles en iedereen. Dit programma

je ook klaar voor.

leert je júist jouw eigen space te claimen en jouw eigen unieke Flavour
of the Divine neer te zetten. Een home-going lifetimer herinnert zich

Het gaat je leven voor altijd veranderen, maar dat is precies wat je

wie ze is, en daar hoort bij háár specifieke nuance, haar individuality.

wil.

Dat mag er helemaal zijn.
Het zet alles op z’n kop, maar daar kijk je stiekem juist naar uit.
Geen onderwerping
Geen compromise

Jij bent hier om jouw specifieke Flavour of the Divine op aarde te
brengen en vanuit jouw specifieke nuance te helen, helpen, stralen.

Vanuit wat ik noem ‘old skool’ spirituality zou dit ego worden genoemd.

De weg te wijzen.

Maar dat denkpatroon is een overblijfsel van het weggeven van je
macht aan iets wat groter, beter, meer zou zijn dan jijzelf. Een vorm

Je bent je eigen guru en je weet het. Je bent bijzonder en je weet het.

van klein blijven. Een vorm van dienen, die afbreuk doet aan jouw

Je durft het aan te gaan en dat doe je ook, al je hele leven lang.

grootsheid. Want het komt vanuit de diepe soms ver verstopte
gedachte, dat je moet dienen zodat God je ‘worthy’ vind. Alsof je dat

Je bent een homegoing-lifetimer en je wéét dat jij je dit leven gaat

niet allang bent. Door alleen maar te ZIJN. Alles wat klein maakt, zal

herinneren wie je bent. All of you.

verdwijnen. Er is domweg geen ruimte voor, in jouw grootsheid.
No compromises
Dit betekent niet dat jij ‘meer’ of ‘beter’ bent dan een ander.

No veils

Een home-going lifetimer weet allang, dat het zo niet werkt. Iedereen
leeft levens binnen de consensus geleefd. Daar is helemaal niets mis
mee. En iedereen heeft home-going lifetimes. En toevallig is dit er één
voor jou, nu, in this space-time reality.
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Only love and light and freedom and truth

Waarom zijn reizen, eten en slapen individueel en zelfstandig?
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.
Goddesses may travel together but always need their space.
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En wat is daarvan nou allemaal het effect?

h

Je WEET in plaats van dat je ZOEKT

h

Je vind in jezelf een rust die je nooit eerder hebt ervaren

h

Ook jouw creatieve energie kan vrij stromen, bubbelen, bruisen

h

Je kunt stoppen met malen en met piekeren: je weet immers wie je

h

En je kunt al jouw creatieve energe gebruiken voor jezelf, in plaats

bent, wat je bent en wat je komt doen
h

Je kunt vanuit jouw Divine Feminine creëren

van dat je het weg ‘moet’ geven
h

Je stapt uit ‘The Good Girl Syndrome’ en neemt geen
verantwoordelijkheid meer over van anderen

h

h

Dat betekent geen pushen en driven meer, maar laten ontstaan in
divine flow

h

Daardoor heb je veel meer tijd en ruimte voor jezelf

En als je ondernemer bent, voelen jouw klanten dat, de verdieping

h

Die tijd en ruimte geven je weer verdieping, meer van jou

h

En maken je veel meer ontspannen, blij, vrolijk

h

Je maakt veel makkelijker keuzes want je weet niet alleen wie je bent,

van jou
h
h

Je biedt daarmee veel meer waarde, want je erkent je eigen waarde
En hebt dus ook geen moeite meer met het vragen van een goede

maar je mag van jezelf ook kiezen voor jou

prijs in ruil voor de waarde die je biedt
h
h

Je kunt stoppen met alles weg te geven

h

En je hebt vertrouwen dat je wordt gedragen, dat jouw bron
de Divine is

h

Je zorgt op alle vlakken veel beter voor jezelf: financieel, fysiek,
mentaal, emotioneel, werk, privé, overal

h

Je hebt ervaren wat het is om in jouw Divine Nature te staan en
hebt daarmee een kader waarnaar je altijd terug kan

Je kunt jouw hart helemaal volgen, omdat het mag van jezelf
Eerlijk gezegd? Het zal op ieder een ander effect hebben. En ik kan aan

h
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En je twijfelt daar dus ook niet meer over, je hoeft niet te wikken

deze lijst nog 100 dingen toevoegen. Want het heeft impact op alles, elk

en wegen

aspect van je leven. En dat heeft ook weer impact, en zo maar door.
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