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Wat is
The Freedom To Fly

Van online programma...

The Freedom To Fly heeft een hele transformatie 

ondergaan. In 2016 begonnen als Engelstalig online 

programma werd het na verschillende wijzigingen 

uiteindelijk een Nederlands online programma. 

Maar al gauw werd het te krap: ik wilde er aanvullend 

materiaal in plaatsen en vond dat het moest kunnen 

meegroeien met mij en de deelnemers.

... tot online leeromgeving...

Vanaf 2018 was het een omgeving waarin naast The 

Freedom To Fly ook The Money Program was opge-

nomen. En ik had de ruimte er webinars en ander 

aanvullend materiaal in te plaatsen. Ook dit werd na 

een tijdje te krap.

...tot Way Of Life!

De tweede helft van 2019 is The Freedom To Fly 

volwassen geworden. Deelnemers kunnen kiezen 

voor wel of geen persoonlijke begeleiding. Er is alle 

ruimte voor mij om het materiaal voortdurend aan 

te vullen, toe te voegen of te wijzigen. En er zijn live 

contactmomenten gedurende het hele jaar.

Hoe ziet het online 
gedeelte eruit?

Zodra je inlogt kom je binnen op Mijn Freedom To 

Fly. Daar staat al het materiaal overzichtelijk bij elkaar. 

Elke module die je er vindt heeft een naam die me-

teen vertelt wat het doel van de inhoud is. Zo kun je 

makkelijk kiezen en herhalen. 

De modules zijn super praktisch opgezet, bijzonder 

gebruiksvriendelijk en (technisch) makkelijk te volgen. 

Elke module heeft alles wat nodig is om jouw eigen 

doelen te bereiken:

- Videos    

- Soundfiles (met Language of Light)

- Werkboek/Werkbladen 

- Opdrachten binnen/buiten

Live Webinars en bijeenkomsten

Je kunt ook deelnemen aan webinars en bijeen-

komsten die ik gedurende de tijd organiseer voor 

deelnemers. Opnames en materiaal daarvan wordt 

in de online leeromgeving geplaatst, dus ook als je er 

niet live bij kunt zijn, heb je toegang tot alles. 

Groeiend en bloeiend

De Mijn Freedom To Fly omgeving zal zich blijven ontwik-

kelen en groeien en bloeien, net als jij en net als ik. Alles 

wat ik zelf onderweg ontdek plaats ik erin, ik vul aan en 

vernieuw. Ook luister ik goed naar vragen van deelne-

mers. Er is bijvoorbeeld op verzoek een webinarserie 

toegevoegd met afleveringen over delen in jezelf (The 

Good Girl, The Rebel, The Ivory Tower). 

‘Ik ben me (weer) bewust geworden van al mijn 

oordelende gedachten en overtuigingen. Met name 

op hele wezenlijke manieren om het leven te zien. 

Dus, bewustzijn is voor mij de grootste winst.’

‘Ik raad dit eigenlijk IEDEREEN wel aan. Want eerlijk 

gezegd: het verandert gewoon je hele leven.’
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Wat krijg je precies?

Ik heb in mijn niet-aflatende zoektocht naar vrijheid 

ontdekt dat er 7 ‘hoofd-’ gebieden zijn waarin je jezelf 

kunt bevrijden, en dat vrijheid binnen deze gebieden 

leidt tot een leven buiten de consensus. Een leven op 

jouw eigen unieke voorwaarden, een leven waarin je 

écht gelukkig en vrij kunt ZIJN.

Opruimen, Zelfliefde en Ontvangen 

Voor elk van deze gebieden is er een module, zodat 

je in elk gebied meester kunt zijn. En je zult merken 

dat hoe meer shit je opruimt, hoe meer je van jezelf 

houdt. Van het leven houdt. Van iedereen houdt. En 

hoe meer je van jezelf houdt, hoe vrijer je wordt en 

hoe meer vrij anderen mogen zijn.

En dan komt ontvangen om de hoek kijken. Want je 

wilt naast bevrijden ook ontvangen: hoe meer je vrij 

bent hoe meer je van jezelf houdt hoe meer je jezelf 

gunt en dus hoe meer je kunt en wilt ontvangen. En 

laten we nou net de andere kant uit getraind zijn: 

tegenhouden, weerstand, afkeuren, veroordelen.

Dus leer je hier om genoeg van jezelf te houden om 

bewust aan jouw stuur te staan. Jezelf toe te staan om 

te ontvangen. Helemaal los van wat iets, iemand of 

iedereen daarvan vindt, denkt en ermee doet.

‘Ontvangen’ heeft 5 sleutelthema’s en deze komen 

in de modules genaamd The Money Program aan 

bod. Deze modules zorgen voor financiële vrijheid en 

zelfverzekerd creëren. Zodat je die flow in kunt gaan 

waarvan je diep van binnen weet dat ‘ie er is. Geen 

ploeteren maar ontvouwen, als een bloem. Geen 

gedoe, maar ease and grace. Jij, samenwerkend 

met jouw team, wat magie en wonderen in je leven 

brengt. Voor jou. Een ontspannen, vrij en gelukkig 

leven. 
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Ga ik in het diepe?

Nope. Wanneer je aan boord stapt van jouw schip 

en besluit om te gaan voor vrijheid, zal al jouw shit 

naar boven komen. Het is niet anders en ik kan het 

niet mooier maken. En ik zal er zijn om je te helpen 

en ermee te dealen. 

Dit is the real deal en het is intensief.

En als iemand die het allemaal gedaan heeft, beleefd 

heeft en doorstaan heeft, weet ik als geen ander hoe 

het is om je overweldigd, verward of bang te voelen 

door waar je allemaal doorheen gaat. Ik had mensen 

om op terug te vallen. Het is me een eer zo iemand 

voor jou te zijn. 

Dus heb ik stevige en betrouwbare 
support voor jou ingebouwd.

Elke module op zich zit goed doordacht en logisch in 

elkaar en samen leiden ze je door jouw proces heen. 

Er is heldere uitleg die ook veel inzicht zal geven en je 

kunt luisteren, kijken of lezen. Precies wat jij fijn vin-

dt. Natuurlijk kun je stukjes overslaan, heen en weer 

gaan of herhalen naar hartelust. 

Maar mocht je houvast nodig hebben: dat is er. 

Ruimschoots zelfs.

Facebook Groep

Er is ongoing ondersteuning in de besloten

Facebook groep. Je kunt daar:

- delen en verbinden

- praktische en/of technische vragen stellen

- om hulp vragen in jouw proces

- gelijkgestemden vinden

- eventuele ontmoetingen regelen

- reisafspraken maken

- en je gewoon thuis voelen

Hier vinden ook regelmatig LIVEs plaats. Ik kondig 

deze van te voren aan en ook als je er niet bij bent 

kun je zo jouw vragen stellen zodat ik ze mee kan 

nemen. De LIVEs blijven in de tijdslijn staan zodat je 

altijd terug kunt kijken.

Contact met mij

Ik ben er voor je als je me nodig hebt. Je kunt me 

bereiken via Facebook, email en WhatsApp. Dat 

laatste gaat het snelst en makkelijkst. Ik antwoord 

binnen drie dagen en laat altijd iets van me horen, 

desnoods om je te laten weten wanneer ik ruimte 

heb om te reageren.

Dit geldt in principe en tot op zekere hoogte voor 

elke deelnemer, ook als je kiest voor Zonder 

Persoonlijke Begeleiding.

Dit ook nog

Eerste keuze

Als deelnemer van The Freedom To Fly krijg je eerste 

keuze voor deelname aan de meeste programma’s 

en events die ik ontwikkel, maak of organiseer. 

Opt-Out

Dus, je hebt de sprong gewaagd en je bent gewoon 

helemaal niet blij met onze sessies, het programma, 

alles eromheen. Wat nu?  

Om te beginnen, no worries. 
We vergissen ons allemaal wel eens. 
Laten we erover praten. 
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En als tijdens ons gesprek blijkt dat dit proces toch 

écht niet is wat je zoekt kun je in de eerste maand 

stoppen en krijg je de rest van de maanden binnen 

een maand terug (dus het totaalbedrag:7-1). Alles? Ja, 

alles. 

Waarom daarna niet meer? 

Omdat we dan al jouw proces zijn ingedoken, jij en 

ik. En ik uit ervaring weet dat we, zeker de eerste 

weken, heel veel doen. Op allerlei gebieden. Eigenlijk 

begint het al vanaf het moment dat je besloten hebt 

dit te gaan doen. Of eerder, vanaf het moment dat je 

gaat lezen, kijken, er over na gaat denken. Er is geen 

prijskaartje aan te hangen, snap je?

Toegang tot de  
Heart to Heart Day

Dit is een dag van pure blijdschap, van vieren en 

delen, weten en herinneren en ontmoeten van gelijk-

gestemden op een heel ander niveau. Elke keer weer 

anders, maar altijd magisch mooi.

Alle informatie over deze dag vind je in de agenda 

op de website. Er zijn er minstens twee per jaar en je 

kunt zo vaak je wilt komen.

‘Ik heb echt al heel veel gedaan! Maar nu vallen pas 

echt de kwartjes. Ik snap nu eindelijk waarom het 

steeds niet werkt, bij mij. En ik ben ook heel blij te 

merken dat er dus nog veeel meer zoals ik zijn! ‘

‘Ik heb al zo heerlijk genoten van de eerste modules.

Mn inner slave driver ontslagen.

Wat. Een. Verademing.

 

Dank lieve Marieke!

Voor wie je bent.

Voor wat je doet.

Met je eindeloos Geduld en fijne stem om naar te 

luisteren.

 

The freedom to fly is echt een feestje!!!’

‘Als je vraagt wat The Freedom to Fly met mij heeft 

gedaan dan zeg ik: het maakt voor mij leven ge-

makkelijker… en vooral ook leuker. En dan bedoel 

ik leven als werkwoord. Ik kijk nu anders naar mijn 

emoties en naar gebeurtenissen. Ik heb er vat op, 

het overweldigt me minder. Ik heb handvatten om te 

ontdekken wie in mij van zich laat horen en wat ik 

nog kan helen en hoe, want er blijft altijd wel iets te 

helen. Ik voel mij aan het roer van mijn leven, maak 

krachtige keuzes en zie moeilijkere periodes vooral 

als interessante uitdagingen. Haha, ik kan bijna niet 

wachten m’n hoofd weer aan iets te stoten.

Door het helen en opruimen van m’n oude stukken is 

mijn focus steeds duidelijker geworden. Ik weet voor 

het eerst in mijn leven waar ik naartoe wil en hoe 

ik daar wil komen. Ik kies voor mijn weg daarin, in 

plaats van voor de voorgeschreven of de snelste weg. 

Ik weet wat ik wil leren en ervaren en waar dat me 

gaat brengen. En het fijne is, het mag ook gewoon 

nog allemaal veranderen.

The Freedom to Fly en de persoonlijke en liefdevolle 

begeleiding van Marieke heeft mij letterlijk de vrijheid 

en het lef gegeven om mijn leven op mijn manier te 

leven.’
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Wil jij nog meer?

The Freedom To Fly voorziet in alles wat je nodig hebt om uit de consensus te komen, en in jouw eigen flow. En 

om zelfverzekerd te kunnen creëren en ook financieel vrij te zijn. The Freedom To Fly is heel compleet. 

Alles wat je tot nu toe hebt gelezen valt onder 

 The Freedom To Fly 
 Zonder Persoonijke Begeleiding

Maar misschien voel je gewoon dat je wat hulp nodig hebt, of misschien zelfs heel veel. Je wilt vooruit, je voelt 

die drang, en het is sterk. Of je wilt alles wat jij leert ook toe leren passen in jouw eigen praktijk, bedrijf of 

onderneming. Of binnen jouw vakgebied, om bijvoorbeeld beter voor de klas te staan of beter binnen jouw 

werkomgeving te kunnen functioneren. Daarvoor is begeleiding mogelijk.

Op de volgende pagina’s geef ik je alle info over de begeleiding 
die je kunt krijgen

 The Freedom To Fly
 Met Persoonlijke Begeleiding

 The Freedom To Fly
 Met Intensieve Begeleiding

 The Freedom To Fly
 Ondernemen Buiten de Consensus

 
 The Freedom To Fly
 Onderwijs en Organisatie
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The Freedom To Fly

Language of Light | 1 - 1,5 uur

Tijdens deze sessies nemen we de tijd. Met één tot 

anderhalf uur elk geven ze ons de ruimte het 

diepgaande werk te doen.

Blokkades, sluiers, overtuigingen en valkuilen, de 

zaken die je soms al sinds je jeugd met je meeneemt 

- vaak zelfs al vele vele levens. De sessies met de 

Language of Light helpen je dat los te laten wat jou 

allemaal tegenhoudt in jouw onbewuste en in jouw 

onderbewuste.

Je krijgt de kans veel meer jouw eigen unieke pad 

en proces te volgen zonder steeds te worden terug-

getrokken in diep ingebedde structuren en patronen.

Je bent in staat meer en meer in sync met wie je 

werkelijk bent jouw eigen realiteit te creëren. 

Je kunt de sessies live boeken, bij mij in Breda, of 

online via bijvoorbeeld Skype, Zoom, Facetime 

of zelfs WhatsApp Video. We vinden de voor jou 

meest makkelijke manier. 

En de impact is online even groot als 
face to face

Begeleiding op jouw reis

Hier vind je alle onderdelen die bij begeleiding zitten. Bij elk onderdeel 
staat vermeld wat het inhoudt en hoe vaak het bij de begeleidingsvorm zit. 

Met Persoonlijke Begeleiding
2 sessies

Met Intensieve Begeleiding
6 sessies

Ondernemen Buiten De Consensus
6 sessies

Onderwijs en Organisatie
6 sessies

‘Het gaat helemaal niet over geld, dat heb ik nu wel 

door. Mijn grootste punt, namelijk kunnen ontvangen, 

wordt hier helemaal geraakt. En de manier waarop ik 

de handvatten krijg, ik ben zó blij dat ik dit ben gaan 

doen! Eindelijk kan ik er echt iets mee.’

‘Het heeft me diep geraakt. Vooral wat je vertelt over 

veiligheid en niet veilig zijn in de basis en welke 

consequenties dat heeft.’
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Check-In | 1 uur

De Check-Ins in dit proces houden je op de rit. In 

deze 1 uur durende sessies deel je jouw angsten 

en twijfels, dat wat je boos maakt en alles wat jou 

bezig houdt.

Het is geen eitje, om uit de consensus te komen en 

je eigen ding te doen en ik zal er voor je zijn om je in 

alle veiligheid te horen en te zien, en met het delen 

van mijn verworven wijsheid.

Elke keer wanneer je wankelt, de consensus voelt 

trekken en je je verloren voelt, vinden we samen de 

weg terug naar huis. Terug naar jou.

De sessies zijn ook bedoeld om antwoord te vinden 

op hele praktische zaken zoals ‘Hoe kan ik mezelf 

beter en meer uitdrukken’ of ‘Hoe kan ik zorgen dat 

ik meer energie behoud’, zowel privé maar natuurlijk 

ook in jouw werk of gewoon, het leven.

Je hebt dus in principe elke maand 
een sessie

Deze sessies zijn altijd online, op welke manier dan 

ook makkelijk voor je is.

Met Persoonlijke Begeleiding
5 sessies

Met Intensieve Begeleiding
12 sessies

Ondernemen Buiten De Consensus
12 sessies

Onderwijs en Organisatie
12 sessies

YouCanBookMe

Omdat ik geloof in persoonlijke vrijheid wil ik dat jij 

het schip stuurt. 

Ik gebruik daarom YouCanBookMe. Zo kun je zelf op 

jouw eigen tempo al jouw afspraken inplannen en 

wijzigen, zoals het jou uitkomt.

Ook wanneer je zelf geen online agenda hebt, maak 

je hier gebruik van. Het werkt heel makkelijk en er 

wordt duidelijke instructie  gegeven voordat je gaat 

inplannen.

Met Persoonlijke Begeleiding
Inbegrepen

Met Intensieve Begeleiding
Inbegrepen

Ondernemen Buiten De Consensus
Inbegrepen

Onderwijs en Organisatie
Inbegrepen

‘Elke keer met de Language of Light gebeurt er zo veel, 

dat ik het bijna niet kan geloven. Dat na een module 

er gewoon écht verschil is in mijn leven, dat is toch 

niet te bevatten haast? Ik ben gewoon NU al echt 

veranderd!’
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Een op een Dag | Ondernemen

Deze dag is volledig inclusief van 10-16 uur in Breda

Tijdens dit traject wordt het je meer en meer 

duidelijk wie je bent en wat je komt doen. En dan, 

op een gegeven moment, wil je daar ook uitdruk-

king aan geven naar jouw klanten toe. Maar dan 

op jouw unieke manier, zonder gebaande paden 

te (moeten) volgen.

Hoe? Dat leer ik je tijdens deze super 
intensieve powerdag

aIk leer je jouw aanbod vanuit jouw kern naar 

boven te laten stromen, helemaal alligned met wie 

je bent.

aIk leer je dat aanbod vorm te geven hier op 

aarde, zónder Inner Slave Driver, Good Girl, Macho 

Male of Kritische Ouder (om er maar een paar te 

noemen!) maar vanuit echte motivatie en passie.

aIk leer je het concreter te maken in een niet- 

lineaire planning (omdat jij vast en zeker de kriebels 

krijgt van-a-naar-b-naar-c), en in vormen die recht 

doen aan alles wie je bent.

aIk leer je keuzes te maken vanuit je ziel en zalig-

heid, keuzes die alleen maar bijdragen aan jouw pad 

en die je geen zijstraatjes insturen. Je maakt een 

enorme sprong voorwaarts.

aJe krijgt de handvatten verder te gaan, jouw next 

step. Jouw volgende fase wordt duidelijk en je ziet 

het helder voor je.

aEn even tussen ons? Ik kan gewoon zien, in jouw 

systeem, als er iets niet alligned is. Wanneer er iets 

‘niet klopt’. Dus ik kan je ook écht helpen vanuit jouw 

kern te werken en jouw aanbod af te stemmen.

 

Met Persoonlijke Begeleiding
Niet inbegrepen

Met Intensieve Begeleiding
Niet inbegrepen

Ondernemen Buiten De Consensus
Inbegrepen + Los bij te boeken

Onderwijs en Organisatie
Los bij te boeken

‘Sinds een paar dagen snap en voel ik nu écht wat 

jij een tijd geleden zei. En sindsdien gebeurt het! Het 

verschil is zo merkbaar <3’

‘The money program, zeker gaat het over geld en 

mijn relatie met geld, het raakt echter zoveel meer... 

Het gaat ook over ontvangen en kun je dat jezelf 

toestaan, inzicht krijgen in jezelf en je (beperkende) 

overtuigingen en hoe je deze kunt herkennen zodat je 

kunt gaan transformeren, vertrouwen in het univer-

sum, en daarmee het vertrouwen in jezelf. Marieke 

bedankt voor de lessen die mijn vertrouwen nog 

sterker maakten.’

‘Marieke, jij weet zo prachtig met jouw klanten samen 

tot de kern te komen van wat zij het allerliefst willen 

doen... het is gewoon magisch! ‘
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Een op een Dag | Onderwijs en 

 Organisatie

Deze dag is volledig inclusief van 10-16 uur in Breda of 

in overleg op locatie

Binnen een (onderwijs-) organisatie loop je in jouw 

beroepspraktijk tegen alle valkuilen van de consen-

sus aan. Zowel bijvoorbeeld lesgevenden als MT’s 

worstelen met vragen als: Hoe blijf ik me binnen 

bestaande en soms zelfs opgelegde kaders integer 

verhouden tot mijn eigen waarden? Ook wanneer 

ze me tegen de borst stuiten? Hoe kom ik (steeds 

weer) in balans tussen wat moet en wat ik vanuit mijn 

hart wil? Hoe ga ik om met tijdsdruk, met schuld, 

schaamte en oordeel binnen mijn team of afdeling, 

met onveiligheid en persoonlijke stukken van mezelf 

en collega’s? En die van bijvoorbeeld leerlingen en 

deelnemers? Hoe word ik, én blijf ik, ondanks nooit 

aflatende veranderingen en wijzigingen binnen elke 

organisatie, mijn eigen innerlijk leider? En hoe werk ik 

binnen dit alles fijn samen met alle (onderwijs-) 

betrokkenen?

De gewortelde boom of het blaadje 
in de wind

Daarbij hoort veel verantwoordelijkheid. En dat is eng, 

soms razendmakend, altijd pijnlijk. Het diepe besef 

dat jij alleen verantwoordelijk bent voor wie je nu, op 

dit moment bent, maar ook voor waarheen je gaat, 

dat gaat altijd gepaard met een bepaalde mate van 

eenzaamheid, rouw bijna. 

Maar daarbij komt de vrijheid. En dat 
vind je, op deze één op één dag met 
mij, op een heel nieuw level
 

aAlles wat jij wil aanraken deze dag wordt 

aangeraakt: jouw grootste issues, struikelblokken 

dat wat jij al heel lang voelt wringen

aWe vinden de plekken in jou, in jouw systeem, 

die nog niet geloven wie jij werkelijk bent en nemen 

ze mee in de waarheid van jou

aZodat je niet telkens wordt teruggefloten door 

zich herhalende patronen die al lang niet meer nodig 

zijn

aJe krijgt overzicht en inzicht en ziet jouw eigen 

rol in de relaties

aJe ervaart wat het is die diep gewortelde boom 

te zijn in plaats van dat blaadje wat heen en weer 

wordt geblazen in de storm van jouw omgeving

aJe hebt een innerlijk kompas voor wat hierna 

komt, zodat jouw beslissingen vanaf nu helemaal 

alligned kunnen zijn met wie je werkelijk bent

Met Persoonlijke Begeleiding
Niet inbegrepen

Met Intensieve Begeleiding
Niet inbegrepen

Ondernemen Buiten De Consensus
Niet inbegrepen

Onderwijs en Organisatie
Inbegrepen + Los bij te boeken

‘Ik wist al wel een tijdje dat ik eigenlijk niet gelukkig 

was, maar ik had niet zo door hoe erg dat al was. 

Nu ben ik weer terug bij mezelf en in mijn centrum 

en ik voel me zo ongelofelijk anders. De zon schijnt 

weer, voor het eerst sinds heeeeel erg lang en ik wil er 

alleen maar meer van! :-)’
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Heart to Heart Day

Deze dag is volledig inclusief van 10-16 uur in Dorst

Dit is een dag van pure blijdschap, van vieren en 

delen, weten en herinneren en elkaar ontmoeten 

op een heel ander niveau. Elke keer weer anders, 

maar altijd magisch mooi. en minstens twee keer 

per jaar.

Magie. Goed en lekker eten. Natuur. 
Lachen. Herkenning. Delen. 
Connectie. Liefde. Flow. Verhalen.

Hoe ziet de dag eruit?

We verzamelen bij Beum. Daar drinken we wat, 

komen we aan en zakken in de dag. Van daaruit ma-

ken we een wandeltocht door het Bewaarde Land 

waar we een hele bijzondere plek bezoeken: wat ik 

altijd Avalon noem. Je loopt zo een andere dimensie 

binnen. Tijdens Unveiling the Goddess within werd 

zichtbaar hoe daar een helende plek is waar aarde, 

vuur, water en lucht samenkomen en hoe de Lady 

of the Lake en de Green Dragon een handje helpen 

met opruimen, helen of boosten, net wat je nodig 

hebt. Pure magie.

Wat gaan we doen?

We gaan gewoon ontzettend genieten van elkaar, 

van de verhalen, van het Bewaarde Land en de daar 

aanwezige Fairies, Nature Spirits, de Green Dragon, 

de Gnomes en alles wat er nog meer te vinden is.

Verder doen we een gezamenlijke sessie met de 

Language of Light, afhankelijk van wie er is en wat 

er speelt.

En natuurlijk is mijn team erbij, en werken ze samen 

met jouw team om er een dag met heel veel impact 

van te maken.

Hoe geef ik me op?

Heel makkelijk via de agenda op de website. Daar 

vind je ook nog uitgebreidere uitleg.

Als het regent, stormt of onweert

Dan gaat de dag gewoon door. Regenkleding en 

laarzen zijn handig.

Eten en drinken en dieetwensen

Al het eten en drinken die dag is verzorgd, je bestelt 

gewoon wat je wilt van de kaart van Beum.

Toch maar niet?

Stel, er komt iets tussen en je wilt afzeggen. Laat 

het me dan zo snel mogelijk weten, en uiterlijk drie 

dagen van te voren, in verband met reserveringen. 

Je gebruikt jouw plekje dan gewoon voor een andere 

keer. Wil je het anders oplossen? Bel of app me dan 

even.

Zonder Persoonlijke Begeleiding
Los bij te boeken

Met Persoonlijke Begeleiding
Los bij te boeken

Met Intensieve Begeleiding
1x Inbegrepen + Los bij te boeken

Ondernemen Buiten De Consensus
1x Inbegrepen + Los bij te boeken

Onderwijs en Organisatie
1x Inbegrepen + Los bij te boeken
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Toegang Single Session

Wanneer de allergrootste blokkades eenmaal 

weg zijn is het belangrijk is dat je zo nodig nog eens 

een sessie kunt hebben wanneer je daar net even 

behoefte aan hebt. 

En nu je de enorme impact hebt ervaren, met de 

energieën hebt gewerkt en jouw grote proces hebt 

doorgemaakt wil ik je steun bieden. Een losse ses-

sie met de Language of Light is dus incidenteel los 

te boeken naar behoefte, en bied ik je aan voor een 

heel lief prijsje.

Alles op z’n tijd

Het is voorgekomen, dat in het dagelijks leven zich 

omstandigheden voordoen, waardoor je gewoon 

geen ruime hebt, voor dit, erbij. 

Denk aan bijvoorbeeld onverwachte of ingrijpende 

gebeurtenissen die al jouw aandacht vragen. 

In zo’n geval bespreken we samen wat we doen. En 

zetten we desnoods jouw begeleiding  ‘on hold’ 

zodat je weer verder kunt als het relevant, passend 

en effectief is.

Toegang tot het
Personal Power Process

De perfecte manier om jouw groei voort te zetten. 

Stel, je wilt na jouw intensieve proces verder. Dat kan. 

Je kunt dan een proces helemaal op maat samenstel-

len met de onderdelen van begeleiding die er zijn.

Wanneer je dit wilt, laat het me weten!

Met Persoonlijke Begeleiding
Los bij te boeken

Met Intensieve Begeleiding
Los bij te boeken

Ondernemen Buiten De Consensus
Los bij te boeken

Onderwijs en Organisatie
Los bij te boeken

Met Persoonlijke Begeleiding
Inbegrepen

Met Intensieve Begeleiding
Inbegrepen

Ondernemen Buiten De Consensus
Inbegrepen

Onderwijs en Organisatie
Inbegrepen

Met Persoonlijke Begeleiding
Niet inbegrepen

Met Intensieve Begeleiding
Inbegrepen

Ondernemen Buiten De Consensus
Inbegrepen

Onderwijs en Organisatie
Inbegrepen
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The Freedom To Fly
Dit is ook nog belangrijk om te weten

Wat levert het mij precies 
op?

Tijdens de begeleiding krijg je inspiratie, inzichten, 

kennis en praktische handvatten aangereikt. 

Wanneer je deelneemt aan Ondernemen Buiten

De Consensus zullen deze zich ook richten op jouw 

eigen onderneming. En bij Onderwijs en Opleiding 

op jouw beroepspraktijk. 

Alles wat je leert is toepasbaar in jouw dagelijks 

leven en beroepspraktijk. En veel ervan, maar niet 

alles, kun je ook jouw klanten weer bieden. 

Alle onderdelen van de begeleiding en de modules 

hebben zo hun eigen doelen en opbrengsten, 

vermeld bij de uitgebreidere informatie en uitleg 

per onderdeel. Lees goed na of je jouw eigen 

doelen voor deelname terug vindt. En boek vooral een 

Free Meeting via mijn website onder contact om je 

ervan te verzekeren dat deelname bij je past en aan 

jou biedt wat je nodig hebt!

Hoeveel tijd ben ik eraan 
kwijt?

Dat ligt er helemaal aan, hoe je het aanpakt. Met an-

dere woorden: je volgt je eigen tempo. Sommigen 

‘slapen ermee en staan ermee op’, anderen heb-

ben bijvoorbeeld juist ruimte om één dag per week 

gericht aandacht te besteden aan alles wat  

The Freedom To Fly  biedt. En weer anderen werken 

gestaag door aan de modules en stemmen de af-

spraken daarop af. 

De begeleding duurt in principe 7 maanden en 

dus plan je binnen deze 7 maanden zelf al jouw af-

spraken in. Maar omdat je onbeperkt toegang blijft 

houden tot al het materiaal, en er zelfs regelmatig 

nieuw materiaal bijkomt, kun je hier een ‘ongoing 

process’ van maken.

Zo zijn er bijvoorbeeld inmiddels deelnemers die 

het onderdeel The Freedom To Fly twee of drie keer 

hebben doorlopen. En daar steeds op een ander 

niveau in ontdekken, zich de stof steeds meer eigen 

maken en er meer praktisch gebruik van kunnen 

maken.

‘He lieve Marieke. Ik ben weer bezig in TFTF, dit keer in 

het Nederlands. Wat een cadeau. Wat een magische 

energie. Nog een verdieping weer op de Engelse ver-

sie. Staat zo stevig als een huis. Ik vlieg er doorheen 

en geniet ervan en voel weer meer ontspanning en 

lichtheid, na een wat taaiere periode. Het gronden, 

opruimwerk helpt meteen. Zo blij mee.’
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Wat als afspraken niet 
door kunnen gaan door 
jou zelf?

Soms heb je te maken met onverwachte omstandig-

heden zoals ziekte of een vergeten afspraak. Dat 

geeft niks. Je kunt jouw afspraken zelf verzetten en 

cancellen via YouCanBookMe. 

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Language of Light
Deze afspraken kun je tot 48 uur van te voren zonder 

gevolgen cancellen of verzetten. Daarna vervalt deze 

sessie, tenzij we samen iets anders afspreken.

Check-In 
Deze afspraken kun je tot 24 uur van te voren 

zonder gevolgen cancellen of verzetten. Daarna 

vervalt deze sessie, tenzij we samen iets anders 

afspreken.

Heart to Heart Day
Deze afspraken kun je tot 48 uur van te voren zonder 

gevolgen cancellen of verzetten. Daarna vervalt deze 

optie, tenzij we samen iets anders afspreken.

Wat als afspraken niet 
door kunnen gaan door 
mij?

Ook dat kan natuurlijk gebeuren. Ik neem altijd contact 

op en laat je weten wat er aan de hand is. Vervolgens 

doe ik een voorstel om de afspraken in te halen en 

kun je momenten kiezen die voor jou goed passen.

Wanneer er om wat voor reden dan ook een pauze 

in het traject komt langer dan twee maanden door 

mijn eigen omstandigheden, neem ik contact met je 

op en bespreken we wat we gaan doen. Je kunt er 

‘Gisteren heb ik mijn presentatie gegeven voor de 

afronding van de nlp- master. Het materiaal van 

jouw was voor mij nu al een toevoeging, samen met 

de alle andere tools om ondanks al die stemmetjes 

en een soort angst toch vol vertrouwen voor de 

groep te staan en te doen. Ook al zat ik vol emoties 

ik kon blijven spreken door elke keer terug te gaan 

naar het vertrouwen en het feit dat ik een powerfull 

realitycreator ben en het gewoon kan. Zo krachtig. 

Te ervaren dat er geen afwijzing kwam en te ervaren 

dat ik geen masker meer hoefde te dragen dat ik 

gewoon kon vertellen wat alles met mij gedaan had, 

en hoe het mij geholpen had en ik gewoon kon zijn 

wie ik ben, gaf zo’n vrijheid. De mindshift kwam echt 

door jouw podcasts, door de diamond codes en 

de aanloop naar de diamond codes, en de eerste 

modules van the freedomm to fly. Het heeft mijn kijk 

op de wereld veranderd.’

dan bijvoorbeeld voor kiezen de afspraken alsnog in 

te plannen wanneer er weer mogelijkheid toe is. Je 

kunt er ook voor kiezen te stoppen met het traject. 

Afhankelijk van waar je op dat moment met het ma-

teriaal bent, van hoeveel afspraken er al geweest zijn 

en hoeveel begeleiding er is geweest vallende onder 

de persoonlijke begeleiding via WhatsApp en email 

komen we tot een bedrag van teruggave. Dat maak 

ik je binnen een maand naar je over.

‘Ook kan ik mijn lichaam veel beter voelen, wat ze 

nodig heeft en het kwam gisteren voor het eerst in 

me op om haar te vragen hoe ik het beste voor haar 

kon zorgen. Zonder het duwen van de slavendrijver 

ligt er een pad open voor een nieuwe manier van 

contact maken met mijn lijf. Ik ben me sowieso be-

wuster of ik iets doe vanuit willen of vanuit moeten. 

Dat onderscheid is veel makkelijker te maken nu.’
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Onderdelen, inhoud, prijzen en mogelijkheden 
nog eens overzichtelijk op een rij

The Freedom To Fly

‘Na al heel veel gedaan te hebben moest ik tot 

de frustrerende conclusie komen: ik heb gewoon 

heeeeeel veel geld weggegooid. Want ik wist steeds 

ergens wel dat het voor mij niet zou werken. Maar 

dan deed ik het toch. Dan wilde ik zo graag dat ik 

eindelijk door zou breken. Achteraf gezien sloeg het 

gewoon nergens op. Nu ben ik eindelijk bij mezelf. 

Eindelijk.’

‘Ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik moest 

verwachten, alleen maar: ik MOET dit doen. En het 

heeft me zo veel meer opgeleverd dan ik ooit had 

durven dromen. Ik had het ook helemaal niet kunnen 

dromen, want ik wist helemaal niet dat dit allemaal 

kon. Er is een wereld voor me open gegaan en het is 

mijn wereld. Nu pas voel ik me eigenlijk echt thuis. 

En weet ik dat ik op de juiste plek ben, dat het mijn 

bedoeling was.’
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Al het materiaal
Voor vrijheid en geluk: alles wat je nodig hebt om uit 

de consensus te komen en voor financiële vrijheid en 

zelfverzekerd creëren

Onbeperkte toegang 
Om terug te pakken, terug te vallen, als naslagwerk en 

bron van inspiratie

Blijvende groei 
Om recht te doen aan de ever-changing-being die we 

allemaal zijn

Contact met mij
Voor de hobbels onderweg 

Besloten Facebook Groep 
Om te delen, verbinden, voor hulp en troost

Eerste keuze 
Zodat je door kan wanneer je door wilt

Opt-out 
Voor stress-vrije aanschaf

Gratis online Meeting
Voor al jouw vragen, twijfels, terughoudendheid of voor 

wat dan ook besproken moet worden

Toegang tot Heart To Heart Day
Vieren en delen, weten en herinneren en elkaar 

ontmoeten op een heel ander niveau

The Freedom To Fly
Zonder 
Persoonlijke Begeleiding

Betalingsregeling
Voor maximale vrijheid en het onmogelijke mogelijk 

maken

Optie 1

Je betaalt in één keer via mijn website het totale 

bedrag van 777 euro.

Optie 2

Je doet via email een officieel betalingsvoorstel 

waarin precies staat op welke dag je welk bedrag 

gefactureerd wilt hebben (een lijstje). Ik stuur deze 

door naar Ineke en zij zorgt dat je de periodieke (on- 

en offline te betalen) facturen via de mail ontvangt 

op de jou gewenste data. 

Het hele bedrag moet in 7 maanden zijn afbetaald, 

tenzij wij samen iets anders afspreken. Aarzel niet 

contact op te nemen, ik ben er voor je! 

Let op

Optie 2 is iets duurder vanwege administratieve 

kosten. In totaal betaal je voor optie 2 877 euro 

inclusief btw .

777 euro inclusief btw
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Alles wat staat bij 
Zonder Persoonlijke 
Begeleiding

+

Language of Light | 2 sessies | 1,5 uur 
Om kwijt te raken wat jou tegenhoudt: jouw kern 

ontsluierd

Check-In | 5 sessies | 1 uur 
Voor het praktische echte werk en de weg terug bij 

verdwalen

Jij aan het stuur
Zelf plannen, cancellen en verzetten voor vrijheid en 

selfempowerment

Toegang tot Single Session
Voor the next step

Alles op z’n tijd
Voor onvoorziene omstandigheden

The Freedom To Fly
Met 
Persoonlijke Begeleiding

Betalingsregeling
Voor maximale vrijheid en het onmogelijke mogelijk 

maken

Optie 1

Je betaalt in één keer via mijn website het totale 

bedrag van 1597 euro.

Optie 2

Je doet via email een officieel betalingsvoorstel 

waarin precies staat op welke dag je welk bedrag 

gefactureerd wilt hebben (een lijstje). Ik stuur deze 

door naar Ineke en zij zorgt dat je de periodieke (on- 

en offline te betalen) facturen via de mail ontvangt 

op de jou gewenste data. 

Het hele bedrag moet in 7 maanden zijn afbetaald, 

tenzij wij samen iets anders afspreken. Aarzel niet 

contact op te nemen, ik ben er voor je! 

Let op

Optie 2 is iets duurder vanwege administratieve 

kosten. In totaal betaal je voor optie 2 1697 euro 

inclusief btw.

1597 euro inclusief btw



18

Alles wat staat bij 
Met Persoonlijke 
Begeleiding

+

Language of Light | 6 sessies | 1,5 uur 
Om kwijt te raken wat jou tegenhoudt: jouw kern 

ontsluierd (in plaats van 2 sessies)

Check-In | 12 sessies | 1 uur 

Voor het praktische echte werk en de weg terug bij 

verdwalen (in plaats van 5 sessies)

Deelname aan de 
Heart To Heart Day
Vieren en delen, weten en herinneren en elkaar 

ontmoeten op een heel ander niveau

Mogelijkheid tot bijboeken
Voor als je voelt dat het gewoon nodig is

Toegang tot het
Personal Power Process
De perfecte manier om jouw groei voort te zetten

The Freedom To Fly
Met 
Intensieve Begeleiding

Betalingsregeling
Voor maximale vrijheid en het onmogelijke mogelijk 

maken

Optie 1

Je betaalt in één keer via mijn website het totale 

bedrag van 3348,48 euro.

Optie 2

Je doet via email een officieel betalingsvoorstel 

waarin precies staat op welke dag je welk bedrag 

gefactureerd wilt hebben (een lijstje). Ik stuur deze 

door naar Ineke en zij zorgt dat je de periodieke (on- 

en offline te betalen) facturen via de mail ontvangt 

op de jou gewenste data. 

Het hele bedrag moet in 7 maanden zijn afbetaald, 

tenzij wij samen iets anders afspreken. Aarzel niet 

contact op te nemen, ik ben er voor je! 

Let op

Optie 2 is iets duurder vanwege administratieve 

kosten. In totaal betaal je voor optie 2 3448,48 euro 

inclusief btw.

3348,48 euro inclusief btw
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Alles wat staat bij 
Met Persoonlijke 
Begeleiding

+

Language of Light | 6 sessies | 1,5 uur 
Om kwijt te raken wat jou tegenhoudt: jouw kern 

ontsluierd (in plaats van 2 sessies)

Check-In | 12 sessies | 1 uur 
Voor het praktische echte werk en de weg terug bij 

verdwalen (in plaats van 5 sessies)

Een op een dag | Ondernemen

Jouw kern op tafel, de weg vrij voor jouw onderneming

Deelname aan de 
Heart To Heart Day
Vieren en delen, weten en herinneren en elkaar 

ontmoeten op een heel ander niveau

Mogelijkheid tot bijboeken
Voor als je voelt dat het gewoon nodig is

Toegang tot het
Personal Power Process
De perfecte manier om jouw groei voort te zetten

The Freedom To Fly
Ondernemen 
Buiten De Consensus

Betalingsregeling
Voor maximale vrijheid en het onmogelijke mogelijk 

maken

Optie 1

Je betaalt in één keer via mijn website het totale 

bedrag van 4216 euro.

Optie 2

Je doet via email een officieel betalingsvoorstel 

waarin precies staat op welke dag je welk bedrag 

gefactureerd wilt hebben (een lijstje). Ik stuur deze 

door naar Ineke en zij zorgt dat je de periodieke (on- 

en offline te betalen) facturen via de mail ontvangt 

op de jou gewenste data. 

Het hele bedrag moet in 7 maanden zijn afbetaald, 

tenzij wij samen iets anders afspreken. Aarzel niet 

contact op te nemen, ik ben er voor je! 

Let op

Optie 2 is iets duurder vanwege administratieve 

kosten. In totaal betaal je voor optie 2 4316 euro.

4216 euro btw - vrijgesteld
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Alles wat staat bij 
Met Persoonlijke 
Begeleiding

+

Language of Light | 6 sessies | 1,5 uur 
Om kwijt te raken wat jou tegenhoudt: jouw kern 

ontsluierd (in plaats van 2 sessies)

Check-In | 12 sessies | 1 uur 

Voor het praktische echte werk en de weg terug bij 

verdwalen (in plaats van 5 sessies)

Een op een dag | Onderwijs en Opleiding

Jouw kern op tafel, de weg vrij voor jouw onderneming

Deelname aan de 
Heart To Heart Day
Vieren en delen, weten en herinneren en elkaar 

ontmoeten op een heel ander niveau

Mogelijkheid tot bijboeken
Voor als je voelt dat het gewoon nodig is

Toegang tot het
Personal Power Process
De perfecte manier om jouw groei voort te zetten

The Freedom To Fly
Onderwijs 
en Organisatie

Betalingsregeling
Voor maximale vrijheid en het onmogelijke mogelijk 

maken

Optie 1

Je betaalt in één keer via mijn website het totale 

bedrag van 4216 euro.

Optie 2

Je doet via email een officieel betalingsvoorstel 

waarin precies staat op welke dag je welk bedrag 

gefactureerd wilt hebben (een lijstje). Ik stuur deze 

door naar Ineke en zij zorgt dat je de periodieke (on- 

en offline te betalen) facturen via de mail ontvangt 

op de jou gewenste data. 

Het hele bedrag moet in 7 maanden zijn afbetaald, 

tenzij wij samen iets anders afspreken. Aarzel niet 

contact op te nemen, ik ben er voor je! 

Let op

Optie 2 is iets duurder vanwege administratieve 

kosten. In totaal betaal je voor optie 2 4316 euro.

4216 euro btw - vrijgesteld
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Ik wil graag met je werken

Als je zover bent gekomen dat je nog steeds aan het 

lezen bent op de laatste bladzijde is de kans wel heel 

groot dat dit echt iets voor je is. Laten we eerlijk zijn: 

de inhoud is nu niet heel gebruikelijk en doorsnee. Er 

moet iets zijn wat jou raakt, of aantrekt. Een innerlijk 

weten. Ik zou zeggen: luister daar naar. Het weet de 

weg. Jouw weg.

Ik kan oprecht zeggen: het leven is nog nooit zo mooi 

geweest, voor mij. Mijn bedrijf nog nooit zo in flow 

met mij, en daarmee succesvol. En de mogelijkheden 

zijn gewoonweg eindeloos als je eenmaal vrij bent 

van de consensus. 

Ik zou het te gek vinden dit met je te doen. Want je 

snapt al: mijn ‘waarom’ is niet alleen om zelf vrij te zijn, 

maar ook om de kennis, de technieken, de inzichten 

en de handvatten, en de inspiratie te geven aan 

anderen. To those that wish to be free.

Twijfels?

Yep, snap ik. Been there, done that. Je weet nooit 

zeker: zou dit het dan zijn? Is dat waarop ik heb 

gewacht? Is het dan nu eindelijk hier? Om eerlijk te 

zijn: ik denk van wel. Het was het in elk geval voor mij!

Denk aan de Opt-Out. Dat biedt je de veiligheid om 

ook te kunnen kiezen. En boek zo’n Free Meeting 

met me via de website. Het is gratis. Het is leuk. En je 

kunt me alles vragen. Vergeet ook vooral niet de re-

views te lezen en te bekijken en te beluisteren. Deel-

nemers weten echt het beste wat het voor je doet. 

Hoe dan ook wens ik je een veilige reis,

Alle liefs,

‘Als je vraagt wat The Freedom to Fly met mij heeft 

gedaan dan zeg ik: het maakt voor mij leven 

gemakkelijker… en vooral ook leuker. En dan bedoel 

ik leven als werkwoord. Ik kijk nu anders naar mijn 

emoties en naar gebeurtenissen. Ik heb er vat op, 

het overweldigt me minder. Ik heb handvatten om te 

ontdekken wie in mij van zich laat horen en wat ik 

nog kan helen en hoe, want er blijft altijd wel iets te 

helen. Ik voel mij aan het roer van mijn leven, maak 

krachtige keuzes en zie moeilijkere periodes vooral 

als interessante uitdagingen. Haha, ik kan bijna niet 

wachten m’n hoofd weer aan iets te stoten.

Door het helen en opruimen van m’n oude stukken is 

mijn focus steeds duidelijker geworden. Ik weet voor 

het eerst in mijn leven waar ik naartoe wil en hoe 

ik daar wil komen. Ik kies voor mijn weg daarin, in 

plaats van voor de voorgeschreven of de snelste weg. 

Ik weet wat ik wil leren en ervaren en waar dat me 

gaat brengen. En het fijne is, het mag ook gewoon 

nog allemaal veranderen.

The Freedom to Fly en de persoonlijke en liefdevolle 

begeleiding van Marieke heeft mij letterlijk de vrijheid 

en het lef gegeven om mijn leven op mijn manier te 

leven.’

Ik heb al zo heerlijk genoten van de eerste modules.

M’n inner slave driver ontslagen.

Wat. Een. Verademing.

 

Dank lieve Marieke!

Voor wie je bent.

Voor wat je doet.

Met je eindeloos Geduld en fijne stem om naar te 

luisteren.

 

The freedom to fly is echt een feestje!!!
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Let’s walk with clarity
upon this world

Dit ebook is geschreven, ontwikkeld en gemaakt door Marieke Zwinkels © 
Voor meer      en Algemene Voorwaarden ga naar www.mariekezwinkels.com


