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Zo begon het: 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

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

Dit traject is heel anders dan je van me gewend bent. Ten eerste is het

vertelt me altijd gewoon hoeveel het moet kosten dus ik hoef er nooit

Online, via Zoom. En hoe ‘grappig’ dat dat nu net is, wat momenteel heel

over na te denken, en dit verraste me geenszins: 555. Natuurlijk.

belangrijk is.
Maar er zijn wel een paar belangrijke dingetjes. Zoals: hoe zit het met
Ik dacht eerst dat het zo niet zou kunnen, tot ik de LIVE in LA deed. Mijn

The Womb of the Goddess? (Gaat dat dan door? Ja - krijg ik steeds weer

team vroeg me fijntjes erna: See Marieke? You can work multidimensional

te horen.) Hoe zit het met eventueel extra persoonlijke begeleiding? Is

on a way bigger scale than you know. Okay. Bovendien klopt het zo met

dit alleen voor vrouwen? Wat kan ik dan erna? Maar vooral: wat gaan we

dat ik maar geen data doorkreeg om Het Boshuis te huren, terwijl ik er

dan precies doen? Laten we daar mee beginnen. Ik heb daarover zelf een

echt wel soms heel dringend om vroeg.

aantal belangrijke vragen gesteld en dit zijn de antwoorden.
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Waarom op deze manier?
beschreef. En ik heb daarin gezien, hoe Archangel Raphael hiervan

Maar sommige mensen zijn al bezig met de
Language of Light, dan hoeven ze toch niet mee te
doen?

‘projectleider’ is.

No one has to participate. Everyone is free to explore this in their own

De afgelopen weken heb ik van die ‘sleutelsessies’ gedaan, die ik al eerder

way. However, as far as the Diamond Codes are concerned, this is a
Hij heeft me laten zien hoe we elke sessie de energie in je systeem

special project with very specific intent. It is a piece of a much grander

opbouwen. En daarbij behorend ook clearen. Ik heb namelijk gevraagd:

whole. And in that sense, it is unique. We have been working with the

Maar als het de bedoeling is dat mensen de Language of Light spreken,

people who will participate for a while now. Most of them have had

waarom hebben ze mij dan nodig? Dat kunnen ze dan toch zelf ook?

thoughts about The Language of Light for a while now. Most of them have
asked themselves questions, wondered about it, maybe practiced. Some

Hij zei: Remember how long it took you to remember? And remember

of them have asked you about it already. And so, now, this is a Soul’s

what you had to for it? We want this to be like a wave flooding Human

Choice once again. Was it your plan, to participate in this specific project?

Conscousness, flooding Earth, flooding throughout the Universe. We set

If not, then that is fine, too. You wil know. We will tell you, inspire you or

it up that way. It was always the plan. And we will assist in remembering in

otherwise prompt you. Yet. Still there is, as ever, free choice on planet

5 mere weeks. It will be hard, it will be fast, it will be difficult. For 5 weeks

earth.

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.

Wat kun je er dan mee?
The Language of Light can - apart from the objective of this project, be

Moet je de Language of Light hardop spreken?

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

Nee. Er zijn er die het doorheen hun ‘normale’ taal heenweven. En er zijn

the depths that will bring this to your life. It is something that will become

er die het in hun hoofd spreken. Er zijn er die hun handen gebruiken om

more and more clear as you progress. You all will find your unique uses,

het verder te brengen, er zijn er die het met hun gedachten doen. Er zijn

both practical and in a much more spiritually advanced manner. Both for

allerlei manieren en vormen en een deel van dit traject is, dat jij je eigen

yourself as for the people you love and for clients as well as for Humanity.

vorm vind en herinnert.
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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been working intensely on this for all the past projects you describe in

Heeft dit dan ook meteen effect op je eigen
hoeveelheid shit die je moet opruimen?

your ebook. Either by fysically attending or by attending in other ways.

No. Unfortunately, you yourself remain responsible for that. But you will

In this Great Awakening you chose to play a big part. Some of you have

have a great tool to help you with it.
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.

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.

Kun je de Language of Light ook met klanten
toepassen?

And see: this is indeed a part of that grander plan, too. It all is interconnected. More will lead to more. You are at the crest of a wave of many.
The accelerators. The wayfinders.

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?

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

No. You have free will. Even when you would only choose to carry the

a crystal you already have, or you can get one especially for this. Maybe

codes within yourself, you will still affect Humanity.

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

Waarom zou het moeilijk of zwaar zijn?

work with yours consistently and is in fact already busy with that. Yours
will be or become your Diamond Buddy.

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.
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En toen kwam dit: The Second Wave

En hij zei me dit:

Er waren meteen al meer aanmeldingen dan de 25+1 waarvan mijn team

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

had gezegd dat ze zouden komen. Maar ik ZAG bij veel van de mensen

and agreed upon, this second wave will take it further, even beyond our

gewoon: het klopt wél... Ik kreeg opnieuw de keuze: #trusttheplan. Ik koos

initial plan. And so, things are indeed going even better than anticipated.

ervoor, ondanks dat ik enorm getwijfeld heb, het toch echt bij die 25+1 te

We are gaining momentum and the power this wave will have brings us

houden.

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.’

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

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

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

It’s time to dream big
It’s time to dream bigger

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 gemaakt.

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

Extra hulp
Er is me verteld dat er een grote verscheidenheid in deze groep zal zitten.

Tijdens de LIVE over deze Third Wave van The Diamond Codes (zie

Er zijn mensen die al heel veel gedaan hebben, zoals de Dreamers, en ook

https://mariekezwinkels.com/the-diamond-codes) vertel ik hoe dit alles is

de mensen van The First en Second Wave hebben erg veel ge-processed.

ontstaan en beantwoord ik alle vragen. Hier vind je alle verdere praktische

En er zijn misschien mensen die net ontwaken en zich meteen dit

informatie nog eens voor jou om terug te lezen.

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
Data van de bijeenkomsten

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

We beginnen al op 14 juli. Het heeft gewoon even geduurd om alles op te

de begeleiding vrij individueel, gezien de genoemde verscheidenheid.

lijnen en geloof me: daar zijn ze - nog steeds - heel druk mee bezig. Alles

Differentiatie dus! en zal dat ‘huiswerk’ er voor sommigen anders uitzien

verandert in elke seconde. Er is een ongelofelijk grote groep bezig om alle

dan voor anderen, naar behoefte en wat nodig is.

possibilities te ondervangen, alle probabilities te dekken en alle certainties
mee te nemen in de oplijningen. Mocht je je team niet heel goed voelen

Is dit alleen voor vrouwen?

de laatste tijd: da’s dus hierom. Er wordt heel hard gewerkt.

Nou, daarover kan ik heel kort zijn: nee. Helemaal niet!

Tijd en duur van de bijeenkomsten

Wanneer kan ik inschrijven?

Elke bijeenkomst is ‘s avonds van 8 uur-21.30 uur. Ik vind het zelf niet

Vanaf nu. Stuur me een mailtje met ‘Inschrijven The Dragon Wave’ als

heel fijn om ‘s avonds te werken maar mijn team heeft uitgelegd dat dit

onderwerp. Mijn team heeft me verteld ‘hoe meer hoe beter’, maar

de beste optie is, omdat daarna, tijdens slaap, er veel kan worden ge-

tegelijkertijd hebben we de basis inmiddels staan en zijn de Dreamers er

ïntegreerd en er veel met je kan worden doorgewerkt. Er is een eventuele

bij om dit hele proces mee te dragen en ondersteunen. Whoohoo! Dat

uitloop tot maximaal 22 uur, voor hen die vragen willen stellen of extra

is echt supertof!

ondersteuning nodig hebben.

7

Wat krijg ik precies tijdens deze korte opleiding?

Dit is verder nog belangrijk

-

-

Je leert tijdens deze 3 bijeenkomsten jouw unieke Language of Light te

Het materiaal blijft zoals al aangegeven beschikbaar en je krijgt de links

spreken

van de bijeenkomsten met huiswerkopdrachten en

-

Of je leert verder te werken met jouw unieke Language of Light

aanvulling/extra uitleg als nodig

-

Je leert werken met Timelines en je leert The Diamond Codes hierin

-

Je hebt ruimte om te oefenen en integreren tijdens het traject

te gebruiken

-

Er is ondersteuning en ruimte om te delen, vragen te stellen en

-

Je leert werken met een uiteenlopend team aan lightbeings en kunt
dat blijvend inzetten

-

blijvend contact te houden in de privé Facebook groep
-

Je leert werken met Draken, een eigen draak en drakenenergie en
kunt dat toepassen met klanten, dierbaren of bijvoorbeeld in de
(woon-) omgeving

Hoeveel tijd ben ik eraan kwijt?

Er is mogelijkheid tot uitbreiding van jouw persoonlijke begeleiding
(dit traject is gedifferentieëerd)

-

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 over

Dat ligt er helemaal aan, hoe je het aanpakt. Met andere woorden: je volgt

The Diamond Codes, het mega-uitgebreide ebook over The Diamond

je eigen tempo. Sommigen ‘slapen ermee en staan ermee op’, anderen

Codes, de LIVE over The Dragon Wave en dit ebook over The Dragon

hebben bijvoorbeeld juist ruimte om één dag per week gericht aandacht

Wave, én gezien het aantal deelnemers en hoeveel mensen mee-

te besteden aan alles wat The Dragon Wave biedt.

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

De begeleding duurt in principe 3 weken. Maar omdat je onbeperkt

een mailtje stuurt met zo beknopt mogelijk jouw vraag, kijken we even of

toegang blijft houden tot al het materiaal, en er zelfs regelmatig nieuw

het echt nodig is. Ik hoop dat je dat begrijpt.

materiaal bijkomt, kun je hier een ‘ongoing process’ van maken.

Wat als afspraken niet door kunnen gaan?

Dit is wat het kost
333,00 btw vrij

Door jou zelf
Geen probleem. De bijeenkomsten worden opgenomen en je krijgt de

Ik biedt dit traject belastingvrij aan omdat het een opleiding is en ik

dag erna een link, samen met jouw huiswerk, eventuele oefeningen en

CRKBO geregistreerd ben. Je kunt kiezen voor betalen in één keer of

een korte referentie aan wat er tijdens de bijeenkomst plaatsvond.

betalen in twee keer. In twee keer is 33 euro duurder vanwege

Door mij

administratieve kosten.

Die kans is eigenlijk nihil. Maar in het alleruiterste geval wordt de datum
verzet en vindt de bijeenkomst alsnog plaats.
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Is dit voor mij?

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’

Ik weet het niet. Ook dit is een Soul’s Choice, net als alle andere trajecten.

de aandacht die het verdient.

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.

Geen onderwerping. Geen compromise

Alleen jij weet het antwoord.
Ik wil er dit nog over zeggen: je hebt een ingebouwde Safety Catch.

Vanuit wat ik noem ‘old skool’ spirituality zou dit ego worden genoemd.
Maar dat denkpatroon is een overblijfsel van het weggeven van je macht

Vraag het niet aan jou, maar aan JOU. En let goed op, wat je hoort. Is het

aan iets wat groter, beter, meer zou zijn dan jijzelf. Een vorm van klein

een ja maar ja maar ja maar? Ga dan dieper. Ga voorbij de praktische

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

regelzaken - als dit voor je is zal alles geregeld worden, alles op z’n plek

het komt vanuit de diepe soms ver verstopte gedachte, dat je moet di-

vallen en alles zich ontvouwen.

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

Ga dieper naar de kern. En durf. Durf gewoon heel heel eerlijk te zijn in

ruimte voor, in jouw grootsheid.

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

Dit betekent niet dat jij ‘meer’ of ‘beter’ bent dan een ander.

10000 redenen), lieverd, ik kan alleen zeggen: ik wens jou de zelfliefde toe

Jij weet allang, dat het zo niet werkt. Maar dit, dit is gewoon jouw leven.

om jezelf toe te laten te doen, wat je weet, dat je komt doen.

Het leven waarin je terugkeert, bij wie je werkelijk bent.

Hou je niet van groepen?

It’s the time to Dream
It’s the time of the Dragons

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
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Voor deelnemers aan andere trajecten

Wat als ik toch maar niet mee wil doen?

Loopt er nog iets anders waaraan je deelneemt? Dan hebben we het er

Normaal heb je wettelijk gezien twee weken bedenktijd. Maar dat kan al

even over hoe we dat gaan aanpakken. Je hoeft namelijk dan pas deze

niet meer. Geef je dus alleen op als je zeker weet. En bedenk: vaak na zo’n

betaling te doen als je het andere hebt afgelost en je zit dus nooit met

beslissing komt alles in jouw wat het liever bij het oude laat in opstand.

dubbele betalingen.

Algemene Voorwaarden

Ben ik iets vergeten?
Dat denk ik wel. Gelukkig kun je al het materiaal nakijken! En je kunt me

Voor dit traject gelden mijn Algemene Voorwaarden, je vindt ze hier:

altijd even appen of mailen bij dringende vragen. Of gewoon om te

https://mariekezwinkels.com/algemene-voorwaarden

vertellen hoe je dit vind! Vind ik leuk xx

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

Voor iedereen is de voorbereiding al begonnen, geef je er aan over in de

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

wetenschap dat dit niet alleen de bedoeling is maar jouw Soul’s Choice,

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

en het wordt

een alternatief!
Een verdere aanvulling is, dat het het niet is toegestaan de Zoom Meetings
te delen met mensen buiten dit traject. We zijn iets ‘sacreds’ aan het doen en

Magisch en levensveranderend
Uniek en om nooit te vergeten
En we worden gesteund door alles en iedereen

dit materiaal is alleen voor hen die ook daadwerkelijk inschrijven. Bovendien
schaadt het de wetgeving rondom AVG omdat mensen zichtbaar en hoorbaar
zijn in de opnames.

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.
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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
antwoorden.
Misschien heeft het iets in jou wakker gemaakt en wil je meer weten.
Misschien ben je benieuwd geworden, nieuwsgierig, verwonderd of
verward.
Als je me wilt spreken, los van dit traject, ben je 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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