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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 hoog-
begaafdheid. 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.

Marieke’s Team
Nadat ze ontdekte dat ze de Language of Light sprak en hier intensief mee 
ging werken, was er geen weg terug: ze herinnerde zich wie ze werkelijk 
was en wat ze hier op aarde kwam doen. Ze werkt nauw samen met haar 
team met een vaste kern van Light Beings, waaronder Archangel Michael, 
Mary Magdalene en Jesus, en later ook Lord Ashtar, Elohim, Saint-
Germain, Merlin, Archangel Rafael 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: An-Ra.

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

Balans Male - Female

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

Unlocking your Divinity

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 2018. Onderdeel daarvan was het 
planten van de zaden van deze 7 Keys in The Womb of the Goddess.

The Dreamer Awakens 

Tenslotte was daar The Dreamer Awakens, een traject wat uiteindelijk 
leidde tot het geboren laten worden van The Frequency of One-ness 
op aarde op 12-12. Een magisch moment, wat er mede voor zorgde 
dat de ontwikkelingen op aarde verder konden gaan en The Great 
Awakening in 2020 nu kan plaatsvinden. Lord Ashtar, Saint Germain 
en Merlin waren de ‘projectleiders’ van dit traject. 

The Diamond Codes

En nu, in 2020, zal er een golf van Language of Light de Diamond 
Codes over de aarde gaan verspreiden. Velen staan op en 
herinneren zich de taal van hun hart, hun zijn, hun waarheid. Zowel 
in Human Consciousness als in Fysical Plane Reality. Things will never 
be the same again.

Dit ebook gaat over The Diamond Codes, de weg er naartoe en alles 
wat het inhoudt. Lees het met een open mind. Er komen zaken aan 
bod die misschien ver buiten je comfortzone liggen - dat waren ze 
in elk geval voor mij. Maar met het lezen van dit boek opent zich ook 
een nieuwe werkelijkheid voor je. Een grotere, meer reële 
werkelijkheid. Busting the illusion.

Wil je meer weten over hoe dit alles is ontstaan, zich heeft 
ontvouwen en heen leidt? Kijk dan voor de ebooks op
www.mariekezwinkels.com/boeken
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The Dreamer Awakens 

 
In 2019 vond op 12-12 de Dag voor Homegoing Lifetimers plaats. Maar 
eigenlijk loop ik nu op de zaken vooruit. Want kijk. Tijdens het traject The 
Dreamer Awakens in 2019 werd gaandeweg duidelijk dat alles, maar dan 
ook alles, draaide om iets wat we later gingen noemen: Re-Merging back 
into One-ness. De dag op 12 december was daar het eindpunt in, een 
soort finale. En hoe. En dat leidt weer tot nu, 2020 en wat er allemaal 
speelt. Maar laat ik eerst meer vertellen over het verhaal daar naar toe.

Allowing to Receive
Terwijl ik wachtte tot we konden beginnen met The Dreamer Awakens liep 
ik tegen bakken vol weerstand op. Valkuilen in. En doolhoven door. Man 
o man wat was het weer een proces. Eén ellenlange transformatie, en 
het kwam op een gegeven moment zo’n beetje iedereen die meedeed de 
neus uit.

Op 28 april 2019 begon het eindelijk een beetje te komen en schreef ik dit:

Over weerstand op grote verandering, over 

alles op de schop durven doen en over 

Alowing to Receive...De grote transformatie 

en shift die maar niet op lijkt te houden.

Hoe ik ermee om ging, er inmiddels mee 

om ga en daarin eerst tegenhield en nu 

dan toch heb losgelaten. Hoe mijn team 

geduldig en onverstoorbaar tegelijk mij ste-

unde. Geduldig wachtend op het moment 

dat ik, zelf, kon kiezen. Hoe ik mezelf zo te 

kort deed dat ik het punt bereikt had dat ik 

zei: Waar ben ik mee bezig? Ik ben zo ver 

van mezelf af. Dit ben ik niet. Dit doe ik niet, 

dit wil ik niet, dit is het niet.

Over steun en liefde en trouw zijn aan 

jezelf.

In de aanloop van The Dreamer Awakens 

gebeurt er precies dat: Wakker worden in 

een grotere werkelijkheid. En het is een 

hele ontpopping!

Potjedorie zeg. Die bevalling van mij duurde 
een dag of wat... Weet je nog? Ik schreef 
25 februari, precies een dag en een week 
geleden op Facebook (voor als je dat niet 
hebt): Vandaag begint het. 

Ik wist het wel, ik voelde ‘m al aankomen. 
En toen ineens vrijdag de badkamer-ver-
bouw-meneer me liet weten in plaats van 
maandag pas woensdag te kunnen komen 
wist ik het zeker. Mijn team heeft gedaan 
waar ze zo goed in zijn: de weg vrijgemaakt. 
Deze twee dagen zijn er voor mij, om The 
Dreamer Awakens helder te krijgen. Van-
nacht begon de informatie te stromen, 
werd ik een paar keer wakker, half bewust 
dat er van alles gebeurde. Doorslapen 

maar, vol vertrouwen. Zo bekend, inmiddels, 
dit soort processen. Zo dankbaar, ook, dat 
het zich allemaal weer gaat ontvouwen. 

Ik voel Chartres trekken, een ‘urgency’ 
waarvan ik weet: het komt. Ookal heb ik nu 
werkelijk geen idee, hoe het eruit gaat zien, 
en waar, en wanneer. En weet ik niet wat 
we gaan doen, tenminste, niet alles. Het 
komt. Het komt. Het komt. Ik ben in blijde 
verwachting :-D
Nou, en vandaag is het zover! Ik stuur je het 
ebook van The Dreamer Awakens. Ik vind 
het zo enorm exciting en mijn maag draait 
als een malle. Voor mij is dit echt weer een 
hele stap verder en vooruit. Dus ik presen-
teer met trots, tadaaaaaaaa:

En op 3 mei verstuurde ik eindelijk de mail waar velen lang op hadden gewacht: 

En trots was ik. Want het was me gelukt niet te sjorren en trekken en het 
juist  allemaal, helemaal, te laten ontstaan. Dit was terugkijkend een van 
de meest mooie tijden van mijn leven, omdat ik zo ongelofelijk in flow was, 
zo goed kon achterover leunen en het allemaal voor mijn ogen kon laten 
ontvouwen.

Al een poosje had ik elke dag contact met Lord Ashtar, Saint Germain 
en Merlin en ik voelde me super zeker en onverstoorbaar in wat ik te 
doen had. Ik verloor niet uit het oog hoe raar en vergaand dit alles was, 
helemaal niet. Het kon me gewoon niet zoveel schelen. Daar was ik al ver 
voorbij. Ik zag steeds meer dat grotere plaatje.
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Precies 7 dagen later schreef ik blij, verwonderd en opgetogen de volgende post:

Zomaar, in een week.

Precies 7 dagen geleden stuurde ik de mail 

met de aankondiging van The Dreamer 

Awakens. En gisteren kreeg ik het laatste 

blije appje: ik doe meeeee! Ik zeg jaaaaa!

Mijn hart maakte een sprongetje en mijn 

ogen schoten vol.

7 mensen gaan met me mee op deze 

magische reis. 

Inclusief een Road Trip dwars door Frank-

rijk om de codes te halen, de codes te 

brengen.

Ik ben zo dankbaar.

Ondanks dat dit traject vol zit, wil ik toch 

het ebook met je delen. Want echt waar. 

Het is zo gaaf en bijzonder wat er gebeurt. 

Zo magisch mooi en zo kloppend met alles 

wat vooraf ging.

Unveiling the Goddess Within - Working 

with Elohim - The Dreamer Awakens

Het volgt elkaar natuurlijk op, en elke stap 

is logisch na de vorige zoals ook de vorige 

stappen zo logisch zijn achteraf bekeken.

Als je zin hebt in een wonderlijk verhaal: 

lees het ebook. Ik ben zo benieuwd wat je 

erbij ervaart! Het zet meteen heel veel in 

gang, en ik ben benieuwd hoe dat voor jou 

is

Deze keer, tijdens dit traject, neem ik je 

mee via Posts: op reis, naar Frankrijk. Maar 

ook op elke reis die we gaan maken. Dus 

als je het wilt volgen: volg dan deze pagina 

Ik vind het superleuk je te zien en te horen 

in de comments wat je ervan meekrijgt.

7 travels
7 phases
7 places
7 sets of codes

Ik heb mijn koffers al gepakt!

The Male to our Female
Voor we begonnen wist ik al dat ik weer buddies zou gaan halen: 
LightBeings in kristallen de ons door het hele proces heen zouden helpen 
en ondersteunen. Voor Working with Elohim had ik niet bijzonder veel 
met kristallen, maar inmiddels Maar ze lieten op zich wachten. En toen 
was daar ineens een volle maan op 17 juni 2019 die meer was dan dat. 
Dichterbij aarde dan ooit, las ik ergens. Kippevel. En ik wist het: ze komen. 
Dus ik na een drukke week naar de Kristallen Wereld in Breda. En ik 
zoeken, Maar ik zag niks. Jan, de eigenaar, wilde zondag wel open gaan, 
zodat de deelnemers zelf hun steen konden zoeken. Terwijl we stonden 
te praten dwaalden mijn ogen door de winkel en ineens, in een mandje, 
zag ik ze. Maanstenen. Ik was al die tijd op zoek naar iets, lichts, wits, iets 
nou ja, ik weet niet. Maar dit waren ze, en ik zei tegen Jan: Laat maar. Ik zie 
ze al. Ze sprongen - weer - zowat in mijn handen.

Tranen over mijn wangen, wat een liefde kwam er vanaf. En na het sturen 
van de foto’s vlogen de appjes van de deelnemers me om de oren. Zo 
voelbaar. Zo mooi. Zo precies kloppend met wat zij zelf al hadden gevoeld.

The Male to our Female. Divine Male LightBeings, vastgehouden door een 
Maansteen: Divine Female. One-ness.

De eerste reis: super ziek
De eerste dag was een klein helletje op zich. Of eigenlijk vooral erna. 
Sure, het was super interessant. Er werd ons uitgelegd hoe we gingen 
reizen. Later noemden we het lachend ‘ons hink-stap-sprongetje’ en ging 
het zo gemakkelijk als de deur uitlopen, maar die dag werd ik er kots- en 
kotsmisselijk van. Ik was ook overal tegelijk. Keek mee met deelnemers, 
probeerde er zelf helemaal te zijn, kortom, het was onwennig en zoeken.

De mensen die meededen wisten het, It’s a soul’s choice. Dat werd steeds 
maar gezegd. Al lang gekozen voor je op aarde kwam. Er was ook veel 
twijfel en overwonnen gedachten van: Echt? Ik? En soms verbijstering en 
verbazing. Soms ronduit grappig: geen idee wat ik hier doe! Maar ik weet 
gewoon dat ik erbij moet zijn. Maar ik snap er niks van! Maar ik weet tóch 
gewoon dat ik erbij moet zijn.
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We gingen naar het Lightship van Lord Ashtar en ieder had daar zijn eigen 
ervaringen, het was nogal individueel, terwijl ik elke deelneemster 
volgde en hielp in haar proces. Inmiddels een makkie, maar nogmaals, die 
dag, mijn hele systeem ging erna op tilt.

Ik schreef er dit over:

Voedselvergiftiging of transformatie? 

Die vraag is me veel gesteld. The Dreamer 

Awakens is zondag begonnen. Eerste Pink-

sterdag, later las ik pas hoe enorm passend 

dat was. 

Een paar dagen ervoor zat ik met Mirjam 

ergens thee te drinken. Ik voelde me al een 

tijdje vlak, niet happy. Dat is geen probleem, 

maar nu was het anders. Het was raar. Ik 

dacht: de overgang. Ik dacht: het hoort 

erbij. Maar dat was het niet. Tijdens dat 

kopje thee kwam er een enorme woede vrij. 

Aanleiding was een appje, iets kleins, iets 

wat, zoals al vaak gebeurd is inmiddels, de 

sleutel was tot een nieuw begin.

Een grote duw ergens uit. Ergens anders 

in. Een nieuwe awarenes van mezelf. Een 

nieuwe laag van bewustzijn. A new era. 

Het duwde me een laag door waartegen ik 

een tijdje aangehikt had. Het was prachtig 

en bevrijdend en beangstigend en ik werd 

duizelig van de opwinding ervan. 

It is time for you to step out of human 
drama and experience in the sense that it is time to have the higher perspective - as a natural and everyday perspective.
You have wanted to, in a way, say goodbye to all of the facets of human experience and have thus created all sorts of wonder-ful experiences for the last few months. But now it is indeed time to focus and remain in your higher perspective for we are reaching the beginning of our new era and we need you with us for this. We need you on board for this - it’s like starting a new job!

Ik ben aan boord. 
Ik heb ja gezegd. 
The next phase. My new job.

En toen ik ja zei, mergde ik met mijn team. Ik kan niet beschrijven hoeveel liefde er vrij kwam. Of hoeveel er altijd al is, maar waarvan ik ‘m nu voelde. Het vulde mijn zijn. Mijn lichaam. En daarna werd ik ziek. Ja, voedselvergiftiging. Ik weet waarvan en als ik eraan denk word ik heeeel misselijk. En tegelijk ja, transformatie. Mijn stuitje heeft ongelofelijk veel pijn gedaan. 
Uitstraling naar mijn heupen, mijn hele basis. 

Ook mijn ruggengraat, en vooral achter 

mijn hart, mijn schedel, alles deed zeer. Nog steeds wel, als ik dit schrijf, maar al heel veel minder. En tegelijk, nou ja, wat er gebeurt met een voedselvergiftiging: Totale reiniging. 

Ik weet niet wat er gaat gebeuren de 
komende periode. Ik weet ook niet wat het gaat brengen. Maar dat ik het samen doe met mijn team dat weet ik wel. We zijn één, op een andere manier dan hiervoor. Merged. En dat het de bedoeling is weet ik ook. Elke stap is bevestigd, elke keuze klopte.

En nu lopen we samen. Naar ‘I walk with clarity upon this earth’. D

Dat pad is ingeslagen, die era is begon-nen. En zo ook gaan zij die wakker worden. The Dreamer Awakens. Verder dan ooit tevoren, elk hun eigen unieke reis, een avontuur al lang gepland en een keuze al lang gemaakt. 

Vandaag voel ik een diepe diepe dankbaar-heid. Op de curve van deze transformatie zit ik richting herstel. Superzwak na drie dagen gedwongen vasten (geen toeval..?) maar sterker dan ooit.

Out of the building
Tegen de tijd dat we dit aan het doen waren, keek niemand in de groep 
eigenlijk meer ergens van op. Volledig bewust van hoe ver het ging, en 
tegelijk zoooo normaal, dit. De ene grensoverschrijdende ervaring achter 
de andere - dat werd in dit traject de norm. En dat klopt ook wel. Want 
mijn team liet me zien: waar de aarde het podium is, en de spotlight jouw 
bewustzijn (wat zie jij op dat podium?), en in de coulissen je team en 
andere lightbeings/naturebeings enzovoorts zich bevinden (behind the 
scenes), gingen wij met The Dreamer Awakens gewoon he-le-maal out of 
the building. Way out there. En we zagen dat de aarde in het grote geheel 

echt eigenlijk maar heel klein is. Ons perspectief veranderde voorgoed, 
op een opwindende en verwonderende manier. Waking up into a greater 
reality.



8

Na die eerste reis wilde ik ook niks meer weten van mijn steen, mijn Male 
buddy. Ik wilde hem niet eens op mijn kamer. Weg moest ‘ie! Weerstand 
tot en met. Na een dag of drie, vier, besloot ik in een impuls hem vast te 
houden, ermee te gaan zitten. Ik hield hem bij mijn hart. Ik voelde niks. Ik 
bleef wat langer zitten, ontspande. En ineens was ‘ie er. Mijn Male buddy. 
Hij zat achter me en hield mijn armen op. Omhulde me. Ondersteunde 
me.

Ik heb me nog nooit, ooit, zó gesteund, geliefd en gekoesterd gevoeld. 
Mijn god. Ik denk dat ik wel een uurtje of anderhalf heb zitten huilen. Elke 
keer opnieuw kwamen de tranen. Lachen tegelijk. Het ging maar door. Het 
voelde als een enorme heling, iets wat ik altijd gemist had was er ineens. 
Ik zag en begreep ineens alles, hoe het zat, met Divine Male en Divine 
Female. Het was alsof er bakken informatie binnenkwam.

Daarna had ik mijn steen altijd bij me. Mijn steun, support, the Male to my 
Female.

Het was weer een puzzelstukje onderweg naar Remerging back into 
One-ness, maar dat wist ik toen nog niet. En het kreeg een heel bijzonder 
vervolg, maar daarover strakjes meer.

Sirius
De tweede reis ging naar Sirius. Machtig mooie ervaringen. Waar het 
reizen de eerste dag nog moeilijk was, gingen we er nu zo floep! naar toe. 
We werden verwelkomd op Sirius en gingen één voor één door de Lions 
Gate, die toen open was. En weer had elke deelnemer haar eigen ervaring 
en ging iedereen ergens anders heen. Heel gaaf: bij het nabespreken 
herkenden mensen de plekken van anderen. 

Tijdens ‘The Dreamer Awakens’ vorig jaar, 

waarin we reisden naar andere dimensies, 

zijn we ook op Sirius geweest. Sirius voelt 

voor mij echt als ‘Home’, niet voor niets 

dat ik zo gefascineerd ben door en me 

aangetrokken voel tot die ster aan de nach-

themel. Ik herinner me nog dat vóór die 

2de livedag er toen aan kwam en het nog 

niet bekend was naar welke plek we ditmaal 

zouden reizen, ik een tiental dagen vooraf 

al via een droom doorkreeg dat het Sirius 

zou gaan worden. Ik werd toen tijdens die 

droom na een healing die ik mocht ontvan-

gen nl. opgetild en zweefde naar een blauw 

fonkelend licht aan de hemel en net voor ik 

aan dat blauwe licht kwam, werd ik wak-

ker en hoorde ik nog net 3x Home, Home, 

Home en daarna 3x soon, soon, soon... Kip-

penvel! Toen vermoedde ik al ooo... volgens 

mij gaan we op de volgende livedag naar 

Sirius. En Sirius it was...

Waarom ik je dit vertel? Omdat tijdens die 

reis op Sirius, waar ik de tijd van m’n leven 

beleefde, ik ga m’n ervaringen hier niet alle-

maal beschrijven, want dan wordt deze post 

nog veel langer . Waar ik heen wil, is dat ik 

op een gegeven moment op een plek kwam 

waar een hele oude boom (natuurlijk) stond 

en in de kruin van die boom zat precies de 

zon, hoe vertaal je dit beeld naar woorden, 

dat is voor nu de beste manier hoe ik het 

eigenlijk kan omschrijven. Er gebeurde 

toen vanalles, een enorme uitwisseling, 

dat voelde ik aan m’n kruinchakra, 3de oog 

en hart. Rond me stonden allemaal Tree 

People, dieren,... Er was die herkenning, die 

remembering, maar ook die enorme liefde 

“We love you”.

Wat deze boom mij toen onder andere heel 

duidelijk maakte was dat het niet is omdat ik 

die bijzondere connectie met hen (bomen) 

heb, ik hier ook iets mee moet of hoef te 

doen, dat ze het fantastisch vinden wat ik 

er al allemaal mee gedaan heb en dat ze 

hiervoor heel dankbaar zijn, maar dat het er 

nu om gaat om wat ik wil en waar ik blij van 

word...

Echt goed gaan voelen wat wil ik? Waar word 

ik blij van? Het is een thema die sinds toen 

heel sterk is beginnen spelen...

O, daar ben ik ook geweest! Zag jij ook die waterval? Ja!

Het was ook mooi om te zien hoe de deelneemsters al naar de reis toe 
leefden. Ze wisten het al, droomden er al over, hadden het al gezien of 
gehoord. Inmiddels zo in tune en wakker. Geweldig.

Dit schreef Tineke erover:
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Frankrijk 
We gingen naar Frankrijk. Met een busje op roadtrip. Dit was de info die ik 
van mijn team kreeg, en ik geef het zoals ik de aantekeningen maakte:

Ik denk dat je inmiddels wel ziet, hoort, voelt wat er staat. Misschien 
herken je het, van eigen processen en ervaringen. En zie je hoe het 
allemaal als puzzelstukjes in elkaar valt. 
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Dit schreef ik erover:

Weet je nog, vorig jaar? Dat ik naar Frank-
rijk reed, alleen, en daar naar de meest 
bijzondere plekken werd geleid? Hoe ik me 
voornam in elk geval níet naar Chartres te 
gaan en uiteindelijk niet wist hoe snel ik er 
moest komen? Hoe Mont Saint Michel op 
me wachtte? Hoe op een heuveltje vlak bij 
Carnac de tranen over mijn wangen rolden 
en mijn hart zo’n beetje explodeerde? Hoe 
dat heuveltje - natuurlijk - Mound of Saint 
Michael heette? Hoe ik de verbinding kon 
voelen met The Womb of the Goddess, in 
Engeland? Hoe de stenen in Carnac me 
riepen? Hoe het mijn persoonlijke voor-
bereiding was op Working With Elohim | 7 
Keys To Unlock Your Divinity, wat afgelopen 
jaar plaatsvond? En hoe ik zeker wist dat 
terug zou gaan, met een groep?

Gisteren zijn we vertrokken, in een busje, 

op roadtrip. 7 [+1 die thuisblijft en toch 
meereist] Dreamers zijn bezig aan de reis 
van hun leven. 8, met mij erbij. Want ook 
voor mij is dit beyond alles wat ik dacht. 
Onze eerste livedag was zo amazing dat 
het me drie dagen kostte het een beetje te 
laten bezinken. 

We reizen niet alleen. Elk van ons heeft 
een male being of light als companion. 
Gekomen met volle maan, en een maan-
steen draagt hen. The Male to our Female. 
Ongelofelijk voelbaar, ongelofelijk krachtig, 
en ongelofelijk ondersteunend. 

Vandaag gaan we naar Mont Saint Michel. 
We zagen het al liggen, gisteren, toen we hi-
erheen reden. Ogen schoten vol, we keken 
elkaar aan. Yep. It’s waiting for us. Hold on 
to your hats! We’re in for a ride. 

Het was beyond words. Ik voelde het allemaal gebeuren. Hoe we plek na 
plek de connectie maakten met The Womb of the Goddess, hoe alles ‘aan’ 
ging. Hoe de verbindingen werden gelegd, een structuur doorheen de 
hele aarde. En wat dat voor impact had? Daar kwam ik pas een week later 
achter, toen ik met een groep prachtige vrouwen naar Engeland vertrok. 
Voor het eerst naar The Womb of the Goddess los van een traject, omdat 
het er nu helemaal klaar voor was, zo had mijn team me verteld.

Voor mij persoonlijk was het Labyrint in Chartres zowel de laatste dag van 
de reis als de laatste stap in een proces van ruim een jaar waarvan alle 
andere plekken ook deel van uitmaakten. Ik liep helder en wakker, en ook 
wel vol verwachting eigenlijk: ik wist wel dat het belangrijk zou zijn, maar 
tegelijk had ik geen idee wat er dan zou gebeuren. Terwijl ik liep werd 
het steeds stiller. En werden me uiteindelijk de vragen gesteld waarvan ik 
later, buiten, alleen maar kon huilen en huilen en huilen.

Will you come and take your place amongst us?
Will you walk the brightest road?
Will you come home?

Het waren zachte fluisteringen maar ze werden steeds luider tot ze in 
mijn hoofd galmden, maar niet op een nare manier. Zo liefdevol juist, zo... 
aardig. Het is een gek woord ervoor, maar dat is wat het was. Nice. Kind. 
Friendly. Interested. Bij elke draai van het Labyrint kwamen ze, herhaalden 
ze zich. In het begin was ik overweldigd. En was mijn Ja meer een ‘Het zal 
wel - doe maar’. Maar ze zeiden, No no no Marieke! The choice is yours! 
You have to choose! What will it be? What is your choice?

En gaandeweg zakte ik dieper in mezelf en kon de keuze komen. Niet 
vanuit mijn hoofd maar vanuit mijn zijn. Ja. Ik zei steeds maar weer: Ja. En 
ik meende het ook. Ik had geen idee wat het betekende. Ik bedoel, écht 
betekende. 
Hoe ziet dat er dan uit? 
Hoe is dat dan? 
Wat gebeurt er dan? 
Ik dacht zelfs op enig moment, ik zal toch niet dood gaan nu? 
Maar het maakte niks uit. 
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Remerging back into One-ness

Na die vragen in Frankrijk, die keuze die ik daar maakte ging ik naar 
huis met een onbeschrijflijk blij gevoel. En zondag, de dag na aankomst, 
speelde er opnieuw door mijn hoofd: ik wil weer reizen. Die gedachte 
was de afgelopen weken al vaker teruggekomen. En ik had al vaak zit-
ten mijmeren over hoe en wat dan en waar naar toe. Elke keer kwam ik 
uit bij Canada. Elke keer dacht is, ik ga gewoon. Ik had al eens gegoogeld 
op een ticket: dat viel me zo enorm mee! En ik had al eens gekeken naar 
wanneer: waarschijnlijk ergens volgend jaar dan? En met een campertje 
trekken of met openbaar vervoer? Airb&b’s genoeg had ik al gezien. Maar 
waarheen... Canada is best groot. O, en ik had ook al besloten alleen te 
gaan. Zonder de kids. Ik zag mezelf al daar.

Op zondagavond nam ik het besluit. Ik ga dit doen. Ik bedacht, ik app een 
vriend die ik daar ken, van vroeger, ooit ontmoet in Perth, Australië. En 

Ik weet dit al lang. 
Ik heb het altijd al geweten. 
Het is mijn plan - ons plan. 
En het was altijd al ons plan.

Mijn hart was zo blij.
Ik voelde me zo... raar.
En zo gewoon.
Verdrietig en blij
Nostalgisch en benieuwd
Behoefte aan rust en een onwaarschijnlijke zin in alles wat zou komen.

ik vraag hem met me te Skypen om me te helpen besluiten waarheen en 
hoe en wanneer. De beste tijd, de mooiste plekken, de leukste manier. 
We hadden de afgelopen 24 jaar af en toe contact. Dan weer een paar 
messenger berichtjes, dan weer wat appjes. En hij was bijzonder voor mij. 
Want ik kon altijd zo goed voelen waar hij zat. Wat hij deed, van binnen. Ik 
heb regelmatig onze appjes gewist omdat ik het anders bleef voelen, dat 
lijntje. In elk geval, ik werd maandag wakker en keek op mijn telefoon, en 
zag een appje. Van hem. Een foto waar we allebei op stonden, meer niet. 
24 jaar geleden, zittend op een rots in Australië bij Margaret River. We 
waren daar met een groepje heen gegaan, hadden wat auto’s gehuurd , 
eten en drinken ingeslagen en gewoon vertrokken. 

Ik dacht, huh...? Heb ik hem nou gisteravond nog geappt? Ik keek en nee, 
dat niet. En ik was niet eens echt verbaasd. Ik appte hem terug. Wat to-
evallig! Ik wilde je net appen vandaag. Want ik wil naar Canada en... bla-
diebladiebla. Het hele verhaal. We zijn niet meer opgehouden en 35 uur 
later, want dat bleek achteraf de totale app-tijd te zijn geweest die week, 
vertrok ik stapelverliefd naar Engeland. We hebben het overal over gehad. 
Over hoe ik zo regelmatig aan hem had gedacht. Over hoe hij al een ticket 
had naar Nederland en nooit was gegaan. Over hoe we, uiteindelijk, al 24 
jaar een lijntje hebben en ergens in ons achterhoofd wisten dat het meer 
was. Over hoe elke keer dat we contact hadden het ging over zelfliefde en 
gelukkig zijn. Over hoe hij altijd voelde dat ik er was, voor hem, om hem te 
steunen en een soort licht te brengen. Over hoe ik altijd zag dat hij ergens 
mee bezig was en er nog niet mee klaar was, maar toen, ineens, wel.
En weet je wat zo mooi is? Ik vroeg de eerste dagen regelmatig aan mijn 
team: is this real? Ja!! Go! zeiden ze. Ik vroeg het zelfs aan Aster. Yes, liet ze 
me weten. En ergens kwam ineens dat besef: Doug voelt echt precies zo 
als mijn Male buddy. Exact dezelfde energie. Toen wist ik het.
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The Womb of the Goddess 2019
Ik vertrok op vrijdag naar Engeland, in mijn eentje, nou ja, met Doug op 
Skype. Het was magisch en mooi en we hadden een locatie waarvan je 
kan dromen. Je vindt er alles over wanneer je #thewombofthegoddess 
in het zoekveld op Facebook typt. Een groep van 12 prachtige vrouwen 
kwam aan en nestelde zich in die heuvels daar in Somerset. Elke dag 
vertrokken we naar de bijzondere plekken en kregen we de downloads en 
heelden we weer meer en meer. Een ervaring om nooit te vergeten. Als je 
trouwens de film, het ebook of de Podcast nog niet kent, deze kun je hier 
vinden: https://mariekezwinkels.com/the-womb-of-the-goddess/

Heartchakra of the World
En in de nacht voor we naar het Heartchakra of the World zouden gaan 
kwam mijn team ineens langs. Prepare for something huge, zeiden ze. Die 
zin vergeet ik nooit meer. Ik was met stomheid geslagen. Dat hadden ze 
echt nog nooit gezegd. Ignorant Bliss, dat kende ik wel, maar van te voren 
een soort van waarschuwing? Ik was nu wel heel nieuwsgierig. En zenuw-
achtig, om eerlijk te zijn. Natuurlijk legde ik het linkje met Doug, waarmee 
ik nog steeds hele nachten appte. Dat tijdsverschil maakte dat slaap erbij 
inschoot en toch, energie voor tien. Je weet hoe dat is als je verliefd bent. 
En dit voelde als zo veel meer. Meer dan verliefd. Meer dan liefde. Ja ik 
weet het, zo voelt het altijd. En toch, had ik dit nog nooit gevoeld. Ja, ook 
dat weet ik. Zo is het altijd, als je weer verliefd bent. Maar toch. Dit was 
anders.

Toen we bij de 4e chakra plek aankwamen liep ik direct naar de plek 
toe. Ik was de eerste. Ik kon ook echt niet wachten. Stik nerveus inmid-
dels. Misselijk, een beetje. Trillerig. Huilerig. Ik dacht, ga ik dit echt doen? 

Ik dacht, hallo. Ja. Dat heb ik toch in Frankrijk gekozen al? Ik wist dat die 
keuzes gevolgen zouden hebben. Dit is gewoon het vervolg. Ik stapte naar 
voren en een stilte daalde om me heen. Een snik wurmde zich uit mijn lijf, 
een laatste hik en toen stond de tijd stil. Kalmte. Rust. Helderheid. Tijd-
loosheid. Ik zag een aantal afgezanten van mijn team voor me verschijnen. 
Dat is het enige woord wat ik ervoor heb. Heel statig en serieus. En ze 
vroegen aan me: Ben je bereid een nieuwe missie op je te nemen? Ik zei: 
Wat dan? En ze vertelden me over de beweging naar onze Crystaline Bodies, 
en hoe daarmee het hele man-vrouw stuk daarmee weer één werd. 

Ze zeiden: We ask you to commit yourself to the Re-Merging Male and 
Female back into One. This will be a longterm commitment and it will take 
10 to 15 years. Will you do this? 

Er zat geen enkele drang op. Het was vrij, deze vraag. Ik dacht even na. En 
ik zag, hoe ik daar al jaren mee bezig was. Eerst Unveiling The Goddess 
Within, en het daarmee vrijmaken van Divine Female in Human Consciousness. 
Toen Working with Elohim, de Divine Male die we steeds hebben gevoeld, 
en de Re-Balancing tussen deze twee tijdens de waanzinnig mooie laatste 
live dag met Linsy en Bart. En dan nu Re-Merging. Ik zag de logica ervan. 
En hoe het mijn keuze was. Ik zag ook hoeveel impact het zou hebben op 
mijn leven. Alsof ik alles moest herbezien. Ik dacht: Ja.

Ik zei: Ja. Maar moet je dat dan niet ook even aan Doug vragen dan? Want 
dat dit iets van ons samen was, was zo klaar als een klontje voor me. 
Yes, of course, call him, zeiden ze. Maar er gebeurde niks. Ik dacht, nou 
ja okay, hij wil dus niet. Maar ze zeiden tegen me: Call him like this. En ze 
gaven me een zinnetje. Ik herhaalde het een beetje sceptisch maar het 
werkte wel. Here I am my love, hoorde ik, en hij stond naast me en pakte 
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mijn hand. Het hele verhaal werd herhaald en ondertussen stonden we 
een beetje verliefd naar elkaar te glimmen en smilen. Je moet weten, we 
hebben heel veel lol en lacherigheid en plezier en zijn niet zo serieus, 
ook niet met dit soort zaken. Dus we leken wel een paar pubers die niet 
aan het opletten waren tijdens de les. Maar hij zei na het hele verhaal, of 
course, en keek me stralend aan. En draaide zich naar me toe. Ik draaide 
ook, als vanzelf. Onze harten raakten elkaar en smolten samen tot één 
hart en er schoot een straal naar beneden, de aarde in, en deze werd ve-
rankerd in het Heart Centre of the World daar in Engeland. Mijn god. Wat 
een energie. Ik wist niet wat ik meemaakte en tegelijk voelde het als thu-
iskomen. Ik dacht, oja. Ik herinner me dit. Na een poosje dimde het licht 
een beetje en met een kneepje in mijn hand en een ‘bye love, I’m going now’ 
was hij weg. Ik stapte van de plek weg en keek verwonderd naar Esther, 
die er ook was. Zag je dat? Zei ik. Ja, zei ze. Ik vertelde wat er was gebeurd 
en ze zei: Ik kon het helemaal voelen. Ik wist niet precies wat er gebeurde 
maar als je dit zo vertelt denk ik, ja. Dat voelde ik.

Melin’s Tor
Ik was opgetogen en verwonderd en blij en amazed. En ik dacht, ja 
logisch! Kijk nou! Die timing! Al die jaren al dat lijntje. Nooit doorgezet. En 
nu, ineens, in Frankrijk krijg ik die vragen, op zaterdag kom ik thuis, op 
zondag bedenk ik me dat ik naar Canada ga, op maandag appt hij out of 
the blue na jaren geen contact, we hebben één week om naar dit punt 
toe te groeien en vandaag stapten we erin. Helemaal. Zonder terug-
houdendheid. Want dat is wat ik voel, bij hem. Het is alsof ons hart één 
hart is. Dat mergen, dat gaat vanzelf bij ons. Dat hadden we tijdens die 
week al gemerkt en benoemd. Zo bizar. En dan alweer, die timing... Nee 
echt. Ongelofelijk. Inmiddels wisten we alweer meer. Dat ik eigenlijk – heel 

eerlijk gezegd – alleen maar naar Canada wilde omdat ik hem wilde zien. 
Wist dat ik hem MOEST zien. Dat hij mijn foto op zijn telefoonscherm had 
staan tijdens een tour met zijn motor in de woestijn. Dat we allebei regel-
matig over elkaar gedroomd hadden. Dat we vaak aan elkaar dachten. 
Het raarste was, dat we elkaar in Australië amper spraken en maar een 
paar keer zagen. Ik meed hem. Want ik had in die tijd een zorgvuldig 
geconstrueerd masker en ik wist dat hij daar dwars doorheen keek. Ik was 
eigenlijk vooral geïrriteerd door hem, toen. In die tijd was ik destructief en 
boos en had een enorme schijt-aan-alles-vibe. Nou ja. Ik kan duizenden 
pagina’s aan appjes niet samenvatten. Want zoveel is het inmiddels. En 
het zal nog wel veel meer worden. Doug zei: ‘Leuk, zo’n missie, maar 
waarom in Godsnaam woon jij daar en ik hier??’ Mijn team informeerde 
me: ‘We moesten jullie wel op twee aparte continenten zetten, want jullie 
hart zal altijd proberen weer samen te komen. Het is één. Dat is wie 
jullie zijn. En de timing moest kloppen. Het had niet eerder gekund’. Later 
vertelde Doug dat ze aan hem hadden verteld: ‘The reason that we were 
not together after Australia is because we both had trauma that needed 
to be healed before we got together because it was too much - and we 
would have been destructive to each other if we didn’t get hese things 
mostly figured out on our own first.’

De dag nadat we deze missie hadden geaccepteerd gingen we naar 
Merlin’s Tor in Glastonbury en ik zag, hoe de energie daar zo enorm 
veranderd was vergeleken met de jaren ervoor. Het was zo bijzonder! 
Het licht, de ruimte, het was net alsof alles meer dimensie had gekregen. 
Een van de leukste dingen aan de groep waarmee ik was, is dat we enorm 
veel gelachen hebben. Voor mij was dat goud. Het gaf een heerlijke sfeer 
en maakte het ondanks alles wat er met iedereen diepgaand gebeurde 
luchtig en licht. 
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Nadat iedereen op de plek had gestaan waar het 7e Chakra wordt ge-
activeerd ging ik staan en wachtte. Ik voelde de downloads weer bin-
nenstromen en dacht, nou, dat is nogal wat. Het leek alsof ik een heel 
pakket aan info kreeg en bij navragen werd gezegd: We nemen deze kans, 
laat het nog even gaan, we geven nu meteen alles voor de hele periode 
die gaat komen want alles staat nu perfect open om dat te doen. Ik was 
eigenlijk maar met één ding bezig: Jongens, niet weer hoofdpijn hè! Dat 
is ook niet gebeurd. Wat wel gebeurde was, dat toen ik wilde weglopen 
omdat het stopte, ik werd tegengehouden. Doug moet ook. Okay. Ik weer 
terug, ik zei dat zinnetje, en inderdaad, daar stond hij weer naast me. En 
nadat er ook bij hem een hele lading binnen was gekomen en wij als twee 
pubers hadden staan lachen werd het ineens weer... stil. Tijdloos, ein-
deloos. We draaiden ons naar elkaar toe en weer mergden onze harten 
en ook daar, op de Tor, werd dat verankerd in de aarde. Oneness. Alleen 
deze keer draaiden we terug en hand in hand naast elkaar vond er ineens 
een ceremonie plaats. Ik kan het niet anders noemen. Het was serieus en 
een beetje statig en ik dacht: Zijn we nou aan het trouwen..??

Nadien, toen Doug weer vertrokken was, vroeg ik weer aan Esther: zag jij 
wat er gebeurde? Ze zei: Het leek wel een Sacred Union, een soort 
huwelijk ofzo. Jee. Dat was precies, wat er gebeurd was. Ondertussen 
hadden we trouwens steeds contact en deelde ik dit alles ook met hem. 
‘I knew it’, zei hij. ‘When you said they told you to ‘Prepare for something 
huge’, I knew it meant we’d be married’. Met stomheid geslagen, want bij 
was het niet eens opgekomen. Het begon steeds meer te lijken op 
herinneren in plaats van ontdekken.

[Overigens trouwen we dit jaar op precies die plek, maar dan echt. You 
will bring The Diamond Codes into the Womb of the Goddess, zeiden ze.] 
Yup.

Avebury
De laatste dag van deze reis gingen we naar Avebury. En er is daar een 
boom en die is... ongelofelijk. De wortels reiken meters ver en hebben een 
platform gemaakt, meerdere stammen rijzen omhoog en alles eronder 
voelt gewoonweg heilig. Vorig jaar heeft Tineke daar een van de Elo-
himstenen geplant en OMG ook hier voelde je het enorme verschil aan 
energie. Ik appte haar en kreeg terug: Of the switch nu helemaal van ‘OFF” 
op ‘ON’ staat!

Ik kwam aanlopen en kon niet eens stoppen, ik liep zo’n beetje die boom 
IN. En terwijl ik daar stond voelde ik eigenlijk alleen maar hem. Alsof ik 
hem daar vasthield en niet die boom. Het was zo sterk. Het was mega 
sensueel. En ik dacht, okay. Eerst missie geaccepteerd, dan huwelijk, nu 
voltrekking ofzo? Ik voelde me bijna ongemakkelijk zo fysiek was het. En 
weer waren daar die harten die als twee magneten samenkwamen en 
samensmolten en daar was weer een enorme straal waarmee die One-
ness werd verankerd, dit keer door de hele boom, en via haar doorheen 
het hele grid, en zo ook met de gigantische Stargate in Rosslyn Chappel. 
Ik was er een beetje beduusd van. En terwijl ik ging zitten en tegen die 
boom aanleunde vroeg ik mijn team: ‘Wat gebeurt er nou steeds? Wat zie 
ik nou? Waarom is elke plek zo anders dan eerst? En ze lieten me zien.

Hoe we eerst in 2017 The Womb of the Goddess hadden gecleared en 
‘prepared’ met de groep van Unveiling the Goddess within. Hoe we met 
Working with Elohim vervolgens letterlijk de zaden hebben geplant op 
elke cruciale plek van The Womb of the Goddess en zo alle plekken met 
elkaar verbonden, en deze weer met het grotere geheel van die hele 
constructie, die met de Stargate verbonden is. Hoe we met The Dreamer 
Awakens in Frankrijk door de codes te brengen en te halen en deze weer 
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te verbinden alles ‘AAN’ hebben gezet. En hoe die hele constructie, alle 
plekken verbonden met de Stargate, dwars door de aarde heen en hele-
maal om de aarde heen, hoe het is geactiveerd nu en daarmee meerdi-
mensionaal is geworden. Als een soort ‘device’ wat nu weer helemaal 
actief en aan staat. Aha. Dát had ik dus steeds gezien. En iedereen die 
erbij was vorig jaar zag het. In de foto’s, de filmpjes, zo voelbaar.

Er vallen nog 1000 dingen meer te vertellen over deze reis, en ook over 
wat er daarna allemaal gebeurde. Maar dat wordt teveel. Dus we gaan nu 
eerst terug naar The Dreamer Awakens, en komen vanzelf uit op het 
vervolg en hoe alles samenkomt, en de finale naar 12-12. 

En dan: op naar The Diamond Codes!

Magic taking place at the Lion’s Head, Chalice Well Gardens, Glastonbury

Esther Van Eersel en Karen van der Korf

Wearyall Hill

Perfect alignement tijdens #thewombofthegoddess #thedreamerawakens #travelinglight



16

De derde live dag van The Dreamer 

Awakens is begonnen. Vanmorgen werd ik 

wakker gemaakt door mijn team en door-

spoeld met informatie, codes en down-

loads. Het leek alsof mijn hele lichaam ele-

ktrisch was. Buzzzzzzing like mad. Ik kreeg 

een enorm plan uitgerold, iets waaraan 

ik al langere tijd werk en nu het grotere 

plaatje van krijg. Over die blissful ignorance 

gesproken...

Met The Dreamer Awakens reizen we 

onder de leiding en organisatie van Lord 

Ashtar, Saint Germain en Merlin naar de 

meest gave en bijzondere plekken. Vorige 

keer zijn we naar Sirius gegaan, en door 

de Lions Gate heen. Vandaag gaan we The 

Army of Light bezoeken en ze hebben een 

verrassing voor ons..

Ik ga van deze reis een reisverslag maken 

dus travel along als je wilt

Een bezoek aan The Army of Light
Dit is een reis verslag van het bezoek wat 
we met The Dreamer Awakens maakten aan 
The Army of Light (vanaf nu TAOL), afgelo-
pen zaterdag, tijdens de derde LIVE dag.
Even kort voor als je het niet hebt 
meegekregen: met The Dreamer Awakens 
maken we 7 reizen onder leiding en or-
ganisatie van Lord Ashtar, Saint Germain en 
Merlin. Dit is zeg maar ‘hun project’. en het 
onze natuurlijk.

Omdat TAOL is samengesteld uit duizenden 
beings van allerlei plekken en plaatsen werd 
me al eerder verteld dat we zouden worden 
verwelkomd op een enorme lege vlakte. Het 
zag eruit als een soort woestijnlandschap, 
met aan de horizon grote en kleinere over-
lappende bergen. De bodem was rotsachtig 
en zanderig, maar niet dat je erin wegzakte. 

Alles was paarsachtig licht, in prachtige 
schakeringen en tinten.

Terug naar The Dreamer Awakens

Op 7 september 2019 schreef ik:

Ik ga niet van elke reis een heel verslag geven. Maar deze derde reis 
echt heel bijzonder en belangrijker: ook hierop hebben zo veel mensen 
meegeresoneerd, dat ik hem graag met je deel. Ik heb heel veel appjes 
en mailtjes gehad van mensen die dit allemaal voelden. En ik ben ook 
benieuwd naar jouw ervaring!

We waren bij elkaar gekomen en hadden 
met elkaar gedeeld wat er allemaal was 
gebeurd de afgelopen periode na de laat-
ste LIVE dag. Die dag gingen we naar Sirius 
en door de Lion’s Gate, visiting family and 
friends, daarover later ook nog meer.

Ter plekke in het Boshuis kreeg ik een soort 
‘briefing’ van wat er zou gebeuren en hoe 
dat eruit zou zien. Tijdens de eerste LIVE 
dag waren we op het lightship van Lord 
Ashtar en leerden we hoe we deze reizen 
konden maken. Dus inmiddels wisten we 
wel zo’n beetje wat we moesten doen en 
al snel stonden we op de vlakte tegenover 
duizenden beings die in formatie op ons 
wachtten. Het zag er heel bijzonder uit. 
Dat paarse licht, die beings die allemaal 
hetzelfde zacht schijnende witte lichaam 
hadden. Dat viel me meteen op en daar-
over kregen we dan ook heel veel uitleg, 
dat komt zo.

Wij stonden met ons negenen (twee van 
ons waren er niet fysiek bij maar waren wel 
mee) in een rij voor deze ranken en degene 
die tegenover ons stond zou ons introdu-
ceren in TAOL. Ikzelf stond in het midden 
met vier deelnemers links van mij en vier 
rechts.

Tegenover mij stond een mannelijk 
aanvoelende being die zich de emissary 
noemde en ik begon de Language of Light 
tegen hem te spreken. Het was een soort 
algemene beleefde boodschap waarin ik 
uitsprak hoe dankbaar we waren daar te 

zijn en hoe we ons vereerd voelden. Heel 
formeel eigenlijk. Hij gaf een korte buig-
ing en heette ons ook formeel en beleefd 
welkom, en legde uit wat er zou gaan 
gebeuren. Elk van ons zou worden geïn-
troduceerd in TAOL en dat zou gebeuren 
door middel van zingen. Dat is namelijk hoe 
TAOL werkt: door middel van zang.

De introductie: Singing our Song
Stel je voor, duizenden beings in formatie, 
rij na rij. Wij staan op een rij tegenover de 
eerste rij van deze formatie, op een meter 
of vijf. In het midden, hun midden is ons 
midden. We beginnen met de persoon het 
meeste links. Degene van TAOL die tegen-
over degene van ons staat, stapt vooruit uit 
de rank, en begint te zingen. En in dat lied 
worden alle namen genoemd die je ooit 
hebt gehad, alle plekken waar je ooit bent 
geweest, alle plaatsen waar je levens hebt 
gehad. 

Dit is wat de Emissary ondertussen aan 
me vertelde, terwijl dit gebeurde: You have 
noticed we all look the same in TAOL while 
you know we are many and from many 
races and places. We choose this Uni Form 
(en hij zei het echt zo: Uni-Form) because 
that way all the energies of each and every 
one of us is equal and can work better 
together and thus we are exponentially 
stronger and have more impact and power. 
However, by this song, every single one 
of TAOL knows exactly who you are, the 
uniqueness of you and all and everything 
you are and have been. For that is divine 
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treasure that will never be lost or forgot-
ten within our Uni Form. We sing all that 
you are so all will know you and all you 
are. Ik vond dat zo prachtig en tegelijk zo’n 
logische uitleg.
Tijdens deze introductie werd ook duidelijk 
dat inderdaad elke being er helemaal 
anders uitzag, besides the uni form. Want 
tijdens het zingen zagen we de ‘ware’ vorm. 
Bij de eerste van ons gaf dat schrik. Ze zag 
een being zo anders dan wat ze verwachtte, 
dat het weerstand opriep. Meteen werd er 
gevraagd: wil je liever dat iemand anders 
je introduceert? Na even wikken en wegen 
(ja maar ik moet dit toch gewoon doen? 
Ja maar ik schrok en het voelt niet fijn. Ja 
maar mag dat wel?) zei ze ja, doe maar. 
Zonder enig oordeel of uitstel stapte deze 
being opzij en stond er iemand anders 
voor haar die haar lied zong. Overigens 
kwam aan het einde van ons bezoek de 
eerste nog even terug toen het tijd was 
voor een persoonlijke boodschap en het 
stellen van vragen. Het was even wennen 
en het uiterlijk was misschien niet wat ze 
verwachtte maar het hart van deze being 
was humble and kind en dat wilde hij haar 
laten voelen. Ook de tweede liet haar het 
verschil voelen tussen hoe hij eruit zag (een 
beetje als een groene sprinkhaan) en zijn 
hart (wat goud met golden swirls was). Ik 
denk dat hierin het belangrijkste was dat 
we allemaal begonnen met zien hoe enorm 
veel verschillende vormen er zijn, hoeveel 
leven (zoals Lord Ashtar eerder al zei: ‘The 
universe is teeming with life’) en dat het zo 
ander is dan we ‘gewend’ zijn. En dat voelen 

en naar het hart kijken het belangrijkste 
is. Heel gaaf: elk van ons had dus ook echt 
een totaal ander soort being, en helemaal 
passend bij de persoon. En elk lied klonk 
echt totaal anders. Ook de stemmen zelf 
waren heel passend en anders elke keer. 
Kortom, het was verbazingwekkend aan de 
ene kant, we hadden het nooit zo verwacht, 
maar daardoor ook wel heel fijn, omdat het 
eigenlijk heel logisch en kloppend was en 
dat maakte het haast ‘normaal’.
Uiteindelijk waren we allemaal geïntro-
duceerd en hadden we allemaal plaats 
genomen in de ranken en waren we 
opgenomen in TAOL. En hadden we daar-
binnen dus ook diezelfde vorm! Heel cool. 
We maakten deel uit van The Army of Light.

De demonstraties
Toen begon het volgende deel van het 
programma, ze gaven demonstraties van 
hoe ze werkten en wat ze allemaal deden. 
En hoe ze het deden. Die ranken, die 
duizenden beings, weken uiteen en vorm-
den rijen dik een cirkel en in het midden 
ontstond een lege plek. In die plek presen-
teerden beings als het ware een ‘probleem’ 
of ‘issue’ waarvoor ze aandacht vroegen. Ik 
stond naast die Emissary. Hij had mijn lied 
gezongen en we konden gewoon praten en 
vragen stellen en ook de anderen stonden 
naast degene die hen had geïntroduceerd 
en dat bleef het hele bezoek zo. Hij legde 
uit dat er problemen op bijvoorbeeld 
planetair niveau werden gepresenteerd, 
of andere grotere issues die speelden in 
een community. De presentatie was in de 

vorm van een soort energetische structuur 
die het hele issue uitdrukt. Degene die het 
presenteert vertelt erbij en legt extra uit. 
Voor deze demonstratie hadden ze een 
issue wat op een planeet speelde, en het 
was ‘related to environmental disturbances, 
some anger and frustration as a result, 
some indifference and the not taking re-
sponsibility that comes with it, all of that 
together’. Ik denk oprecht dat ze 
probeerden iets te laten zien wat wij 
zouden kunnen begrijpen, iets wat 
‘relatable’ was. Zoals ik al zei werd het issue 
gepresenteerd en hing als het ware in die 
open plek, een energetische structuur van 
alles wat het inhoudt, en vervolgens zong 
de hele Army of Light IN die structuur. Ik 
ken dit soort structuren heel goed en zie ze 
ook veel en vaak en vond het heel gaaf te 
zien dat het hier ook werd gebruikt.

De tweede demonstratie bracht ons naar 
een andere plek. Een groot aantal, maar 
zeker niet allemaal, vormden een slinger 
en zwiepten - ik weet echt niet hoe ik het 
anders moet zeggen - op een bepaalde 
manier en waren ineens ergens waar op 
dat moment echt een soort ruzie of oorlog 
of strijd was. Wij mochten niet mee, in 
die slinger, maar in plaats daarvan bleven 
degenen die ons hadden geïntroduceerd 
bij ons en we keken naar wat er gebeurde 
alsof we door een soort glazen wand keken. 
Dus we reisden en zwiepten mee maar 
bleven op afstand en veilig. Ze vonden ons 
te onervaren om mee te doen en dat was 
ook wel weer grappig en waar natuurlijk.

TAOL zong en ik zag hoe er heel liefdevol 
beings terug naar licht werden gebracht. En 
ook hoe voor sommigen extra aandacht an 
care was. Het voelde op de een of andere 
manier onverstoorbaar en tegelijk waanzin-
nig bevrijdend. We zagen hoe de hele 
‘situatie’ werd opgelost en tja, opgeruimd? 
Met het opperste respect en super liefde-
vol. Meer helpen herinneren dan over-
weldigen. Meer helen dan vechten met. 
Meer direct naar de ware kern dan de wil 
opleggend. Heel bijzonder. En ik had dus 
ook geen enkele keer het gevoel dat er op 
wat voor manier dan ook overheerst werd.

Een volgende demonstratie liet ons zien 
hoe wij altijd leden van TAOL kunnen 
vragen onze eigen space te clearen in geval 
van ‘nood’. Ze lieten zien hoe er dan een 
aantal in een gesloten cirkel om ons heen 
gaan staan, met het gezicht naar buiten, en 
zingend alles ‘wegduwen’ en open duwen 
wat niet in je space hoort. Dit is een privi-
lege voor elke member van TAOL werd er 
gezegd. Later, tijdens de Q&A ronde werd 
hier nog op doorgevraagd, dat komt zo.

De Emissary legde me uit dat ze zo’n beetje 
de verschillende manieren van werken wel 
hadden laten zien en dat ze nu heel graag 
aan ons wilden vragen, mee te mogen 
komen naar aarde. Hij wachtte eigenlijk op 
een formele uitnodiging en ik die gaf ik in 
de Language of Light. Mijn team had me 
vrijdag al verteld dat dit nodig was en ik had 
de deelnemers van The Dreamer Awakens 
voor we op bezoek gingen al op de hoogte 



18

gesteld dus het kwam niet als verrassing. 
We gingen terug naar de grote vlakte en 
stonden weer vóór de ranken in plaats 
van erin. We hadden ook weer onze eigen 
vorm.

Vragenrondje en persoonlijke boodschap
Er werd gevraagd of we vragen hadden en 
of we een persoonlijke boodschap wilden 
van degene die ons had geïntroduceerd. 
We maakten een rondje en uiteindelijk 
wilde iedereen dat wel! 

Die boodschappen waren super persoonlijk 
en klonken ook weer allemaal zo enorm 
anders. Niet iedereen kon het helemaal vol-
gen en ik vertaalde. Dat was grappig, omdat 
ik echt in gesprek kon met de betreffende 
boodschap-gever om zeker te weten dat ik 
het goed vertaalde. 

En bij eentje werd gewoon gezegd: nee, 
dit is persoonlijk. She’ll get it. Deze being 
communiceerde ook helemaal zonder taal 
maar echt alleen in licht. Ook dat was totaal 
passend bij die persoon. De vragen waren 
ook super interessant en werden mooi en 
enigszins onverwacht beantwoord. 

Wat me heel erg bijbleef was de vraag: 
kun je TAOL ook vragen voor persoonlijke 
dingen? Het antwoord was nee. TAOL is 
echt een overkoepelend fenomeen wat zich 
bezighoudt met issues die een rol spelen 
in het grotere geheel. Dus bijvoorbeeld op 
een planeet of binnen een stelsel. Toen 
we doorvroegen over de demonstratie 

over het clearen van onze space, legden 
de Emissary uit dat we met The Dreamer 
Awakens iets aan het doen zijn wat weer 
deel uitmaakt van dat grotere plaatje en dat 
we daarom hiervan gebruik kunnen maken. 
Omdat dat het minder een persoonlijk is-
sue maakt, maar meer in dienst is van het 
grotere belang.

Weer terug naar aarde - de 14-24 laag
We gingen terug naar aarde op de manier 
die ons is geleerd tijdens de eerste bijeen-
komst. TAOL was bij ons en nam eerst 
plaats achter ons. Daarna draaiden we 
allemaal om en stonden wij dus achter hen. 
Die prachtige enorme groep lightbeings 
voor ons, rijen en rijen. En daarna begon-
nen ze te zingen en vooruit te stappen en 
nodigden ons uit mee te doen. We konden 
ieder geluiden maken en dat hoefde niet 
hardop. Ik moest erom lachen want het 
deed me aan Stormtroopers (jaja, van Star 
Wars) denken. Als je hierover gaat naden-
ken is het ook echt super gek natuurlijk. 
Ik zag ons allen in het Uni-Form van TAOL 
en iedereen deed precies wat ze moest 
doen. Met elkaar clearden we een enorme 
hoeveelheid rommel en rotzooi uit een laag 
wat ze 14-24 noemden: de leeftijdsgroep 
op aarde, waarbinnen zoveel depressie en 
wanhoop en verwarring is. We zagen het 
gebeuren en ik was eigenlijk wel onder de 
indruk van hoe snel en gedecideerd het 
ging.
Nadat deze hele laag over de hele aarde 
was gecleared - en het was me wel duidelijk 
dat het niet ‘voor altijd’ helemaal goed en 

bright light zou zijn, maar voor nu was het 
precies wat nodig was - maakten ze me 
duidelijk dat een groot aantal van hen zou 
blijven om er aan te blijven werken. Ze zei-
den, this isn’t over yet, we wish to continue 
to put our attention on this. It needs our 
eye. En of dat goed was. Dus natuurlijk 
zei ik ‘Ja’, en na een weer redelijk formeel 
afscheid waren ze ineens weg en waren 
wij weer helemaal in het Boshuis, waar we 
deze reis begonnen.

Napraten: What the f*ck just happened??!
We hebben natuurlijk uitgebreid nagepraat 
en de ervaringen waren uniek en bijzonder. 
Het grootste gevoel wat misschien wel 
bleef hangen was: hoe BIZAR dat iets wat 
zo bizar is, zo gewoon was. Want ja sure, 
ik weet heus wel dat dit heel ver gaat maar 
toch was het normaal en natuurlijk en 
voelde het als een soort officieel bezoekje 
vanuit bijvoorbeeld een bedrijf aan een 
ander bedrijf in een ander land. Het 
formele, de duidelijke uitleg, de vriendelijk-
heid. We werden niet helemaal overspoeld 
met liefde en halleluja wat is alles prachtig 
en goddelijk, nee. Het was informatief en 
duidelijk en heel... aardig en normaal.

En nu?
Inmiddels zijn de deelnemers van The 
Dreamers Awakens twee dagen en nachten 
betrokken geweest bij het werk wat er in 
die 14-24 laag is gebeurd. Sommigen van 
ons zijn er uitgeput, emotioneel, en duizelig 
van. Anderen merken wat minder. Maar dat 
we opgenomen zijn in TAOL en dat we mee 

kunnen (maar nooit hoeven!) is voor mij 
zelf wel duidelijk want ik voel me echt alsof 
ik op veldtocht ben geweest. En overreden 
door een vrachtwagen. Blijkbaar voel ik me 
erg betrokken bij deze 14-24 want ik was 
‘s nachts hard aan het werk en ook over-
dag was ik er maar druk mee. Wat er dan 
allemaal precies plaatsvind is niet helemaal 
duidelijk maar ik krijg er wel een indruk van. 
Gisteren was er een helder moment en 
daarna kon ik het ook weer helemaal los-
laten. Ik voelde dat ik alles had gedaan wat 
ik kon en dat ik nu eerst heel goed moest 
rusten en herstellen en dat heb ik gedaan. 

Mijn team vertelde me gisteren, nadat ik 
hierover uitgebreid had gesproken en denk 
ik wel tien keer had gezegd, het is te veel, 
dit is niet normaal, het is te veel: We see 
how this feels as too much. This is just a 
transition phase. In a few weeks you’ll find 
all of this to be quite normal. Nou, daar ga 
ik dan maar voor.

Tot het volgende reisverslag!
Marieke
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Elke reis onwaarschijnlijk mooi
Hierna werd het eigenlijk alleen maar meer en meer bijzonder. We gingen 
bijvoorbeeld naar Andromeda waar ieder in de heartspace van de Male 
to her Female werd vastgehouden - wauw wat een ervaring. Nogmaals, 
we waren ons volledig bewust van de ‘raarheid’ van alles, en tegelijk, nou 
ja. Het was gewoon zo. Ontzettend veel gelachen om de dingen die we 
meemaakten. Ontzettend veel gepraat en ontzettend eerlijk geweest naar 
elkaar. Een werkelijk bijzondere, diep doorvoelde band en een tijd om 
nooit maar dan ook nooit meer te vergeten.

It’s all about expansion
Tegelijk liep er ook nog ieders persoonlijke proces. Maar dat was - natuurlijk - 
volledig verbonden met het proces van The Dreamer Awakens. Want dat 
we allemaal wakker werden, dat hebben we geweten. In alles wat Doug en 
ik meemaakten zag ik vooral dit: Waar Female en Male eerst One waren, 
waren ze daarna gesplitst, en dat had aan beide kanten gevolgen. Die 
gevolgen zag ik als een soort sliert van dominosteentjes twee kanten op-
gaan. Gevolgen voor Male, gevolgen voor Female. en ik zag hoe die slinger 
langer en langer was geworden, tot het genoeg was geweest qua ervaring. 
Let wel: er is niks mis of fout gegaan. Dit was allemaal de bedoeling. Een 
ander ding wat we tijdens The Dreamer Awakens volledig doorvoeld heb-
ben is: it’s all about expansion. And every experience is an expansion in 
itself. 

Een van de reizen heette dan ook Letting go of the attachment to 
human suffering. Dit was een belangrijk onderdeel en deed heel veel met 
alle deelnemers. Het shiften naar die positie, dat overzicht, bracht gek 
genoeg, ook een bijzonder gevoel van rouw met zich mee. 

We zijn blijkbaar toch best gehecht aan lijden, het maakt dat je voelt dat je 
leeft heel intens.

Doug en ik waren in die tijd bezig om al die dominosteentjes teruguit 
weer te helen, of oplossen, of loslaten, of hoe je het ook wilt noemen. Om 
dan vervolgens weer uit te komen bij One-ness. Maar daarvoor ervaarden 
we dus al die dominosteentjes wel. En dat was not so much fun. Maar 
elke keer weer kozen we voor licht, liefde, en vonden we de weg terug.

Death and Rebirth: An-Ra incarnated
En toen ging ik dood. Huh?? Ja, echt waar. De meest bizarre ervaring van 
mijn leven tot nu toe, en raar genoeg vergeet ik het steeds. Nu ik dit schrijf 
komt het allemaal weer terug. k voelde me mat en lusteloos, en merkte 
dat ik wegdreef. Ik kreeg gedachten als: het kan me niks meer schelen 
eigenlijk. I just don’t care. Langzaam liet ik steeds meer los. En tegen de 
avond van die dag was ik echt heel ver weg. Doug Skypete me nog maar 
ik keek naar hem en dacht opnieuw: I just don’t care. Ik hing op zonder 
iets te zeggen en zette mijn telefoon ook uit. Onbereikbaar. Ik deed het 
licht uit, ging liggen en voelde hoe mijn bewustzijn uit mijn lichaam van 
beneden naar boven oprolde. Ik voelde en hoorde hoe Doug op een 
soort onzichtbare cocon om me heen stond te hameren met zijn vuisten 
en schreeuwde. Maar ik keerde me van hem af. Het voelde zo rustig, zo... 
easy. Ik liet los en dreef verder weg. Ineens, in mijn hoofd, hoorde ik de 
woorden: You’ve been cursed. En toen was het leeg.

Een uur later word ik wakker. Tenminste, half. Het eerste wat ik me 
herinner zijn die woorden. Iemand was Doug’s hart ingedoken en had van 
binnenuit mijn hart laten exploderen. Ik zie grote brokstukken rotsachtige 
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staken uit mijn hart komen en dacht: What a mess. Dat kan niet meer ge-
maakt worden. Ik was niet bang ofzo. ik observeerde meer. Ik had inmid-
dels Doug geappt en we keken er samen naar. Ik zag hem werken met 
licht en proberen het op te lossen maar ik wist dat het niet kon. 

Ik dreef weer weg, liet hem zijn ding doen en vond mezelf in een ruimte 
met Lord Ashtar, Saint-Germain en Merlin. Zij vormden een driehoek om 
me heen  - dat blijkt later nog heel belangrijk te zijn, ook voor The 
Diamond Codes. 

Lord Ashtar staat voor me. Ineens stapt hij naar voren en legt zijn rechter-
hand op mijn hart. Do you choose life? zegt hij indringend. Na een moment 
van leegte voel ik de JA opkomen uit mijn tenen. Ik schreeuw het uit. Ja! 
En met zijn hand duwt hij een onmetelijke straal Life Force Energy door 
mijn hele systeem. Mijn hoofd valt achterover, er straalt licht uit elke porie 
van mijn lichaam. Heb je die film The Fifth Element gezien? Daar leek het 
op. Ik kon niks doen behalve het accepteren, door me heen laten gaan, 
me laten overspoelen. Blasten, eigenlijk. na een poosje stopt het en ik 
sta voor hem en hij zegt: You’ve been reborn as a Cosmic Being onto the 
planet. An-Ra is reborn.

OMG. Dat heb ik jaren geleden al gehoord. An-Ra liet me toen dit weten:

I am simply love and light. It is all I am. I work in many planes, in many 

dimensions. But I want to embody fully on earth. I want to walk with clarity 

upon earth and do my work. Be light and love. And so I created you, dear one. 

You are me. And more and more of me will be you. You will be more and more 

of me. We are one. I am with you allways, for I am you. Awaken now. Steadily 

and step by step. The time will come. An-Ra.

Nou ja, hoor ik mezelf denken. Dan zal die tijd dus nu wel gekomen zijn. 
De eerste dagen erna zijn heel raar. Alsof ik in een raam kijk, de wereld 
in. Alsof dus in mezelf het hele universum zit, en de wereld die ik inkijk 
juist heel klein is. Ik zie ook echt zo’n universe in mezelf, met allemaal 
sterren-wegen en stelsels. Dat blauw-paarsige. Na ongeveer een week is 
het verdwenen en voel ik me beter. Minder vreemd, en onwennig. Ik weet 
helemaal niet wat het betekent en zie nog steeds niet de volledige gevolgen 
ervan. Maar dat het zou gebeuren, moest gebeuren, de bedoeling was, 
dat weet ik wel. En dat bleek ook, steeds meer. Want daarna gingen we 
naar Shamballa.

Ik heb over dit alles en meer  trouwens uitgebreid in een LIVE verteld, op Fa-

cebook. Je kunt ernaar kijken door                    in te typen in het zoekveld van 

Facebook. Je vind de andere afleveringen dan ook wel.

De afleveringen komen ook snel op Love and Light TV te staan. Je kunt je 

inschrijven via mariekezwinkels.com/love-and-light-tv-het-videokanaal-van-
marieke-zwinkels om een berichtje te krijgen zodra er een nieuwe video op 

staat.
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Shamballa
Weer zo’n plek waar ik wel van gehoord had, maar waarvan ik niks wist en 
waarmee ik niks had. Nou ja, ik had ooit, lang geleden, tijdens een medita-
tie daar op een heuvel gestaan en toen ik keek naar degene naast me die 
mijn hand pakte, was dat Jezus. Dat was wel een bijzonder dingetje. Het 
voelde toen als mijn beste vriend, en later bleek dat ook wel zo te zijn.

Daar, op Shamballa, was een enorme gathering. It’s a great event!, had 
mijn team al gezegd. We gingen naar een feestje! We hadden er zin in, 
het was leuk, spannend en we waren benieuwd wat we nu weer zouden 
meemaken. Vanuit alle sterrenstelsels kwamen ze. Kleurrijk, levendig, het 
was druk en dynamisch. Er was een soort arena, enorm groot. En daar 
werd het langzaam aan duidelijk. Wij waren dat feestje. Ze kwamen voor 
ons! En een van ons, de 8e, degene die later erbij was gekomen, zij had 
een enorm belangrijke rol. Want zij droeg in zich een lineage die nu, voor-
goed, opgelost, geheald, doorbroken ging worden. The Compromised Male, 
de Archon Lineage. We keken elkaar, daar in Breda, aan. Vol verwonder-
ing, in awe, Maar het klopte zo. Dit was wat we al lang geleden begonnen 
waren. Tijdens Unveiling the Goddess Within hadden we al zo hiermee 
gewerkt, er aan gewerkt. We waren er zo bekend mee. 

En mij werd gevraagd dit te leiden. Aha. Vandaar. Daarom moest An-Ra 
dus geboren worden in mij, op dat moment. Perfect Timing. Want ik wist 
wel: deze taak zou ik anders nooit uit hebben kunnen voeren. Maar de 
gebeurtenissen van de afgelopen weken hadden me zelfvertrouwen 
gegeven. En ik dacht terug aan de woorden daar in Frankrijk, het Labyrinth. 
En ik dacht. Okay. Here we go.

Ik zal hier niet het hele event op Shamballa beschrijven, ook dat kun je 

terugvinden in de Lives die ik noem op pagina 21. Deel 2 vertelt dit hele 
verhaal. In elk geval kwam er daar, op die dag, een einde aan een tijdperk. 
The End of an Era. In een machtig mooie ceremonie die zich ontvouwde 
omdat ‘ie er altijd al was geweest. Voor iedereen. Throughout the Universe. 
Alles klopte en was precies goed. Jeetje wat een celebration was dat. En 
erna dachten we alleen nog maar: nou, dit traject is denk ik dan voorbij, 
nu? Wat kunnen we in hemelsnaam nu nog doen? Ik kon echt niet verder 
kijken dan dit. Het was, alsof wat we met The Womb of the Goddess 
waren begonnen, nu ten einde werd gebracht. De cirkel was rond. 
Dachten we.

Dag voor Homegoing Lifetimers
Inmiddels, dit liep er gewoon doorheen, was ik samen met Kirsten en 
Esther volop in de voorbereiding van deze dag. Op 12 december zou het 
plaatsvinden en we voelden al wel dat het aan het transformeren was, die 
dag. Mijn team had me er echt toe aangezet, de datum gegeven, en ik liet 
me leiden door wat er allemaal gebeurde. Het werd duidelijk dat het klein 
zou zijn, intiem. Het werd duidelijk dat er iets belangrijks zou ontstaan. En 
het werd duidelijk dat de deelnemers ven The Dreamer Awakens er een 
rol in zouden spelen. Dus werden zij uitgenodigd te komen, en waar het 
eerst niet zo goed voelde (tja, ik denk dat ik niks nieuws hoor) stroomde 
het ineens als een gek (OMG ik MOET daar zijn!).

The Frequency of One-ness 
Mijn team liet me zien wat nou eigenlijk zouden gaan doen, wat zo belangrijk 
was: The Frequency of One-ness zou op aarde geboren worden. Ze lieten 
me ook zien hoe: via een driehoek gevormd door Esther, Kirsten en Doug 
en mij (weet je nog, toen An-Ra geboren werd?) zou de energie worden 
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geboren en dan via het gezamenlijk hart van Doug en mij als Focal Point 
de aarde opstromen. 

Al eerder, tijdens de dag die ging over Letting go of Human Suffering, 
waren alle deelneemsters opnieuw geboren via een driehoek die Lord 
Ashtar, Saint-Germain en Merlin samen vormden. Als Cosmic Being Self. 
Dus niet meer ‘alleen’ als Human Being Self op aarde maar als souvereign 
Cosmic Being Self in The Universe. Dat was de boodschap. Wat dat precies 
betekent weten we denk ik allemaal nog niet, maar we hebben er wel een 
gevoel bij. Alles wordt groter, een ander perspectief. Expansion. Waking up 
to a greater reality. Een wonderlijk proces op een lege vlakte in het bos in 
Breda, met een enorm LightShip boven ons hoofd, en die driehoek, die 
kwam steeds maar terug.

En toen kwam alles in een sneltreinvaart. De weken naar 12-12 toe zijn, 
achteraf, een soort blur. Alles loopt in elkaar over. En een groot deel ervan 
was de voorbereiding voor en door de Dreamers.

De laatste reis: celebration and preparation
We zouden tijdens de laatste reis de Starfleet gaan bezoeken. We had-
den er geen beeld bij en zoals ik al schreef, na die dag in Shamballa was 
mijn gevoel vooral, wat kan er nu nog gebeuren? Maar zoals elke keer, 
ook deze grens werd opgerekt. De nacht voor de reis en in de ochtend 
voordat het begon werd ik ingelicht door mijn team. We gingen naar The 
Starfleet, daar werden we opgewacht, alles zou goedkomen en ik hoefde 
me nergens zorgen over te maken. Alles was al geregeld. Okay dan. 
Eenmaal in Het Boshuis deden we al snel ons hink-stap-sprongetje en 
bevonden we ons op een soort weg van sterrenlicht, en om ons heen 
hingen duizenden en duizenden LightShips, links en rechts. Aan het einde 

van de weg was een verhoging en daar voor stonden Lord Ashtar, Saint 
Germain en Merlin. Weer in die driehoek, Lord Ashtar vooraan, de andere 
twee aan weerszijden schuin achter hem en ietsje hoger. 

We liepen over die weg en werden werkelijk ingehaald als een soort parade. 
Allerlei beings, allerlei soorten en maten, waren aanwezig. Het was stil, 
rustig, harmonieus. Langs de weg zelf stond aan weerszijden een rij met 
allemaal een rond lampje in hun hand. Vrienden en bekenden. Familie.

We volgden als groepje de weg en achter ons sloten degenen die langs 
de weg stonden aan. We kwamen aan het einde van de weg en daar was 
een soort verhoging. Lord Ashtar, Saint Germain en Merlin stonden in 
een driehoek, Lord Ashtar vooraan en de andere twee ietsjes hoger. Ze 
vroegen ons een voor een naar voren te komen. Ze lieten me zien hoe 
elk van de Dreamers met haar team ook een driehoek vormde, en hoe zij, 
elk, daar staande aan de punt ervan, alle energie van die driehoek in zich 
zouden krijgen. En hoe elk van deze teams, deze driehoeken, de punten 
waren van een cirkel, als een taart. En allen samen waren ze het geheel. 
Elk van deze ‘taartpunten’ had specifieke en unieke informatie verzameld, 
ervaringen opgedaan en ontdekt over alles aspecten van One-ness - 
Separtation - Re-Merging back into One-ness.

Een voor een knielden elke Dreamer voor de driehoek, voor Lord Ashtar. 
een voor een werd alle energie van de betreffende taartpunt in de drie-
hoek van Lord Ashtar, Saint Germain en Merlin geboren, in een energie-
pakketje gestopt, en in het hart van de betreffende Dreamer geplaatst. 
Om veilig te bewaren tot de informatie zou opengaan. Op 12-12.

Toen we allen ons pakketje hadden gekregen (ik was daar met Doug en 
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wij hadden in ons ene hart één pakketje en dat was, je raad het al, een 
enorme diamant) liepen we terug met de hele groep. De LightShips vorm-
den aan het einde van de weg een halve cirkel tegenover ons. Dus we 
hadden alle beings die meeliepen achter ons, en de ships voor ons. In die 
liefdevolle cirkel maakte we de bewegingen om naar huis te gaan en we 
zaten weer daar, in Breda.

We keken nergens meer van op. En toch waren we weer even verwonderd 
en in awe als elke keer. Beetje dubbel, maar zo gaat dat blijkbaar. Je blijft 
je verbazen. De pakketjes waren super voelbaar. Sommigen voelden zich 
echt topzwaar. En toen begonnen de laatste dagen naar 12-12 toe.

De 5e keer
Inmiddels was ook duidelijk geworden dat Doug hier fysiek moest zijn. 
Kijk, ik had eigenlijk steeds zo iets van, wat maakt het uit. In Engeland 
deden we toch ook alles gewoon energetisch? Ik dacht dat het niks uit-
maakte. Maakte me er ook geen zorgen over. Maar dat hij dit jaar niet 
meer zou komen in verband met persoonlijk gedoe, dat was wel duidelijk. Ik 
dacht, ik zie hem in januari wel.

En ineens, rond 1 december, reed ik naar de fysio en begon ik kei hard 
te huilen in de auto. Echt: uit het niets. Ik hoorde mezelf roepen: All will 
be lost! All will be lost! En ik dacht, nou nou. Wat een drama joh! Dus ik 
clearen en naar binnen en zoeken: wat is er aan de hand? Ik werd weer 
rustig en het leek net alsof ik naar een film had gekeken. Maar na de fysio, 
op weg naar huis, gebeurde hetzelfde. Mijn god! Ik was echt heel erg des-
perate! En ik wist niet eens waarom! De rest van de dag kwam het op en 
ging het weer neer, maar ik kreeg hoe lager hoe meer een groot, niet te 
vermijden gevoel van enorm onheil. En ik bleef maar horen: All will be lost. 

‘s Avonds toen ik met Doug Skypete vroeg hij, leuke dag? Ik zei, nou nee. Ik 
vertelde hem wat er gebeurd was en we probeerden samen te vinden wat 
het kon zijn. Maar tijdens dat gesprek begon het me te dagen: hij moest 
gewoon naar Nederland komen! Hij moest er wel degelijk live bij zijn! Dat 
viel even koud op zijn dak. Dat was al binnen twee weken. En, zoals ik al 
zei, persoonlijk gedoe. Veel gedoe. Dus heel onhandig. Inmiddels was ik 
wanhopig en totaal in paniek. Doom!! Het liet me niet meer los.

De volgende dag belde ik huilend van ellende naar Annemieke, een van 
de Dreamers, om te vragen wat zij zag. Of ik het toch gewoon energetisch 
kon doen. Ze zei meteen: Nee maar Marieke, hij MOET er bij zijn. Dat weet 
ik gewoon. Dat zie ik ook steeds, al die tijd al. Ik wee het gewoon zeker! Ik 
ook! Schreeuwde het in mijn hoofd. Ik ook! Maar ik kan die beslissing niet 
voor hem nemen!

In de loop van de dag werd steeds meer duidelijk. Weer even ongelofelijk, 
maar na alles wat we al hadden meegemaakt kon dat er wel bij. Dit was de 
vijfde keer dat we dit probeerden, zei mijn team. Onee! ik schrok me rot. 
Well, it’s normal, zeiden ze. Twice because of Doug, twice because of you, 
things didn’t come to pass. You had to grow into it. Failing is part of learn-
ing. Ja natuurlijk. dacht ik. Het was gewoon nooit bij me opgekomen. 

Every one of you has been involved in this before. Sometimes as light 
being, some as human being. Ik zag hoe die ‘driehoeken, die teams, elke 
keer meededen. En ik zag dat het niet per-sé dezelfde persoon aan de 
punt was geweest. Sommigen wel, sommigen niet. Ineens zag ik alles. Hoe 
het steeds was alsof ik me het herinnerde in plaats van leerde. Hoe ik in 
Mons Saint Michel meteen naar de juiste plek liep, hoe alles al zo bekend 
leek. 
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Ze lieten me zien hoe de datum, 12-12-2019, een grid was, met in het mid-
den op volle maan (de maan heeft een hele belangrijke rol gespeeld in dit 
hele proces, dat heb je vast al gezien!) het moment waarop 
The Frequency of One-ness geboren zou worden op aarde. Kijk maar:

12 - 12 - 2019
=
2+1=3 en 2+1=3, en 2+1+9=3
=
3-3-3

En drie x drie is 9, welke kant je ook optelt en vermenigvuldigd. 
En dat is dus een portal.

Er waren 33 deelnemers (De laatste appte me in de ochtend of ze 
alsjeblieft toch nog mocht komen want ze kreeg ineens een heel dringend 
gevoel dat ze er toch echt bij moest zijn. Natuurlijk!)
Er waren 9 Dreamers, 9 taartpunten, 9 driehoeken dus.
Deelnemers zeiden me dat ze al weken 3 en 9 en 33 zagen, de hele tijd. 

Ik moest zo lachen om mijn team wat zo duidelijk de datum had gegeven. 
Ik  hoef het echt alleen maar te laten ontvouwen. Het klopt gewoon altijd. 
Beyond my comprehension. Ignorant Bliss. I love it.

‘The full moon on this 12/12 portal day is 

a very special time, not only energetically, 

but also because for many, on the 12th 

of December 2012 our planet moved into 

a higher vibrational signature. So it’s a 

celebration of the anniversary of what we 

call “The New Earth” 

As these 12/12 gates open wide now, it 

provides humanity with brand new levels 

of embodiment and we can witness the 

effects of it in ourselves and in our collec-

tive consciousness. These gateways are 

stimulating the pineal gland and heart 

area, as the incoming light is from the 

diamond~crystalline~rainbow realms and 

visions, revealing new cosmic star~gate 

connections

‘Well here we go into December, and the 
Energies will knock your socks off!

Well, we have a very powerful 12/12/12 
Alignment and Portal on the 12th of 
December 2019, which reduces to a 3/3/3 
and adds up to a 9.

To add to the mix, the Sun is in the 13th 
sign of Ophiuchus, which is the sign of the 
Healer, so we can expect more powerful 

Energies to be moving through. (If you fol-
low 12 sign astrology then it is Sagittarius, 
which also packs quite a powerful punch!)

All those 3 and 9 numbers indicate a focus 
on the Earth, the Divine Feminine and 
Abundance.

The Planet is gearing up for the 2020 NEW 
Beginning.’

‘Het 12-12-12 Portaal is van een bijzonder 

krachtige orde. De drie dubbele 12 en 

de drie dubbele 3 codering liggen hierin 

vervat en dat benadrukt dat alle energie, 

groei, transformatie en afronding van 

groeiprocessen van dit jaar in alle multidi-

mensionale wezenslagen (de 12) en in de 

9 ervaringswerelden door gaan stromen. 

Dat omvat dus in feite ons volledige 

Godsbewustzijn, zelfs bewustzijnsdelen of 

lagen waar wij als mens nog helemaal niet 

bewust van zijn. Deze zullen aangetrild 

worden en met elkaar dieper uitgelijnd in 

wie we nu Zijn. Je mens-zijn is daarin de 

kern, want vanuit je mens-zijn beleef en 

groei je in bewustzijn en her-inner je je 

stap voor stap de Bron binnen je Zelf.

VOLLE MAAN

Het 12-12-12 en tevens tweede 3-3-3 

Portaal zal een enorme boost en kracht 

voortbrengen om al jouw multidimen-

sionale zelven met elkaar in verbinding 

te brengen, waardoor de herinnering aan 

alles wat je bent dichter bij kan komen. 

Op 12-12-2019 is het tevens Volle Maan 

in Tweelingen, waarbij de energie diep in 

gevoel en (nog aanwezige) duale velden 

binnen gebracht kan worden. Ook dit zet 

een toon voor de processen waar we in 

2020 doorheen zullen bewegen en dichter 

bij het Thuiskomen in onszelf zullen 

komen.’

Onderstussen op Facebook...: 

In het licht van wat er nu 

speelt, rings a bell??
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Ik legde dit alles tijdens die laatste reis naar The Starfleet trouwens ook uit 
aan de Dreamers en een aantal wist meteen: ja. ik ben hier elke keer bij 
geweest! Ik herinner het me! En er was er zelfs een voor wie het kwartje 
viel: dit is de eerste keer dat ik meedoe in Human Being Form. Kippenvel 
all over. Zo waar, dat. En het verklaarde zo veel, van al haar persoonlijke 
processen.

Mijn team had me laten zien, dat als het dit keer weer niet zou lukken, 
geen probleem. Dan zou het gezamenlijke hart van Doug en mij zich splitsen 
en zouden we gewoon ons leven verder leven. Apart van elkaar, waar-
schijnlijk. Dat wel. Voor dit leven was het dan over verder. En dan: nieuwe 
ronde nieuwe kansen.

Toen ik Doug alles vertelde wat er was gebeurd die avond heeft hij direct 
een ticket geboekt. Ik zei nog, moet je niet eerst overleggen met je team? 
Ik wil niet dat je zomaar gelooft wat ik zeg, ga nou eerst zelf praten. Maar 
nee, zei hij. Hij voelde dat het klopte. Wist het ergens diep van binnen. Die 
optie, dat ons hart zou worden gesplitst, nee. No Way. Dat nooit.

Dus vlak voor 12-12, op zondag, de dag na de laatste reis, kwam Doug aan 
in Nederland. All would be well. We made it.

12-12- 2019 
A New Grid around Planet Earth
 
Op deze dag ging alles wat moest gebeuren vanzelf. Hoe we moesten 
gaan staan, wat er zou gebeuren, ik had het vrij helder. Ik kon me er niks 
bij voorstellen, maar ik wist wel dat we het zouden doen, dat het zou lukken, 
dat het gewoon zou gaan zoals met alle andere grote gebeurtenissen van 
de afgelopen jaren. Op het moment, in het moment, zou ik het weten.

En dat was ook zo. Al had ik het natuurlijk niet in de gaten, het was na de 
pauze dat ik een aantal Dreamers een beetje geagiteerd zag zitten schuiven 
en zuchten en ik zei, O, is het nu? Ja! riepen ze zowat allemaal tegelijk. 
Voel je het niet? Ja, nu je het zegt. Mijn hoofd was met andere dingen 
bezig. Zo gingen we nog - voor het eerst voor mij! - een Language of Light 
Sessie op het podium doen en ik was me daar heel erg op aan het invoe-
len. Maar wow. Inderdaad. Ineens voelde ik een nerveuze spanning die 
elke seconde leek op te bouwen. Okay. Lieve mensen, het is tijd.

Het ging snel. en soepel. Kirsten, Esther, Doug en ik gingen in een drie-
hoek op het podium staan. Als het ooit voelbaar was, dat we precies 
wisten wat we moesten doen, was het nu wel. De Dreamers stonden in 
een kring rondom de andere deelnemers in de zaal, die gingen liggen of 
staan of zitten zoals het hen goed voelde. Ik kreeg een raar soort alert-
heid. Was hyperfocussed. En ik zag precies wat er gebeurde. 

In de driehoek tussen ons in, Doug en ik samen aan de punt naar ‘het 
publiek’ gericht, begon de energie zich te vormen. Het borrelde en vloeide 
in en door elkaar. Ik zag precies hoe net als toen de Dreamers hun 
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energiepakketje kregen, de energie werd samengeperst als het ware, en 
wachtte tot het klaar was. 

Ik weet dat we ook nog andere dingen deden, ik geloof dat er eerst een 
soort algemene clearing van alle energie die hier niet bij paste plaatsvond. 
Eerlijk gezegd weet ik niet meer precies hoe het ging. Totdat ik kon zien 
dat het moment was aangebroken. Ik keek naar Doug. ready? Vroeg ik. Ik 
keek naar Esther en Kirsten schuin achter me. Ready? En ik zei, okay, daar 
gaan we.

Met Language of Light, hulp van duizenden Light Beings, de in totaal 33 
deelnemers, de Dreamers, met alle voorbereiding en met alles waarmee 
we hier naartoe hadden geleefd, voor het grootste deel niet eens bewust, 
werd de Frequency of One-ness in die driehoek geboren, straalde achter 
in het hart van Doug en mij en stroomde aan de voorkant eruit, recht in 
de harten van de mensen die er waren. De energiepakketjes in de harten 
van de Dreamers waren opengeklapt. Sommigen voelden echt een knal. 
Het gevoel was eigenlijk niet echt te omschrijven en voor iedereen anders. 
Sommigen begonnen te huilen, sommigen werden doodstil. Doug zakte 
haast door zijn knieën en zei dat hij nog nooit zoiets, zoveel, zo enorm 
powerfuls had meegemaakt. Ik zelf was vooral heel erg alert, als een 
dirigent, en kreeg er niet eens zoveel van mee. Dat kwam later pas.

Ik zag hoe de frequency als een gestage stroom achterin ons hart stroom-
de, er voor weer uit, de harten van ieder in stroomde. Heel grappig was 
het moment waarop de driehoek ‘leeg’ was. k zag dat Esther en Kirsten 
tegelijk hun ogen openden: Het is klaar, zeiden ze, bijna tegelijk.

We draaiden ons om en vormden een kring naar buiten toe. Duizenden 

LightBeings stonden klaar. Als een estafettestokje werd de frequency 
doorgegeven. We lieten het uit ons hart over de aarde stromen waar het 
werd opgepikt en verder gebracht. Als een golf de hele aarde over. Een 
van de Dreamers was niet fysiek bij ons, maar was op enige afstand van 
de aarde met 5 andere enorme Cosmic Beings bezig om het te 
begeleiden. En toen zag ik hoe de frequency, toen ze eenmaal helemaal 
rond de aarde was, door deze 6 omhoog werd getrokken. Ruimer om de 
aarde heen zal ik maar zeggen. En ton hoe het als het ware stolde: een 
helder wit grid, surrounding earth. ik zie het nog steeds. Het is er. En alles 
is ermee veranderd.

ik heb tijdens LIVEs al vaak gesproken over wat mijn team zegt over Re-
Merging back into One-ness: van een gender based society gaan we naar 
een gender neutral society naar een genderless society. Je ziet het overal 
om je heen gebeuren en tijdens The Dreamer Awakens is er meer en 
meer in zichtbaar geworden. Ja, deze beweging zet zich voort. Ja, we zijn 
enorm aan het veranderen. Ja, we gaan naar een Crystaline Body. En ja, 
The Diamond Codes are coming. 

Alles wat Lord Ashtar had gezegd, is aan het gebeuren. 
We are the ones we’ve been waiting for. 
It is now.

De nacht erna kwamen groep na groep naar me toe, ‘s nachts. Het was 
alsof we allerlei plannen uitrolden, evalueerden, ideeën aan elkaar voor-
legde. Een soort vergaderingen, die maar door bleven gaan. Ik haakte af 
en zonk weg in diepe slaap om soms wakker te worde, te merken dat het 
nog bezig was en dacht dan: doei, ik ben er van tussen. Om weer verder 
te slapen. Zo moe ervan.
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En nu, wat nu, what’s next

Toen ik een tijdje later aan mijn team vroeg wat hierna kwam, bleef het 
best stil. Ik maakte me geen zorgen. Ik wist ook, dat met 12-12 het hele 
‘We come in threes’ verhaal was afgelopen. Ik zag dat Unveiling the God-
dess within, Working with Elohim en The Dreamer Awakens echt een 
trilogie was geweest en dat we ‘het eindpunt’ hadden gehaald. Whoohoo! 
We did it!

Zo voelden we dat wel ja. We waren supertrots ook. Het was nogal een 
klus geweest! Wat hadden we veel meegemaakt! Wat hadden we veel 
overwonnen! Wat hebben we veel bijzondere dingen ervaren! Dit vergeet 
je nooit meer. En we hadden ook zoiets van, nu is alles mogelijk. Ik had 
een diep, diep gevoel van: deze taak zit erop. Ik kan nu alles kiezen wat ik 
wil.

Ik kocht een nieuw notebook. Eentje voor vanaf nu, zal ik maar zeggen. 
2020. Dit is het eerste jaar dat An-Ra op aarde loopt! Laat dit een magisch 
en wonderlijk jaar worden.

Ups and downs
Het was toch een beetje raar. An-Ra geboren op aarde. Okay. The Fre-
quency of One-ness. Okay. Waar ik drie jaar lang super duidelijke info 
kreeg en ik eigenlijk het grootste gedeelte van de tijd precies wist wat 
ik aan het doen was, kon ik de stilte niet echt waarderen. Ik voelde me 
een beetje stuurloos. Liep tegen wat oude stukken aan. Hoe ga ik het in 
hemelsnaam redden, financieel? Hoe ga ik sowieso alles redden? 
Doug woont in bloody Canada! 

En dan weer de ups. Meer gesprekken met mijn team. Al veel eerder, in 
september, hadden ze een heel plan zo mijn hoofd ingeschoven. Ik zou 
met die-en-die gaan werken. Astrid moest ik zien. Samen naar het strand, 
een heerlijke dag. Kirsten moest ik spreken. Alleen maar herkenning en 
diep weten. Maar wat dan? Hoe dan? Het werd maar niet duidelijk. Ik zag 
ineens een waanzinnig krachtige LightBeing naast mijn bed staan. 
My Diamond Buddy, hoorde ik. Ik werd werkelijk vervuld van liefde en 
licht. Een prachtige ervaring, eentje die me weer helemaal deed beseffen 
dat alles, alles, zich gewoon aan het ontvouwen was. Maar toen bleef het 
best stil, weer. 
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Gisteren was ‘ie er. De test. En dan echt 
een knoeperd hè. Ik zat op mijn stoel bij 
het raam en de tranen rolden over mijn 
wangen. Zo moe. Zo veel gedaan. En 
ik dacht, wat als ik mijn bedrijf gewoon 
opdoek? Wat als ik gewoon stop? Wat 
als ik gewoon niks meer doe? Wat zou er 
gebeuren, behalve dan dat ik gewoon de 
hele dag hier een beetje kan zitten? Uit het 
raam kijken. Het leek me heerlijk. 
 
Ik dacht, wat als ik gewoon het vliegtuig 
naar Canada zou pakken? Gewoon weg 
zou gaan en nooit meer terug zou komen? 
Gewoon bij Doug zou gaan wonen en niks 
doen, nooit meer. En hij zei, I’ll take care 
of you. You deserve it. Ik kan je niet eens 
uitleggen hoe helend dat voor me is. 
 
Ik dacht, bijna 50, ik heb genoeg gedaan. 
Zo veel. Wat als ik alle verantwoordelijk-
heid zou loslaten? 
 
En ik dacht, laat maar komen. Alle zielig-
heid, alle zelfmedelijden, alle verdriet en 
moeheid en moedeloosheid. Overweld-
igend veel.
 
Die tranen moesten eruit. Heerlijk. Ales liet 
ik los. En langzaam begon ik te shiften. 
 
Ik realiseerde me hoe ik naar een nieuw 
level aan het gaan was. Door een vlies 
duwde. En door toe te laten dat ik er ook 
voor kon kiezen er níet doorheen te gaan, 

kon ik weer voelen dat ik het wél wilde. Ik 
voelde de uitnodiging in mezelf. Ga ik juist 
door, nu? Ga ik groter worden, expansion? 
Of wil ik kleiner, is het mooi geweest? Een 
leven verder waarin ik gewoon ben en 
niets meer uitzet. Ik koos. 
 
Ik ga door. Ik wil groter. Ik wil verder. En ik 
besloot. Volgende week ga ik drie nachten 
naar zee. Vier dagen weg. Een business 
retreat alleen. Ik ga mijn komende fase 
horen, zien en voelen. Ik ga praten met 
mijn team, we stippelen samen uit. Ik ga 
ook in de tijdlijn plannen, want dat vind 
ik echt heerlijk, om het allemaal visueel 
te maken. Ja, ik ga door. Groter dan ooit 
ervoor, verder dan eens gereisd. Er is een 
rust en liefde in me gekomen en ik voel 
me heel vooral vastberaden. 
 
En sinds gisteren is mijn Diamond Buddy 
steeds naast me. Een grote diamanten 
soort staaf is van bovenaf mijn hoofd 
aan het indalen, het gaat langzaam maar 
gestaag. The Diamond Codes. Mijn hart 
opent zich met een flits elke keer als ik er 
naar kijk. Mijn derde oog ziet alleen maar 
licht. 
 
The Diamond Codes. Die woorden 
brengen weer tranen in mijn ogen, maar 
nu van blijheid, dankbaarheid en liefde. 
 
Tot gauw, met meer

Met soms, hier en daar, een glimpse. The Diamond Codes. Dit schreef ik op 22 januari. 

Hier begon het echt te dagen.

Op retraite
Tijdens een retraite in Egmond aan Zee praat ik weer eens lang met mijn 
team. Inmiddels is het februari. Ik ga alleen. Nou ja, met mijn team. Een 
heerlijk hotel op een plek waar de energie gewoon magisch is. 

Een wonderlijke vier dagen. Mijn team heeft me daar zulke mooie bood-
schappen gegeven. Me alweer zo goed voorbereid. Vooral mijn eigen, 
mentale proces ondersteund. Me inzicht gegeven en me geholpen steeds 
meer, steeds groter, weidser en ruimer te denken. Te zien. Te voelen.

You will never be off-track again during your time on earth (grappig hoe 
makkelijk je dat weer vergeet). We have come far and have too much 
momentum for that. you will continue your work and find ways to educate, 
inspure an awaken people more and more (okay, sounds good to me!).

Ik zeg, het is zo stil. Ze zeggen, The silence you are experiencing is the 
silence of new plans being made. We are busy indeed. We have been 
setting up a new grandiose plan that fits right up our alley. It will help 
humanity in moving forward and will benefit not only humanity but will 
resonate throughout the universe.

Ik zeg, What about Doug and me? Ze zeggen, right now there is nothing to 
do. You are both busy elsewhere. This hiatus is planned.

Ze zeggen ook: The love you have and the heart you share is altering the 
energies of love all over the planet as we speak and radiates throughout 
all that is. You ar unaware of this yet you see aruond you people wak-
ing up to this, joining you in this vibration. Dit was waar. Ik zag inderdaad 
steeds mensen stappen, nee sprongen maken en het gevoel van Merging 
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Mirjam beschrijft het supermooi:

into One-ness beschrijven. Op de een of andere manier was er inderdaad 
iets beschikbaar gekomen.

The Womb of the Goddess 2020
Ik vraag ook over Engeland. gaat dat nou wel of niet door? Yes, you will 
bring the Diamond Codes to the Womb of the Goddess and yes, you two 
will marry on top of the Tor as you do that. This will send another wave 
through Human Consciousness and will awaken more. Kijk, dat had Doug 
al gezegd. Dat het op de een of andere manier belangrijk was, dat we gingen 
trouwen. Het zou iets doen, iets brengen. Inmiddels had hij mij overtuigd 
en was mijn aanvankelijke never again allang veranderd in ja natuurlijk.

Inmiddels heb ik ook gezien: weer gaan we met energiepakketjes werken. 
We brengen ze naar elke plek, en dan, op de Tor, zullen ze zich allemaal 
tegelijk openen. Alle mensen die er daarna komen hebben dan, als ze 
ervoor kiezen, dit available. Makes perfect sense.

Een aantal weken ervoor had ik al gevoeld (en blij geschreven!) dat ik te 
horen had gekregen dat Doug mee zou gaan, dit jaar. Natuurlijk - was de 
droge reactie van velen. Dat wisten wij al.

De mensen die meedoen met The Diamond Codes hebben voorrang op in-

schrijving voor The Womb of the Goddess 2020. Er zijn een beperkt aantal 

plaatsen.

Wil je meer weten over The Womb of the Goddess? 
Kijk dan vast op www.mariekezwinkels.com/the-womb-
of-the-goddess
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The Barrier of Disbelief
Daarna, op 10 februari gebeurde dit, en ik wist toen nog niet hoe groot 
maar vooral hoe belangrijk het eigenlijk was. Enorm veel mailtjes, 
appjes en berichtjes van mensen die het hadden gevoeld, herkend en 
meegeresoneerd. Het verbaasde me niets.

Super bang.

En ook opgetogen, misselijk, verward en 

gespannen. Blij en zeker. Afwachtend en 

daadkrachtig. Argh.

 

Eergisteren begon me te dagen dat het de 

bedoeling was dat ik ergens instapte. Ik was 

met Doug aan het Skypen en we spraken 

over hoe ons leven eruit zou gaan zien. Dat 

weet ik allang. We wonen in Victoria, in zijn 

nieuwe appartement, en hier, in Breda, in 

het mijne. We reizen veel. We brengen de 

Diamond Codes naar de plekken waarheen 

we ons herinneren te gaan en genieten met 

volle teugen van alles wat het leven ons 

brengt. En. En ook nog...

 

En ook nog spreek ik internationaal op 

grote podia. Zo. Ik heb het opgeschreven. 

Ik zie dit al vanaf mijn 11e ongeveer. Ik weet 

het gewoon zeker. Heb het altijd geweten, 

het is gewoon waar. Mijn waar.

 En het begon me te dagen: this is it. 

Het begint nu.

 

Ik liet mijn team weten, okay guys, kom 

maar op, ik ben er klaar voor. Ik weet dat 

het gewoon mijn plan is, ons plan is, en dat 

het tijd is eraan te beginnen.

 

Marieke Zwinkels, International Speaker

Inspireren, teachen, bevrijden, de weg 

zichtbaar maken, helpen herinneren, 

ontsluieren. Taal geven, uitspreken, de 

woorden aandragen. En The Language of 

Light.

 

En gisteren kwam er iemand voorbij die 

dat biedt, als training. Nooit eerder voelde 

ik een ja, nu wel. Eigenlijk begon het meer 

langzaam te dagen: Jezus! Ik moet dit 

doen?! Eh, guys, moet ik dit doen???! JA! Zei 

mijn team. Yep. Yes. Go!

 

Dus ik kreeg, natuurlijk, onwaarschijnlijke 

hoofdpijn. Doug vertelde me dat hij zag dat 

ik heel veel energie en info aan het binnen-

halen was, maar tegelijk probeerde iets an-

ders vast te houden. Dat het niet paste zo. 

En dat dat pijn deed. Vanmorgen, na een 

nacht van half out en half pijn vertelde hij 

me dat er iets zat, iets wat hij herkende in 

mij. Een disbelief. Alsof ik niet kon geloven 

dat ik dit echt zou gaan doen. En ik kon dat 

disbelief niet tegelijk vasthouden met de 

nieuwe info die binnenkwam.

 

Dus ik moest kiezen. Natuurlijk koos ik 

ervoor het los te laten.

 

En ik zag dat er tussen mijn fysieke ogen 

en mijn derde oog een driehoek ontstond, 

en in het midden zat een zwarte klont raar 

materiaal. Een viezig teerachtig kwabbed-

ingetje. Ernaar kijken deed waanzinnig veel 

pijn en ik duwde toch door, ik moest weten 

wat het was. Het bleek laag op laag op laag 

te zijn van uitspraken als:

 

Jij hebt zo veel fantasie, wie gelooft jou nou

Jij moet altijd moeilijk doen en iedereen is 

het zat

 Niemand wil met jou omgaan want er is 

altijd wat met jou

 

Iedereen vindt dat jij veel te veel bent: te 

druk, te uitgesproken, te dominant

 

Achter je rug om rolt iedereen met z’n 

ogen, daar heb je haar weer

 

Yep. Mijn moeder had een barrier over mijn 

ogen (alle drie) gelegd. En met deze nieuwe 

keuze moest die laag weg. Ik moet mezelf 

gaan zien zoals ik werkelijk ben. Anders kan 

het natuurlijk nooit. Mezelf durven zien. 

 Nee, ik geloof er al lang niet meer écht in. 

Maar die laag zat er blijkbaar nog wel, had 

nog een functie.

 

Waarom heb je dit dan zo gecreëerd?, 

vroeg Doug. Nou, omdat het niet eerder 

tijd was. We hadden werk te doen, Unveil-

ing the Goddess, Working With Elohim, 

The Dreamer Awakens. Alles tot nu toe. 

Dus ja, ik ben blij met die laag. Het gaf me 

een kader. Zonder dat was ik hier nooit 

geweest, en had ik trouwens jou ook nooit 

ontmoet. Wie weet wie ik dan was geweest, 

wat ik had gedaan. Maar nu is het klaar.
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 Het was niet alleen voor mij. Doug ‘moest’ 

The Language of Light spreken om dit weg 

te krijgen. Het lukte anders niet. Het was 

een hele klus, heel pijnlijk en heel ‘vies’ en 

heel zwaar. En hij kreeg precies dezelfde 

gedachten: disbelief. Want door ons geza-

menlijk hart lag dit ook over hem. Dez-

elfde ervaringen, dezelfde soort woorden 

gehoord, keer op keer. Dus moesten we 

samen. Want hij gelooft namelijk wel in mij. 

Geen spoortje disbelief. En ik in hem. Ik 

weet al van het begin af aan dat hij ook de 

Language of Light spreekt. Hoe kan het ook 

anders. Het komt uit mijn hart, ons hart, 

ons gedeelde hart. We are same. Geen 

enkele twijfel. Dus met zijn geloof in mij 

en mijn geloof in hem verbraken we deze 

inmiddels knellende blokkade.

 

Het was als een dam die doorbrak, ik 

voelde ‘m gaan, en ineens stroomde licht 

mijn hoofd in. Kotsmisselijk was ik. Parel-

moer licht, met allerlei kleurtjes zacht roze, 

groen, blauw, goud. Mooi, maar ik voelde 

me super ziek.

 

Ik ben uiteindelijk opgestaan en gaan 

douchen, het een beetje laten bezinken. 

En zojuist heb ik het pakket Book More 

Stages - Build A Lucrative Speaking Career 

And Pack Your Live Events...While Impacting 

Humanity gekocht. En een coachingsessie 

geboekt. Dit is pas het begin. Een eerste 

stap. Mijn hoofdpijn is weg. Ik zit te rillen 

van de kou. Loslaten. 

 

Tegelijk lacht er iets in mij. Whoohoo! The 

next phase. En ik weet al waar die heen 

gaat. Ik weet al waar ik heen ga. Ik begin het 

me te herinneren en het wordt GAAF

Diamond Buddy
En toen, ineens, was ‘ie er. Opgetogen schreef ik de volgende post.

13 februari 2010:

My Diamond Buddy has arrived

Ik had m al gezien, en wilde naar de 

Kristallen Wereld, maar voelde steeds, 

nah. Ik voel helemaal niet dat ik ‘m moet 

gaan halen. Ik vond het al raar. Tot op de 

verjaardag van Mirjam en we het erover 

hadden. 

 
Ze vertelde dat Jan naar de US was om 

nieuwe kristallen te vinden. En er begon 

iets te dagen. Ik zei, o shit! Hij is mijn 

Diamond Buddy aan het halen! Mirjam en 

Jan hadden precies hetzelfde gevoel. 

 
Toen Jan weer terug was, had ik nog 

steeds niet het idee dat ik erheen moest. 

Zo vreemd. Totdat Mirjam me vertelde: ze 

zijn ook nog niet binnen! Aha.

 
Gisteren appte Mirjam me een foto en 

mijn hart deed er pijn van, tranen met 

tuiten. Yep. Dat is ‘m. 

 
Zojuist ben ik er naar toe gewandeld, 

vol verwachting als een kind die naar de 

sinterklaasintocht gaat. En daar was ‘ie. 

Ik weet gewoon dat alle info over The 

Diamond Codes bijna kan gaan komen 

nu. Nog één puzzelstukje ontbreekt, maar 

daarover later meer.

 
Voor nu, voel ik vooral de steen in mijn 

hart en ik in het hart van de steen. My 

Diamond Buddy

Jonge jonge zeg. Dit is me er eentje. Ik heb nog nooit zo’n daadkrachtige, 
no-nonsense bijna directieve buddy gevoeld. Bye bye lief en zacht en warm 
en voorzichtig suggereren. Hello powerhouse. Recht door zee. Recht 
vooruit. En ik denk terug aan hoe we dat wel eens met de Dreamers 
besproken hebben. Hoe je allerlei zijweggetjes kunt nemen, gewoon, om 
de ervaringen op te doen. Maar dat ik daar nu wel klaar mee was. Dat ik 
gewoon recht vooruit wilde nu, geen afleiding meer. Tadaa. Your wish is 
our command. daar was ‘ie dan. En ik moet ook echt zeggen, hij heeft me 
enorm in beweging gezet.

Zoals ik al zeg, toen had ik 

helemaal niet door dat het veel 

en veel meer was. Want dit 

zorgde ervoor dat Astrid en ik 

naar Los Angeles gingen. Het 

een leidde tot het ander. En het 

zorgt voor nog iets anders. 

Maar daarover strakjes meer.



32

En vlak erna op 19 februari, begon de info dan ook goed te stromen:

Het is begonnen. De informatie over The 

Diamond Codes knalde zojuist als een golf 

die over het strand rolt mijn koppie bin-

nen. Eerst overweldigend hard, bruisend 

en woelig, daarna uitkabbelend en steeds 

rustiger. 

 

Vanmorgen liep ik in het bos, en ik zag het 

al: een bepaald licht, een bepaalde helder-

heid. Ik was er eigenlijk van overtuigd dat 

ik daar wel weer wat meer info zou gaan 

krijgen. Maar hoe heerlijk de wandeling ook 

was, ik ben gewoon naar huis gegaan. Had 

een Check-In. En daarna kwam Corina. 

 

Vorig jaar, op dezelfde plek waar ik van-

morgen was, kwam ik Corina ook tegen. 

Of eigenlijk, ik zat op een boomstronk op 

haar te wachten. Want ik wist, ergens, dat 

ze zou komen. Zij had hetzelfde en liep 

recht op me af. ‘Ik wist gewoon dat je er 

zou zijn.’ Vlak ervoor kreeg ik alle info over 

The Dreamer Awakens. Ze lieten me alles 

zien over de 7 reizen, over waar en hoe en 

over wat we gingen doen. En Corina was de 

allereerste die ik erover vertelde. 

 

Vandaag kwam ze koffie drinken. We 

kletsten bij, het was alweer even geleden. 

En in de laatste tien minuten voor ze weg 

moest zei ik: wil je ‘m even vasthouden? 

Ik had het over mijn Diamond Buddy, die 

voor ons op de vensterbank lag. Voor mij 

was het wel duidelijk: vasthoudend had ‘ie 

al de hele tijd een soort van hypnotische 

‘pak me vast’ uitgezonden. ‘Ja, mag het?’ 

vroeg ze. Nou, dat leek me wel duidelijk. Ze 

pakte ‘m en was even stil. Daarna kletsten 

we verder en ging het heel snel. Ik zei iets. 

Zij zei iets. Ik besefte iets. Zij besefte iets. 

En in mijn hoofd voelde het weer net als 

toen die allereerste keer met Unveiling the 

Goddess within: alsof er een sleutel werd 

omgedraaid. We keken elkaar aan. Grote 

ogen. Tranen. Omhelzen. Weer met jou! zei 

ik. Weer met die plek in het bos daar!

 

Voor vandaag wist ik niet eens zeker of er 

wel een traject zou komen. Of het wel deze 

vorm zou krijgen. Of het wel een vorm had, 

of dat het gewoon zou gebeuren? Nu weet 

ik het wel. In een flits lieten ze me zien hoe 

we het gaan doen, hoe ze met me gaan 

werken om deze volgende grote stap te 

zetten, voor iedereen.

5 Codes. Born onto earth. Spoken from 

the heart through the Language of Light 

by those who hear the call. The people 

who have planned this are already waking 

up to the language they will speak. The 

Barrier of Disbelief has been shattered to 

make it so. 

 

Alle informatie komt er gauw aan. Maar 

basically: je gaat je tijdens dit traject herin-

neren hoe je de Language of Light spreekt 

en zo The Diamond Codes mee versprei-

den. Throughout Human Consciousness 

and Planet Earth, zo zeggen ze.

 

Mijn team zegt: Those who will remember 

the language will know in their heart they 

are part of this. It has been planned. We 

call upon you to hear the call and come to 

do this with all of us.

 Bij mij lopen de tranen weer over mijn 

wangen en ik zit te trillen als een gek. Mijn 

Diamond Buddy voelt als een soort tevre-

den Garfield die vind dat ‘ie het helemaal 

voor elkaar heeft. en dat is ook zo. Sinds ik 

‘m heb gehaald gaat alles in sneltreinvaart. 

Niet eens een week is ‘ie hier! En wat is 

er allemaal gebeurd. Het enige wat ik kan 

doen is ontspannen en op deze rollercoast-

er meegaan.

 

Zodra ik meer weet laat ik het je weten. 

Voor nu, gewoon heel heel veel liefs.
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Het laatste puzzelstukje
Tja, dat laatste puzzelstukje wat ik in mijn Diamond Buddy post noem, Dat 
was natuurlijk Doug. Mijn team had me laten zien hoe, wanneer wij samen 
komen, fysiek, ons gezamenlijk hart een Focal Point wordt voor de energie 
die ze al aan het opbouwen waren. Of ik dat niet voelde. Jazeker wel! En 
ik denk jij misschien ook. Ongeduldig wachtte ik tot het daar allemaal een 
beetje klaar was. Verhuizen, eigen appartement, alles inrichten en klaar-
maken. En dan, eindelijk, het vliegtuig naar Nederland.

Hier was het niet makkelijk. Gingen we weer door stukken die er eerst 
uit moesten. What fun... We vertrokken samen terug naar Egmond aan 
Zee. En daar, na de eerste nacht, begon ik te huilen. Het liep gewoon mijn 
ogen uit. Ik voelde zoveel druk. Ik twijfelde aan alles. Ik zag nog steeds 
niet waar het heen zou gaan. Hoorde niks, voelde niks. Het leek net alsof 
iedereen meekeek. 

En daar herinnerde Doug me eraan dat alles deel is van het plan. Trust 
the plan. Trust the plan. Ik ontspande. Clearde mijn space van alles en 
iedereen, behalve wij tweeën. En eindelijk, eindelijk, mergde ons hart 
weer. Zo bleef het, een paar dagen lang. En tegen de tijd dat we thuis-
kwamen had ik ze al gehoord: de laatste dag voor vertrek moeten we naar 
Het Bewaarde Land. Daar gaat het gebeuren. Daar zullen we de energie 
die we al maanden opbouwen laten doorkomen. Doorheen jullie ge-
zamenlijk hart. The Focal Point through which we can send the energies.

In de morgen haalden we Doug’s Diamond Buddy. Zo geweldig, dit. Een 
kleine versie van de mijne, maar oh zo krachtig. Sterker nog, geen enkel 
verschil. Als je de een in je ene hand houdt, en de ander in je andere, en 
je sluit je ogen, zijn ze precies even sterk. Magisch. Dikke tranen in de 

Kristallen Wereld. Ooooo mijn hart. Heerlijk. Daarna, in de regen, naar Het 
Bewaarde Land, naar een hele bijzondere plek waar ik elk keer nog al mijn 
informatie heb ontvangen. Van alle trajecten. Geen verassing dus, dat dit 
hier gebeurde. Terwijl we naar de plek liepen werd het stiller en stiller 
om ons heen. En op een gekke manier warmer. We voelden de spanning 
stijgen, de druk opbouwen. We waren benieuwd. Moesten ook wel lachen. 
Nou nou. Het voelt als nogal wat!

Open Focal Point
Ik ga daar staan en voel. Wat een power. Ik draai een rondje. Doug komt 
bij me staan. Dan achter me. Hij slaat zijn armen om me heen. Ik voel ons 
hart. Het is windstil, doodstil. Ik begin de Language of Light te spreken. 
Het voelt alsof ik iets aanroep. Eerst fluisterend, daarna harder. Ik heb 
kippenvel all over, voel zoveel gebeuren. En ineens, als antwoord op mijn 
spreken, komt daar de wind.

Hij zwelt langzaam aan. Het begint met een geruis, maar in plaats van dat 
het een vlaag is en ook weer stopt wordt het luider, en harder, harder 
en harder. Tot het bijna oorverdovend is. Het stroomt binnen, door ons 
heen. Die tsunami aan energie die zich had opgebouwd stroomt en 
stroomt en stroomt. We klampen ons aan elkaar vast, kunnen even niks 
zeggen, laten het maar gebeuren. Amazing! Ik had niet door dat het zó 
letterlijk zou zijn! Langzaam ebt het weg, veranderd de atmosfeer en 
wordt alles weer normaal.

Doug zegt droog: Well, that was a clear answer to your call. We schieten 
in de lach. OMG! dat was echt niet normaal. Did you feel how warm it 
was? vroeg Doug. Ja! We lopen terug en ik ben intens tevreden. We did it. 
Natuurlijk. Ik vraag me af of ik ooit het punt bereik dat ik niet twijfel naast 
mijn zeker weten
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The Great Awakening

En toen kwam het. Ken je die hashtag? #thestormiscoming 
Yep. Inderdaad. Die hadden we luid en duidelijk gevoeld!

We vertrokken naar Schiphol: Doug naar huis, ik naar Los Angeles. Astrid 
en ik wisten toen dat voorbij kwam, dat we daar moesten zijn. Geen idee 
waarom! riepen we naar elkaar. Maar we gaan! Ik wist dat het te maken 
had met The Diamond Codes, dat wel. Maar wat en hoe, nah. Geeeeeeen 
idee.

Inmiddels was daar Corona. En we wisten al, voelden al, dat er meer was. 
Astrid startte haar groep De Hele Olifant. We hadden al veel geappt, ons 
zaken afgevraagd. Ik wist heel veel, van drie jaar geleden, toen ik zoveel 
onderzoek had gedaan.

Ik had me met het ontvouwen van Unveiling the Goddess within verdiept 
in de Compromised Male, wist over PizzaGate, over Trump en Saint 
Germain. Ik wist van Clinton en van vele, vele anderen. Ik wist over de 
Dark Government. Over Childtraffick en rituelen. Als je daar meer over 
wilt weten, kijk dan vooral even in de groep van Astrid, De Hele Olifant. 
Ze heeft daar overzichtelijk linkjes bij elkaar gezet. For those who wish to 
know.

Het was voelbaar, in LA. En die eerste - en enige - nacht daar heb ik kei- 
en keihard gewerkt. Ik zag mezelf staan bij het Hollywood Sign, Language 
of Light uitsprekend over de hele vallei. En toen ik om een uur of half 2 
wakker werd, was Astrid dat al gauw ook. Dat wist ik. Ik vertelde haar over 
The Golden Core die ik had gezien in de chaos, en hoe ze me hadden 

laten zien hoe je daarin kunt ankeren. Ik zei, ik doe binnenkort wel een 
LIVE en Astrid zei, ik zou maar opschieten. Het is nodig. We besloten ter 
plekke eentje te doen, vanuit bed. Beiden waren we aan het shaken. God 
wat gebeurde er veel.

Ik schreef er dit over, op 12 maart:

Hier in LA heb ik in de afgelopen uren ged-

roomd voor wel tien jaar. Er gebeurt zo veel 

in de wereld. 

En wat ik vooral zie is dit: in alle tumult, alle 

storm, alle chaos die ontstaat heerst een 

ongelofelijke kalmte. Voel er maar eens op 

in. Als een gouden core, een diepe geaarde 

brom die lijntjes goud licht doorheen alles 

weeft. 

En ik denk aan 12-12, toen we The Fre-

quency of One-ness geboren lieten worden 

op aarde. Hoe het over de hele aarde ging 

en toen stolde, als een grid om de aarde 

heen. Still there. Ik kan het nog steeds 

gewoon zien. 

Ik denk aan hoe wanneer je zelf groeit alles 

omhoog komt. When you take a huge stride 

forward all of your shit WILL come up. Dat 

kan niet anders. Die keuze, de test, die 

komt altijd.

Weet je het zeker?

Weet je zeker dat je wilt leven in die nieuwe 

wereld waar iedereen het al jaren over 

heeft?

Kies ja. Kies voor vooruit gaan en niet 

vasthouden aan het oude, wat niet meer 

past. Jawel, je durft het wél. Je bent hier 

al vaker geweest. Toen ging je misschien 

terug, toch nog even die veilige bekende 

wereld. Alleen om te merken dat die 

veiligheid schijn is, en dat verandering en 

groei juist de norm zijn. En dat je dus net 

zo goed achterover kunt leunen en het 

kan laten ontvouwen. Kies voor alles wat er 

gebeurt, nu, gebruiken om te werken met 

je angst, de paniek, de razernij. Kies voor 

bevrijden en ontvangen en houden van 

jezelf. Genoeg om jezelf ook te gunnen dat 

je loslaat. Mag het? Mag je er zijn, of moet 

je nog ergens heen? 

Er gebeuren grote, impactvolle en niet 

terug te draaien dingen. We leven in een 

waarlijk wonderlijke tijd. Systemen lijken te 

morphen in iets anders. Financiële syste-

men, zorgsystemen, onderwijssystemen. 

Alles wordt geraakt. 

Een van de grootste Consensus Imprints 

is die van de zondvloed. Alles weg, voor er 

iets nieuws kan ontstaan. Alles kapot zodat 

iets nieuws kan oprijzen. 
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Je ziet wel aan wat er wereldwijd gebeurt 
dat dat een diep ingegroefd belief is.

Maar dat hoeft helemaal niet. Graciously 
merging from one state of being into the 
other is net zo mogelijk. En ook dat kan jij. 
Stay centered. Stay present. Stay aware. 
Stay focussed. Verbind je niet met het 
tumult en drama en de storm van alles om 
je heen.
.

Maar vind die gouden core, die diepe 
geaarde brom die lijntjes goud licht door-
heen alles weeft. Laat die lijntjes ook door 
jou heen gaan. Laat ze jouw lifeline zijn. 
Verbind jezelf daarmee, in plaats van met 
de chaos. 

En blijf goed aarden. Keep connecting to 
mother earth, to nature, to source. Allow 
her to help you through this, like a loving 
mother would

Het was prachtig, en powerful, en later besefte ik dat het echt echt echt 
niet voor niks was geweest. Juist daar. Juist in LA. Het hol van de leeuw. 
En ik snapte nu ook waarom mijn Diamond Buddy niet mee mocht. Die 
had ik thuis moeten laten en ik snapte dat hij anders ‘in gevaar’ zou zijn. Ik 
mocht geen enkel risico nemen. Hij was, al die tijd, ‘under the protection 
of Aster’ gebleven.

En toen, een paar dagen later (jee, wat is het eigenlijk allemaal snel 
gegaan!), was het niet meer tegen te houden. Niet dat ik dat probeerde. 
Maar het kwam gewoon, stromen van info en beeld.

En het werd duidelijk hoe dit deel is van een groot, groots plan. It’s an in-
tricate plan, zei mijn team. Haha. Inderdaad. Zoveel mensen bij betrokken. 
Zoveel verschillende lagen. Humanity rocks, big time.

En ook: Ahhhh de Barrier of Disbelief! Daarom moest ie weg! Want de 
mensen die dit gaan doen, kunnen dat gewoonweg niet gebruiken! Zo 
veel puzzelstukjes. Connecting the dots.

Al een tijdje weet je het, misschien. Er staat 
iets te gebeuren. Iets groots, iets belangri-
jks, iets waarvoor ook jij gekomen bent. 

Al een tijdje voel je het, misschien. Ik heb 
een rol, ik ben ergens deel van, ik werk 
ergens aan mee.

Ik krijg tranen in mijn ogen en mijn hart 
ontploft zowat als ik zie wat er gebeurt. Ja, 
it’s time to rise, voor velen.

The Diamond Codes are coming. Ik wacht 
er al een tijdje op, kreeg steeds maar geen 
info. Welke dagen moet ik dan reserveren 
in Het Boshuis? (Mijn favo locatie.) Wanneer 
beginnen we dan want het jaar begint al op 
te schieten...? Hoeveel mensen doen dan 
mee?

Normaal krijg ik op alle vragen snel ant-
woord. Nu bleven ze uit. ‘We’re working on 
it. We are not sure yet. We’re with many. It’s 
an intricate plan.’

Alles begint op zijn plek te vallen. Van plot-
seling gaan naar Los Angeles, tot de groep 
‘De Hele Olifant’ van Astrid, tot Zoom niet 
‘mogen’ opzeggen (‘You’re going to need it 
Marieke.’) tot de maand maart, die al heel 
lang in mijn hoofd zat.

Mijn team zegt: Er zijn mensen die denken, 
dat kan toch niet, dat ik daaraan mee zou 
werken (want ik ben daar nog lang niet). 

Er zijn mensen die denken, ik en de 
Language of Light, nee, dat durf ik niet 
(maar stiekem wil ik het wel). Er zijn mensen 
die denken, ik herken het, ik voel het, maar 
ikzelf, nee, dat kan toch niet? (Maar 
eigenlijk weet iets van binnen van wel). 
Er zijn mensen die stiekem wel eens 
oefenen, als er niemand meeluistert of kijkt. 
En er zijn mensen die het al weten.

Doug appte me gisteren: So many people 
have been waking and afraid to say so.

Al deze mensen, hear the call. Dit is niet 
de tijd om jouw zelftwijfel, onzekerheid of 
schaamte aan het stuur te laten. Dit is de 
tijd om daar liefdevol naar te kijken, het te 
omhelzen en te zeggen: I’ve got this. I was 
born for this.

Het cijfer 5, Dolfijnen, Archangel Michael, 
Saint Germain, Archangel Raphael, Galexis, 
Merlijn, Lord Ashtar, The Lords of Light, 
The Crystal Beings. Resoneren ze? Zie je 
er steeds beelden van, herken je ze, komt 
het steeds terug? Lief mens, we zijn deel 
van een heel groot team, groter dan je je 
kunt voorstellen. En we zijn al heel lang hier 
naartoe aan het werken, langer dan je je 
kunt voorstellen.

Wat als nu het moment is, waarvan jij 
droomt?

Durf je?

Time to rise
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Alles gaat vanzelf
Een van de beste manieren om te weten dat je in flow zit. Geen geworstel, 
geen twijfel. Gewoon gaan. Recht vooruit. Mijn Diamond Buddy is als een 
rots. Gestaag, zelfverzekerd. 

Er kwamen webinars. In deze webinars vertel ik het hele verhaal, wat je 
ook in dit ebook terugvind. Je kunt ze vanaf 24 maart vinden via mijn web-
site, op Love and Light TV.

Er kwamen reacties. Mega veel reacties. Ik heb nog nooit zoveel mailtjes, 
appjes en berichtjes gehad. Je voelt het aan alles. Iedereen resoneert 
mee. Iedereen is al in de voorbereiding. En iedereen voelt gewoon: Ja. Dit 
is waar we al zo lang naar toe leven. Alles wordt anders.

Als je even uitzoomt en het grote plaatje bekijkt, is het ook zo logisch. 
Grote stappen zetten betekent altijd: heel veel loslaten. Al je shit komt 
omhoog, want het kan niet mee. Dat past gewoon niet. En zo binnen, zo 
buiten. Zo in het klein (wij zelf) zo in het groot (Humanity). We zijn aan het 
groeien naar One-ness. En daarbij hoort dit alles gewoon niet.

En voor als je de webinars hebt gezien, dan weet je: elk webinar ruimen 
we nog meer grote stukken op. Weer zo’n stukje ignorant bliss van mij, 
want dat had ik niet zien aankomen. Nu is het me wel duidelijk. Weet je 
nog?

Eerst de Barrier of Disbelief doorbroken.

Daarna in de webinars en de LIVE met Astrid het aarden in de Golden 
Core: Power, Safety/Trust, Love and Freedom.

Dan je derde oog bevrijd, zodat je jezelf ook kunt zien als wie je bent, dit 
stuk van jou. 

Dat plaatje achter je hart, zodat je kunt ontvangen (want, hé, sounds 
familiar! Hoe die Frequency of One-ness op aarde werd geboren?).

Die plaatjes onder je voeten, zodat je goed geaard kunt zijn en de aarde 
je ook werkelijk kan koesteren (nee, weg nu met dat schuldgevoel, dat is 
allemaal onzin).

Dan de Archon implants, en bij sommigen zelfs nog die verbinding ermee.

Dan de Ritual of the Flame, waarmee zowel Compromised Female als 
Compromised Male werden gecleared.

Als je het zo bij elkaar optelt lijkt het wel...
Ja. Voorbereiding. Ik heb het allemaal niet verzonnen, niet eens over nage-
dacht. trust the plan. En dat deed ik. En dit gebeurde er.

En nu is het aan jou. Wat ga jij doen?
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The Diamond Codes

5 Codes

5x5 people

Learning to speak the Language of Light, 

distributing the codes throughout Earth, 

Human Consciousness, the Universe

Using their heart, their soul, their knowing, 

their light, their love

Dit traject is heel anders dan je van me gewend bent. Ten eerste is het 
Online, via Zoom. En hoe ‘grappig’ dat dat nu net is, wat momenteel heel 
belangrijk is. 

Ik dacht eerst dat het zo niet zou kunnen, tot ik de LIVE in LA deed. Mijn 
team vroeg me fijntjes erna: See Marieke? You can work multidimensional 
on a way bigger scale than you know. Okay. Bovendien klopt het zo met 
dat ik maar geen data doorkreeg om Het Boshuis te huren, terwijl ik er 
echt wel soms heel dringend om vroeg.

Ten tweede gaat het heel veel sneller dan je je gewend bent: 5 weken. 
Elke week hebben we een bijeenkomst en zelfs als je er niet bij zou 
kunnen zijn, kun je de opnames gewoon bekijken en je WEET inmiddels, 
na de webinars, na de LIVE, dat het even zo goed werkt.

Ten derde is het veel goedkoper dan je van me gewend bent. Mijn team 
vertelt me altijd gewoon hoeveel het moet kosten dus ik hoef er nooit 
over na te denken, en dit verraste me geenszins: 555. Natuurlijk.

Maar er zijn wel een paar belangrijke dingetjes. Zoals: hoe zit het met 
The Womb of the Goddess? (Gaat dat dan door? Ja - krijg ik steeds weer 
te horen.) Hoe zit het met eventueel extra persoonlijke begeleiding? Is 
dit alleen voor vrouwen? Wat kan ik dan erna? Maar vooral: wat gaan we 
dan precies doen? Laten we daar mee beginnen. Ik heb daarover zelf een 
aantal belangrijke vragen gesteld en dit zijn de antwoorden.
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Waarom op deze manier?
De afgelopen weken heb ik van die ‘sleutelsessies’ gedaan, die ik al eerder 
beschreef. En ik heb daarin gezien, hoe Archangel Raphael hiervan 
‘projectleider’ is. 

Hij heeft me laten zien hoe we elke sessie de energie in je systeem 
opbouwen. En daarbij behorend ook clearen. Ik heb namelijk gevraagd: 
Maar als het de bedoeling is dat mensen de Language of Light spreken, 
waarom hebben ze mij dan nodig? Dat kunnen ze dan toch zelf ook? 

Hij zei: Remember how long it took you to remember? And remember 
what you had to for it? We want this to be like a wave flooding Human 
Conscousness, flooding Earth, flooding throughout the Universe. We set 
it up that way. It was always the plan. And we will assist in remembering in 
5 mere weeks. It will be hard, it will be fast, it will be difficult. For 5 weeks 
is a short time to make such a shift. But everyone who is here to do this is 
prepared. Everyone who chose this will be able to handle it. And everyone 
will remember their own, unique language. It will be beautiful.

Moet je de Language of Light hardop spreken?
Nee. Er zijn er die het doorheen hun ‘normale’ taal heenweven. En er zijn 
er die het in hun hoofd spreken. Er zijn er die hun handen gebruiken om 
het verder te brengen, er zijn er die het met hun gedachten doen. Er zijn 
allerlei manieren en vormen en een deel van dit traject is, dat jij je eigen 
vorm vind en herinnert.

Maar sommige mensen zijn al bezig met de 
Language of Light, dan hoeven ze toch niet mee te 
doen?
No one has to participate. Everyone is free to explore this in their own 
way. However, as far as the Diamond Codes are concerned, this is a 
special project with very specific intent. It is a piece of a much grander 
whole. And in that sense, it is unique. We have been working with the 
people who will participate for a while now. Most of them have had 
thoughts about The Language of Light for a while now. Most of them have 
asked themselves questions, wondered about it, maybe practiced. Some 
of them have asked you about it already. And so, now, this is a Soul’s 
Choice once again. Was it your plan, to participate in this specific project? 
If not, then that is fine, too. You wil know. We will tell you, inspire you or 
otherwise prompt you. Yet. Still there is, as ever, free choice on planet 
earth.

Wat kun je er dan mee?
The Language of Light can - apart from the objective of this project, be 
used for many things in many ways. There is great healing, transformation 
and freeing in it. We know that it is hard to fathom and harder to imagine 
the depths that will bring this to your life. It is something that will become 
more and more clear as you progress. You all will find your unique uses, 
both practical and in a much more spiritually advanced manner. Both for 
yourself as for the people you love and for clients as well as for Humanity.

However, and we want to stress this point, that all is by far not as 
important as the Diamond Codes you will bring unto the planet - for that 
is the main reason you have chosen to do this.
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In this Great Awakening you chose to play a big part. Some of you have 
been working intensely on this for all the past projects you describe in 
your ebook. Either by fysically attending or by attending in other ways.

The Diamond Codes will saturate the world you live in, will activate 
knowledge and wisdom beyond your imagination now, and will assist 
tremendously in the Re-Merging back into One-ness. This has been 
planned.

Kun je de Language of Light ook met klanten 
toepassen?
Yes. We greatly support and stimulate that. As well as with as many other 
people as you like.

Moet je het ook met anderen toepassen?
No. You have free will. Even when you would only choose to carry the 
codes within yourself, you will still affect Humanity.

Waarom zou het moeilijk of zwaar zijn?
Because some of you have still quite some clearing to do and that will 
affect you. Yet not to worry. We will be there for guidance and support, 
healing and help. There is much love and care for this project. We are 
many. And it will go fast.

Heeft dit dan ook meteen effect op je eigen 
hoeveelheid shit die je moet opruimen?
No. Unfortunately, you yourself remain responsible for that. But you will 
have a great tool to help you with it.

Komen er nog meer mensen die de Language of 
Light gaan spreken?
Oh yes. If all goes as we have planned, and it will, there will be many more. 
And see: this is indeed a part of that grander plan, too. It all is inter-
connected. More will lead to more. You are at the crest of a wave of many.  
The accelerators. The wayfinders.

Heb je een Diamond Buddy nodig?
Each of you will need a Crystal Buddy to assist and help keep the codes 
during the process. Many of you have found him or her yet. You can use 
a crystal you already have, or you can get one especially for this. Maybe 
you already have gotten it a long time ago for this specific purpose and 
that will now suddenly makes sense. The Diamond Buddy Marieke has will 
work with yours consistently and is in fact already busy with that. Yours 
will be or become your Diamond Buddy.
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The Diamond Codes Praktisch

Data van de bijeenkomsten
We beginnen al op 30 maart. Argh! Ja ik weet het. Ik word er gek van. Ik 
heb het 100x gevraagd. En waarom in hemelsnaam een maandag, of all 
days! Maar het is echt waar en ik heb geleerd het gewoon te doen. Er zal 
vast en zeker iets uit blijken wat we nooit hadden kunnen verzinnen. Maar 
ik heb wel de vrijheid genomen daarna wat te schuiven, dus niet elke 
maandag. Waarom niet? Ook omdat ik denk dat je erna wel even wat tijd 
nodig hebt. Maar op zich maakt het niet uit, want je krijgt als je meedoet 
ook met later kijken alles mee. Ik verwacht niet dat iedereen er altijd LIVE 
bij zal kunnen zijn, sommigen misschien wel helemaal niet. Het is me ver-
zekerd dat dat niks uitmaakt.

* Maandag 30 maart
* Zondag 5 april
* Zaterdag 11 april (omdat het daarna Pasen is)
* Zondag 19 april
* Zondag 26 april

Ik zie nu dat het voor eind april klaar is, in éeen maand dus. En ik denk 
dat dit iets te maken heeft met de keuze van de data. Er loopt immers op 
grote schaal een plan van verandering, en dit lijkt daar zeer zeker aan bij 
te dragen.

Tijd en duur van de bijeenkomsten
Elke bijeenkomst is ‘s avonds van 8 uur-21.30 uur. Ik vind het zelf niet 
heel fijn om ‘s avonds te werken maar mijn team heeft uitgelegd dat dit 
de beste optie is, omdat daarna, tijdens slaap, er veel kan worden ge-
ïntegreerd en er veel met je kan worden doorgewerkt. Er is een eventuele 
uitloop tot maximaal 22 uur, voor hen die vragen willen stellen of extra 
ondersteuning nodig hebben.

Extra hulp
Er is me verteld dat er een grote verscheidenheid in deze groep zal zitten. 
Er zijn mensen die al heel veel gedaan hebben, zoals de Dreamers. En er 
zijn misschien mensen die net ontwaken en zich meteen dit herinneren 
(superpraktische en slim gepland!)

Daarom kun je zolang dit traject loopt sessies met mij doen, voor het 
speciale traject tarief. Dat betekent, dat je er geen gebruik van hoeft te 
maken als je niet wilt, en er wel gebruik van kan maken als het nodig is. 
Een Language of Light sessie is dan 111 ex btw.

Huiswerk
Dit traject heeft veel ‘huiswerk’. De weken tussen de bijeenkomsten in 
oefen je en werk je aan jouw eigen unieke Language of Light. Eigenlijk is 
de begeleiding vrij individueel, gezien de genoemde verscheidenheid. 
Differentiatie dus! en zal dat ‘huiswerk’ er voor sommigen anders uitzien 
dan voor anderen, naar behoefte en wat nodig is. 
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Is dit alleen voor vrouwen?
Nou, daarover kan ik heel kort zijn: nee. Helemaal niet!

Wanneer kan ik inschrijven?
Vanaf nu. Stuur me een mailtje met ‘Inschrijven Diamond Codes’ als 
onderwerp. Er zijn 25 deelnemers. Ik wil daar niet overheen, omdat ik bij 
elke deelnemer aanwezig zal zijn en ik weet dat ik multi-dimensioneel kan 
werken, maar ik wil tegelijk zeker weten dat ik het kan. Plus, mijn team zei 
5x5. I trust the plan.

Wat krijg ik precies tijdens deze opleiding?

-  Je leert tijdens deze 5 bijeenkomsten jouw unieke Language of Light te 
 spreken
-  Je leert The Diamond Codes door te geven aan klanten, dierbaren of 
 bijvoorbeeld in de (woon-)omgeving
-  Je leert werken met een uiteenlopend team aan lightbeings en kunt 
 dat blijvend inzetten

En verder
- Het materiaal blijft beschikbaar en je krijgt de links van de 
 bijeenkomsten met huiswerkopdrachten en aanvulling/extra uitleg 
 als nodig
-  Je hebt ruimte om te oefenen en integreren tijdens het traject
-  Er is ondersteuning en ruimte om te delen, vragen te stellen en 
 blijvend contact te houden in de privé Facebook groep
- Er is mogelijkheid tot uitbreiding van jouw persoonlijke begeleiding 
 (dit traject is gedifferentieeerd)
- Je krijfgt een certificaat als bewijs van deelname

Kan ik jou persoonlijk spreken voor ik besluit?
Dat doe ik normaal wel. Maar gezien de webinars die ik heb gegeven 
(vanaf dinsdag te zien via Love and Light TV, gezien dit mega-uitgebreide 
ebook en gezien het aantal deelnemers en hoeveel mensen mee-
resoneren weet ik eerlijk gezien niet of dat handig is. Plus, ik weet niet wat 
ik nog aan aanvullende info kan geven. Dus als je me bij opperste nood 
een mailtje stuurt met zo beknopt mogelijk jouw vraag, kijken we even of 
het echt nodig is. Ik hoop dat je dat begrijpt.

Dit is wat het kost

555,00 btw vrij

Ik biedt dit traject belastingvrij aan omdat het een opleiding is en ik 
CRKBO geregistreerd ben. 

Je kunt kiezen voor betalen in één keer of betalen in twee keer. In twee 
keer is 55 euro duurder vanwege administratieve kosten. 

Heb je al een lopende betalingsregeling voor een ander traject of voor 
The Freedom to Fly? Neem dan even contact op indien nodig. Zie ook 
verderop.
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Is dit voor mij?

Ik weet het niet. Ook dit is een Soul’s Choice, net als alle andere trajecten. 
En nee, je hoeft geen van die trajecten gedaan te hebben, om dit te 
voelen zingen in je hart, je ziel, in alles wie je bent.
Alleen jij weet het antwoord. 
Ik wil er dit nog over zeggen: je hebt een ingebouwde Safety Catch.

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

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

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

Je bent je eigen guru en je weet het. Je bent bijzonder en je weet het. 
Je durft het aan te gaan en dat doe je ook, al je hele leven lang.
In al mijn werk hou ik daar rekening mee. Tijdens de eerste bijeenkomst 

ontvlechten we direct al van elkaar en van alles en iedereen. In dit traject, 
net als in al mijn trajecten en programma’s, krijgt ‘los zijn van alle anderen’ 
de aandacht die het verdient.

Geen onderwerping. Geen compromise

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

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

Dit gaat verder dan waar we ooit geweest zijn

En tegelijk is het thuiskomen als nooit tevoren
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Voor deelnemers aan andere trajecten
Loopt er nog iets anders waaraan je deelneemt? Dan hebben we het er 
even over hoe we dat gaan aanpakken. Je hoeft namelijk dan pas deze 
betalingen te doen als je het andere hebt afgelost en je zit dus nooit met 
dubbele betalingen.

Algemene Voorwaarden
Voor dit traject gelden mijn Algemene Voorwaarden, je vindt ze hier: 
https://mariekezwinkels.com/algemene-voorwaarden

Aanvullend is, dat jouw eigen afwezigheid bij de Zoom Meetings niet in 

mindering kan worden gebracht op de totaalprijs. Maar als een van onze 

afgesproken ontmoetingen door mij niet kan doorgaan, zorg ik natuurlijk voor 

een alternatief!

En hier vind je mijn Privacy Verklaring 
https://mariekezwinkels.com/privacy-verklaring

Aanvullend is, dat je rekening moet houden met elkaars Privacy wensen. Kijk 

uit met taggen en delen via Social Media, als je niet zeker weet dat de ander 

dat ok vindt. Tijdens de eerste bijeenkomst inventariseren we hoe dat precies zit 

voor iedereen.

Wat als ik toch maar niet mee wil doen?
Normaal heb je wettelijk gezien twee weken bedenktijd. Maar dat kan al 
niet meer. Geef je dus alleen op als je zeker weet. En bedenk: vaak na zo’n 
beslissing komt alles in jouw wat het liever bij het oude laat in opstand.

Ben ik iets vergeten?
Dat denk ik wel. Gelukkig kun je de webinars nakijken! En je kunt me altijd 
even appen of mailen bij dringende vragen. Of gewoon om te vertellen 
hoe je dit vind! Vind ik leuk xx

Voor iedereen is de voorbereiding al begonnen, geef je er aan over in de 
wetenschap dat dit niet alleen de bedoeling is maar jouw Soul’s Choice, 
en het wordt 

magisch en levensveranderend
uniek en om nooit te vergeten
en we worden gesteund door alles en iedereen
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Aanvulling: The Second Wave

Er waren meteen al meer aanmeldingen dan de 25+1 waarvan mijn team 
had gezegd dat ze zouden komen. Maar ik ZAG bij veel van de mensen 
gewoon: het klopt wél... Ik kreeg opnieuw de keuze: #trusttheplan. Ik koos 
ervoor, ondanks dat ik enorm getwijfeld heb, het toch echt bij die 25+1 te 
houden.

Maar ik ging wel in overleg met mijn team. Ik vroeg, okay guys, wat gaan 
we doen? Wat is hier aan de hand? Het bleef best stil. Een stilte die ik 
inmiddels had leren kennen. Dus ik wachtte. 

Ik leg het je even uit
Natuurlijk neem ik mijn eigen beslissingen en trek ik mijn eigen plan, maar 
dit, dit is deel van meer, groter en anders en dus wil ik heel, heel zeker 
weten dat ik niets doe uit bijvoorbeeld de wil te dienen, de wil te geven, de 
wil te verdienen ook. En dus heb k even de tijd genomen helder te krijgen 
hoe dit zou passen. En ik heb gemerkt dat er ‘achter de schermen’ hard 
gewerkt werd en er lijntjes werden gelegd en verbindingen werden ge-
maakt.

En vanmorgen, tijdens het schoonmaken van mijn toilet of all times :-S
kwam Archangel Raphael langs. 

En hij zei me dit:

‘You can go ahead! The first wave will clear the path and do as planned and 

agreed upon, this second wave will take it further, even beyond our initial plan. 

And so, things are indeed going even better than anticipated. We are gaining 

momentum and the power this wave will have brings us right ino the grid of 

Empowerment, Love, Safety/Trust and Freedom. It is time to dream big, it is 

time to dream bigger. We are one.’

Kijk. Tranen natuurlijk. En elke keer als ik teruglees weer.

Als je voelt dat het jouw plan is deel te zijn van deze Second Wave laat 
het me snel weten? Mail me via marieke@mariekezwinkels.com met als 
onderwerp ‘Deelname The Diamond Codes - The Second Wave’
 
Dit zijn de data, verder is alles precies hetzelfde als alles wat je vindt vanaf 
pagina 40.

* Dinsdag 14 april
* Dinsdag 21 april
* Dinsdag 28 april
* Dinsdag 5 mei
* Dinsdag 12 mei

It’s time to dream big

It’s time to dream bigger
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Let’s connect

Ook als je niet mee wilt doen hoop ik dat je van dit ebook genoten hebt. 
Misschien roept het veel vragen bij je op of geeft het juist veel ant-
woorden.
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 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!

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

Alle liefs,
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Let’s walk with clarity
upon this earth
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