The
Dreamer
Awakens

Waarom dit boek?

In dat harde werken verloor ik even de lijn met mij. Met mezelf. Alles
warrelde maar door mijn hoofd, wat er allemaal was gebeurd, alle belangrijke

Nou, dat is nogal grappig. Want ik begon juist met: deze keer maak ik géén

momenten die aanliepen op The Dreamer Awakens. En al dat intensieve

boek. Het is niet nodig, dacht ik. Want ik had zo het gevoel, dat ik iedereen

internet-werk. Dus ik liet los.

die mee zou gaan, al kende, op wat voor manier dan ook. Dat de mensen
waarvoor dit is, het al wisten. Waarom dan al dat werk?

Ik bleef bij wat ik weet: als ik het zelf niet leuk, of fijn, of super exciting
vind, waarom zou ik het dan doen? Ik had er geen zin meer in. Ik vond het

En het duurde even voor ik de informatie binnen begon te krijgen. Ik

te veel werk. Ik wilde niet meer.

maakte me geen zorgen, daarvoor heb ik inmiddels te veel ervaring
opgedaan met Unveiling the Goddess Within en Working With Elohim. Het

Dus ik deed een paar dagen niks. Nou ja, niet waar: mijn badkamer werd

is ook niet zo zeer ‘ik’, die dit doet hè. Het was mijn plan, zeker, maar ook

verbouwd en daarvoor deed ik heel veel. Alles op mijn manier bij elkaar

dat van de deelnemers. Ik heb gezien hoe de teams van zowel mij als hen

zoeken, door Nederland rijden om spulletjes te halen. De passende kraan,

druk bezig waren alles te regelen, te stroomlijnen en voor te bereiden. No

de juiste douche, de perfecte kleur. Heel fijn, die aandacht. Creëren.

biggie voor mij, dus. Dacht ik.
Het begon weer te stromen. En ik zag ineens: natuurlijk een ebook. Want
En op een gegeven moment voelde ik het komen, in golven. De info, het

ik zal het toch moeten ordenen, bij elkaar moeten brengen. Alles zo los in

urgente gevoel. En ik ging aan de slag. Of liever: naar het bos. Niet naar

mijn hoofd, ik kon er niet verder mee.

Het Bewaarde Land, deze keer. Maar naar een bos waar ik me ook de
Language of Light heb herinnerd. Een bos waar ik me super fijn en vrij en

In dit ebook vertel ik je alles over The Dreamer Awakens. Sommige

‘in touch’ voel. Ik dacht terug aan afgelopen zomer, in 2018, en ik daar zat

stukken zul je al eens gelezen hebben, zelf meegemaakt hebben

tussen aan de ene kant van mij de maan en aan de andere kant de zon.

misschien. Ik weet dat ik al langer aan het voorbereiden zijn, dat er al van

Waanzinnig.

alles is gebeurd in de aanloop, en dat ik zeer zeker niet de enige ben.

En ik zat uren lang achter internet, dat ook. Te puzzelen en te zoeken en

Ik ben me er volledig van bewust dat veel in dit ebook misschien verder

te passen en meten: de reis naar Frankrijk. Wat een gedoe. Omdat het

gaat dan wat je kent. En toch. Ik denk tegelijk, dat het voor velen bekend

een ware road-trip wordt omdat de afstanden te groot zijn voor één

zal voelen. Als thuis, ergens. Dus lees met een open hart en kijk eens wat

basislocatie. Omdat het hoogseizoen is. En omdat meerdere

er met je gebeurt. Dit boek zet sowieso al veel in gang.

overnachtingen regelen voor een groep nogal wat voeten in de aarde
heeft.
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Over Marieke
Marieke is spiritual teacher, healer en leader. Ze is expert op het gebied
van onderwijs en opvoeding, (innerlijk-) leiderschap, zelfliefde en hoogbegaafdheid. Na een vervullende carrière in het begeleiden van kinderen,
docenten, leidinggevenden en ouders vond ze haar weg naar een innerlijke
wijsheid, rijkdom en verbinding met allerlei soorten Light Beings en Cosmic
Information die tot dan toe verborgen was gebleven.

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, Jesus, Lord Ashtar, Elohim, Saint Germain, Merlin en
Galexis (ook een groep). Dit team noemt Galexis ‘the Marieke-team’.
Haar gesprekken met haar team geven veel helderheid en
duidelijkheid en bevatten ontroerende en prachtige informatie over
vrijheid en zelfliefde. Sommige deelt ze, die kun je vinden onder blog.
Daarnaast heeft Marieke toegang tot een onmetelijke liefde, wijsheid,
inzicht en ervaring vanuit haar Cosmic Self: AnRa.

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
met haar eerste boek, 40 Dagen Liefde Voor Jezelf, naast kennis, inzicht
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en inspiratie een helder en praktisch handvat om daarin voortdurend te

Van de Language of Light naar Unveiling
the Goddess within...

kiezen en groeien.

Balans Male - Female

Het kostte nogal wat pijn en moeite me volledig te herinneren dat ik de
Language of Light spreek – zoals je begrijpt is dat nu niet iets wat ik als

Ze heeft, samen met haar team, ook een aantal grotere, meer omvattende

vanzelfsprekend zag, en de angst om voor gek te worden verklaard lag

missies op zich genomen. Een daarvan is het herstellen van de balans

aldoor op de loer. De weg er naar toe lees je in het ebook Mijn verhaal

tussen Male-Female, nodig voor Humanity om verder te groeien in en

over The Language of Light.

naar Crystal Vibration. Marieke draagt in zichzelf deze balans volledig
uitgewerkt. Samen met haar team en een groep van 11 vrouwen zijn de

De sessies met de Language of Light waren zo magisch en powerful, en al

7 sluiers die in het Human Consciousness Field over Divine Female lagen

gauw begon ik informatie te krijgen over een groot proces wat ik zou gaan

gelift, tijdens een intensief traject van 7 maanden, Unveiling the Goddess

doen. De handvatten werden aangereikt tijdens sessies met mijn klanten.

within, in 2017. Met deze grote en impactvolle stap in het herstellen
van de balans was ook de weg vrij voor het terugkeren op en in aarde

Vanuit alles wat ik leerde en tegenkwam werd Unveiling the Goddess

van AnRa. Haar beschermende, helende en liefdevolle energie heeft de

within geboren. Een magisch proces. In 7 maanden tijd hebben 11

aarde in frequentie veranderd en het mogelijk gemaakt, geheel volgens

prachtige vrouwen knetterhard gewerkt, samen met mij, om de 7 sluiers

afspraak, dat de Light Beings die er klaar voor stonden naar aarde konden

die over de Divine Female in human consciousness lagen, te liften.

komen, om intensiever te kunnen samenwerken met Humanity.

Unlocking your Divinity
Marieke heeft daarna samen met 13 anderen gewerkt aan de volgende

Het klinkt groot, en dat was het ook. Groots. Elke veil bracht alle pijn, het
verdriet, alle lading met zich mee. En iedereen ging er dwars doorheen.
Wat een dapperheid, wat een kracht, wat een vastberadenheid.

stap in het verhogen van de vibratie van het Human Consciousness Field:
het op aarde brengen en toepassen van 7 sleutels om de goddelijkheid

Erbij hoorde ook: de reis naar de Womb of the Goddess, die dit jaar voor

van de mens te ontsluiten. Dit traject, Working with Elohim | 7 Keys to

het eerst los wordt aangeboden. Deze reis naar Stonehenge, Avolon |

Unlock your Divinity, vond plaats in 2018. Onderdeel daarvan was het

Glastonbury en Avesbury is van 19-26 juli en het is zo’n mooie en magis-

planten van de zaden van deze 7 Keys in The Womb of the Goddess.

che reis, ik heb ook daar een ebook over gemaakt. En een film! De film is
zo magisch, je voelt de energie erdoorheen, dus kijk ‘m zeker (zie button

Dit jaar, in 2019, zal de laatste fase in dit hele proces plaatsvinden:

hiernaast) als je veel voor die plekken voelt.

The Dreamer Awakens, en daarover gaat dit ebook.
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...en van Unveiling the Goddess within
naar Working with Elohim...

Er waren zó veel verschilende Beings of Love and Light en er werd zó
veel prachtige energie gedeeld. Ik kreeg boodschap na boodschap en de
beelden zoefden voorbij. Ze lieten me zien wat we hadden gedaan en wat
het heeft betekend en eerlijk gezegd, ik kreeg maar de helft mee. Ik kon

De laatste bijeenkomst van Unveiling the Goddess within was zo precies

het ook gewoonweg niet helemaal bevatten, dat heeft maanden geduurd.

mooi afsluitend: we hadden alles afgerond en niks laten liggen. Bij elke
veil die gelift moest worden dacht ik weer, nou, deze valt wel mee, maar

Aan het einde van de dag, toen ik voelde: we hebben écht niks meer te

elke keer weer bleek het ingrijpend en mega-groot te zijn. Ik was er bij

doen, het is klaar, zaten we in een kring een beetje te kletsen. Iedereen

de laatste dus niet meer ingetrapt en had me voorbereid op een heftig

begon zachtjes aan om zich heen te kijken en spulletjes te verzamelen.

dagje. En ‘s ochtends kreeg ik van mijn team duidelijke instructies. Het was

En ineens zag ik ze binnenkomen: enorme soort witte beings, héél licht

de bedoeling dat we in de twee volgende weken geen enkel contact met

en héél groot. Ik zat met aandacht te kijken, en stelde mijn team in mijn

elkaar zouden hebben.

hoofd de ene na de andere vraag: beings? Nee. Kwamen ze van een van
de Lightships? Je moet weten, tijdens Unveiling the Goddess within is

Elke deelnemer moest terug, helemaal terug, naar zichzelf.

een samenwerking ontstaan met Lord Ashtar en ik dacht: komen ze daar
vandaan? Nee. Ok. Eh... Waren het dan Nature Beings misschien? Nee.

Ik snapte het meteen, want ook ik had heus wel gezien hoe zo een

Ik hoorde ineens: Angels. Maar ik dacht, huh? Die zijn toch niet zo groot?

prachtig, heftig en diepgaand proces er tegelijk óók voor zorgt dat je,

Ik bedoelde niet dat engelen klein zijn ofzo, maar dit, dit was gewoon...

misschien meer dan je zou willen, betrokken raakt met elkaar. Op zich

anders. Groter.

niks mis mee, maar ik begreep het zo goed: om voor elke deelneemster
het maximale eruit te halen aan integratie, persoonlijke groei en

Meteen voelde ik in mezelf al die hekel aan hierarchy en aan groot-groter-

ontwikkeling was het belangrijk een stukje alleen te lopen.

grootst. En ik dacht, nou ja zeg! Ik keek eens even goed of dit niet een
soort Astral Plane beings waren die de boel kwamen verstoren of zo.

Dus die laatste livedag werd gebruikt om - naast het liften van de 7e veil -

Maar zodra ik die gedachte had voelde ik eigenlijk al: nee. Dat is het niet.

alle banden te verbreken, energie die vermengd was geraakt te

Niet dit licht, deze grootsheid. Ik werd me ervan bewust dat ik eigenlijk

ontrafelen, los te maken en af te sluiten. Elke deelneemster werd

al de hele tijd heel veel liefde voelde, maar tegelijk was het anders dan ik

helemaal vol in haar eigen flow en kracht gezet. Ieder haar unieke pad.

gewend was. Ik leek wel een beetje bang!

Dat voelde zo fijn en kloppend!
Snel checkte ik weer met mijn team. En ik hoorde: Elohim. Terwijl ik dit typ
Maar dat was niet alles: blessings, gifts, lightcodes, we werden gevierd.

schiet ik weer van vol, zo veel liefde voelde ik op dat moment.
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Dit was de post die ik er later over schreef, op

24 februari 2018
Daarna werd het weer stil. De plannen voor

R.

HOLY MOLY. HET GEBEURT GEWOON WEE

Ik had vertrouwen maar

Dat het gaaf zou zijn. Dat het belangrijk zou

zijn. Ik had genoeg info

En toen werd ik ziek. Diep vanbinnen kwam

er iets aan het licht wat ik niet

voelde nog steeds..... niks. Ik wist wel.

Na Unveiling the Goddess within was het even
Het was stil in mij.
Stil buiten mij.
Ik voelde eigenlijk.... niks.

stil.

het dan? Was ik nu ‘klaar’?

Dat niks groeide uit naar onbehagen. Was dit
Ik sprak met mijn crew.

Being the Goddess within en

Unveiling the Goddes within leken ver weg.

gekregen en genoeg gehoord. Maar toch.

meer bewust meedroeg. Ik zag de patronen

door het universum lopen en
zag ook, hoe het geheeld kon worden. Ik voel
de: dit is belangrijk.
Ik kreeg een berichtje van twee deelneemster

assen. Ik voel me verloren,

Alles is anders, zei ik. Ik heb moeite met aanp
onzeker, instabiel.
‘Well, dear Marieke, that is not surprising’.

llend als doodeng:
Het liefdevole antwoord was zowel gerustste
possibilities and a whole lot
‘You have shifted into a new world with new
be fine. You’ll get used to it
to discover. Your clarity is a new kind. You’ll
ll grow again.’
and then it’s same old same old. And then you’
Alsof ik geen purpose meer
Ik voelde nog: Ja maar. Ik voel me overbodig.
n: ‘Ah, but that’s true and
heb. In plaats van ontkenning kreeg ik te hore
long. You goal now is to love.
untrue. You have worked towards this for so
What do you want?’ Ik had
And you can do whatever the heck you like.
altijd dat ik iets kwam doen,
geen idee. Ik was altijd voortgestuwd, ik wist
en dat was nu gebeurd. Wat nu?
over yet. I want to walk with
En ik voelde een vlammetje: My misson isn’t
light and love.
clarity upon this earth and do my work. Be

within. Ze voelden het niet meer, ze wilden

kwam in opstand. Ik verzette me hevig tege

s van Being the Goddess

het niet meer. Alles in mij

n wat er gebeurde. We zouden
al over twee weken beginnen! ik had alles al
geregeld! Ik had er al zo veel
tijd in gestoken! En niet eens vanuit mezelf,
maar..... Aha. Daar was het. Dit
was ontstaan vanuit de vraag. Niet vanuit mez
elf.
Wat gebeurde er?
Iets in mij wist dat mijn reality mijn beste vrien

was die veiligheid niet voelbaar voor me, wild

niet was. Dus ik vroeg mezelf: Wat gebeurt

d is en dat ik veilig ben. Al

e dat niet zeggen dat het er

er?

Ik sprak een van de deelneemsters en praa

tte met haar over alles wat we
zouden gaan doen. Ik sprak over de Elohim.
En ineens werd het wit en stil
om me heen. Ik hoorde in mijn hoofd een stem
: ‘This is a soul’s choice.’
En ik wist ineens zeker: Wat er ook gebeurt,
als je hierbij bent, ben je erbij.
En als je er niet bij bent, ben je er niet bij. Niet
s zal je weerhouden als het
je soul’s choice is. En niets zal je doen meedoen
, wanneer dat het niet is.
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. En werd wakker in paniek. Weer
Zo hing ik op, in die zekerheid. Ik sliep
r bleef als enige vraag over: Wat
geschoten in angst en onzekerheid, wee
wil jij?
t!
rde en hoorde was: Ik wil naar dat lich

En het enige wat ik hoorde en hoo
en felle licht van wat ik had leren
Ik wil naar dat licht! Ik zag het zachte
wilde ik.
kennen als ‘Elohim’ in mijn blikveld. Dat

mensen te bellen om afspraken
Omdat ik ziek was geweest besloot ik
ieuw te plannen. Ik belde de juiste
die ik niet na had kunnen komen opn
toeval - achteraf bleek, dat we onze
persoon op het juiste moment. Geen
elde me over Elohim. Wist je wel
afspraak al lang hadden verzet. Ze vert
niemand ermee kan werken?
dat dat de hoogste frequentie is en dat

Yep. Nu wel. Kwartjes vielen als gekken. Ik snap

te het. Eindelijk snapte ik

het. Al bijna twee maanden voelde ik me raar

. Naar. Alsof ik wel Marieke

was, maar net niet. Alsof oude patronen en

dingen waarvan ik wíst dat ze

‘klaar’ waren, er gewoon weer zaten. Ik voel

de mijn leven als een struggle,
en dat is zooo niet wie ik ben. Ik snapte er niks
van. Maar nu wel.
Je moet weten, tijdens de laatste veil-lifting

zaten we aan het einde van de
dag met elkaar, stil te wezen. Het was heerlijk
en ook een beetje groots:
tijdens die dag was weer zo duidelijk geworde
n wat we hadden gedaan,
hoeveel impact het had gehad. AnRa was op
aarde. Het gevolg van wat we
met de Goddesses hadden gedaan.
Ik keek op en zag fel wit licht zachtjes binnenko

Mijn hart deed haar ogen open.
n
ere dimensies dat niet kunnen of wille

Wist je wel dat ook people van and
omdat de energie zo hoog is?

Ik wist: Ik wel.
.
Het drong door als een vlijmscherp mes
n!
Maar ik wel! Ik ben hier om dat te doe
Dit is iets, wat ik wilde doen! Dit.

men. Ik werd me er

langzaam van bewust. ‘We hebben bezoek!’

zei ik. En ik vroeg me af:
Engelen? Nou, hele bijzondere dan! Het voel
de als groter. Het voelde
HUGE. Ik hoorde in mijn hoofd een stem die
zei: Elohim. Ah, ok. Nooit van
gehoord.
This is for you, zeiden ze. We are here for you.
Ok. Gaaf! Ik zag tegelijk hoe iedereen een bles

sing kreeg van deze energie,

dat pure, witte, felle zachte licht.

Mijn soul’s choice.
Tranen stroomden over mijn wangen

en mijn hart deed pijn, zo open ging

ze.
nog
im energie al genoeg is om alle shit die

Wist je dat een glimps van Eloh
verborgen was omhoog te halen?

Ik vertelde de groep wat ik zag en vroeg: Wee

was heel bijzonder, werd direct bevestigd. En

t iemand wat Elohim is? Het
ze zijn heel groot! zei

iemand. Ja, dat zag ik. Het was bijna overweld

De rechterhand van God.

igend zo mooi. Iemand zei:
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lijk geirriteerd. Ik
Iets in mij werd wakker. Tegelijkertijd voelde ik me lichte
hele piefen dus...! hou niet van hiërarchie. Vuchtig dacht ik: Pfffff nou,
een beetje skeptisch.
terecht op een pagina
‘s Avonds heb ik in bed liggen googelen. En ik kwam
rechterhand van god
waarin werd beschreven hoe Elohim - inderdaad de
nks die irritatie
genoemd - als frequentie het dichts bij source ligt. Onda
Of in elk geval klopte
over ‘gradatie’ en hiërarchie’ voelde ik dat het klopte.

Ik wist:
Ik ga dit doen.
Werken met Elohim.
Ik ga met een groep mensen die dit als Soul’s Choic

e hebben gemaakt
Elohim energie in human consciousness brengen, op
aarde.
Hemel, op aarde.

er íets!
. Hoe science fiction
Ik las over 7 oorden - energetische oorden - op aarde
hart galmde het
het ook klonk, ik kon niet stoppen met huilen en in mijn
woord: home.

Hoe zij-ig en belegen klonk dat! Maar het was zo WAA

schelen hoe het klonk. Deze waarheid schudde mijn

leek of ook al mijn cellen hun ogen openden.

weten dat dit gaat gebeuren.

omschrijven.

Hoe ze het felle, witte, zachte licht al kennen.

OMG!
Dit is de bedoeling!
Dit is wat ik ga doen!
ess within nog
Ik wist heel zeker: ik ga helemaal niet Unveiling the Godd
en gedaan wat we
een keer doen. Dat is geweest, het is klaar. We hebb
Being the Goddess
zouden gaan doen and we did it well! en ik ga ook niet
twoorden toen
within doen! Natuurlijk wilde ik de vraag om meer bean
matie die ik kreeg
deze kwam, maar het was niet van mij geweest. De infor

cellen wakker en het

Ik zag opnieuw hoe dit een soul’s choice is en dat dege

en zag ik het
Goed, ik zat daar dus aan de telefoon en terwijl we sprak
de ogen in mijn hart
gebeuren. Ik zag overal ogen opengaan, net zoals ik
ik kan het niet anders
open had zien gaan. Ik weet dat het raar klinkt maar

Het sloeg in als een bom.

R! Het kon me niet

doen al aan het voorbereiden waren. Hoe ze ergens,

Hoe ze al wéten dat alles van binnen zit en dat niets

Dat dat licht, uiteindelijk, jij zelf bent.

nen die dit gaan

diep van binnen, wel

los van jezelf staat.

Dat alles, uiteindelijk, jij zelf is.

Dit, dit gaat over het claimen van alles wie je bent - sourc

Over hoe alles wat je in jouw reality ervaart, uiteindelijk

Al weken hoorde ik de aanmoediging: Work with us!

e energy. Divine.

allemaal jij bent.

We will move mountains for you.

Het is nu.

We gaan dit doen.

hoorde helemaal niet in die vorm!
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En het gebeurt weer.
op z’n
within krijg ik de informatie. Alles
Net als bij Unveiling the Goddess
die we bezoeken.
tijd. Geen 7 veils, maar 7 oorden
Busting the illusion
met
prachtige Language of Light sessie
‘Busting the illusion’ heeft zich als
is
gediend. De eerste bijeenkomst
een wonderschone intensive al aan
bekend.
.

Ik weet: dit gaat weer ontvouwen
Als een bloem.
Vloeibaar en gracieus.

n sessies en mijn meditaties.
En ik krijg de info aangereikt via mij
ben
Goddesses die hierin een rol heb
Ik ben diep dankbaar voor de drie
ik me dit heb herinnerd. En ik ben
gespeeld. Ik ben diep dankbaar dat
doen.
diep dankbaar voor wat we gaan
Let’s move mountains
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...en van Working with Elohim naar
The Dreamer Awakens
Dus, tijdens de laatste bijeenkomst van Working with Elohim - die zo
ongelofelijk liefdevol en amazing was, kregen we weer bezoek. Ik was niet
eens verrast. Wel heel erg onder de indruk, de liefde was zo intens
voelbaar. En niet alleen voor mij.
Alles wat ik hier nu ga vertellen gaat verder dan ik zelf ooit ben geweest.
En ook weer niet. Het is gek, het klinkt raar, het lijkt wel een film. En toch is
dit, precies wat er gebeurde.

Lord Ashtar
Ik zag boven ons, hoog in de lucht, een enorm space ship. Euh.. echt?
Ja. Echt waar. En ik zag ook meteen wie er bij ons was: Lord Ashtar. Lord
wie?? Lord Ashtar. En ik kende ‘m al. Jaren geleden, ver voor ik de Language of Light herinnerde, ben ik eens naar een bijeenkomst gegaan in
De Roos in Amsterdam. Ik werd uitgenodigd door een vriendin en dacht:
waarom niet? Het leek me wel leuk. En weer eens iets anders. Nou, dat
was het ook wel.
De man die de workshop gaf vertelde over hoe hij Lord Ashtar channelde.
Hij vertelde dat deze Lord Ashtar een soort beschermer en helper voor
aarde was, en voor heel humanity. Dat hij een enorme vloot van Space
Ships had met allerlei LightBeings die daarbij hielpen. Assisting humanity in
the process of awakening. Dat hij meewerkte aan groei en licht en liefde.
Aan heling en het herinneren van wie je werkelijk bent. Hij vertelde dat
Lord Ashtar een persoonlijke boodschap voor elk van ons had. Maar ook
dat we naar het schip van Lord Ashtar zouden gaan.
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Een spirituale reis, een ontdekkingstocht. En eerlijk is eerlijk: het was

Tijdens Unveiling the Goddess within heb ik Lord Ashtar ook een paar

supergaaf, al zag ik dat toen niet zo.

keer gezien. En ik zag hem ook wel eens tijdens werk met klanten. Maar
om nou te zeggen dat ik er echt iets mee had of mee wilde, nee hoor.

Ik werd namelijk, meteen toen we ‘aankwamen’, meegenomen, weg van de
groep. Verschrikkelijk vond ik dat. Wéér anders, weer apart, weer hoorde

Maar goed, die dag, die laatste dag van Elohim, was hij er. En we kregen

ik er niet bij. Maar tegelijkertijd wist ik dat het klopte. Wat best gek was,

zulke mooie blessings en boodschappen dat ik nog precies weet hoe het

want in die tijd was ik helemaal niet zo bezig met dit soort dingen. We

voelde. Magisch. Liefdevol. Gedragen. Veilig. Sterk. En hij werkte ook mee,

gingen naar een soort cockpit, en ik zag, dat het schip levend was. Een

aan die laatste dag. We brachten Elohim op aarde, in Human Consciousness,

energetische lichtstructuur, een levend iets, met een hartslag bijna.

en dat was dat.

Verbonden met de mensen die er waren. Want zo zagen ze er wel echt
uit: als mensen. En ze vroegen me dingen, en ik had antwoorden. Wat ook

Er was de belofte van meer, een vervolg. Ik wist het gewoon, had na

al weer zo raar was, want ik had werkelijk geen idee waar het vandaan

Unveiling en Elohim natuurlijk al genoeg meegemaakt om te weten. Plus,

kwam. Een van de dingen die ze me vroegen was, ze te laten zien hoe

er was al eens tegen me gezegd: We come in threes.

je één kon worden met het schip. Ik legde mijn handen op een wand en
voelde me versmelten.

Ik was er niet eens zo blij mee. Ik vond het lichtelijk belachelijk, voelde een

Mijn hart klopte alsof ik het schip was. Ik kon het helemaal voelen, groot,

soort gène. Ga ik nou echt over Space Ships schrijven en praten? Ga ik

om me heen, en iedereen erin. Het was allemaal heel raar en tegelijk zo

nou echt over Lord Ashtar en starfleets en weet ik veel wat praten? Dat

natuurlijk als wat. Maar ik schaamde me er genoeg voor om het er nooit

gaat te ver. Dat ga ik niet doen. Heb ik geen zin in. Ik weet dat het er

over te hebben.

allemaal is, daar gaat het niet om. Maar ik hoef daar gewoon niks mee.
Dat laat ik aan anderen over.

Weer jaren later werd ik tijdens een meditatie ineens in een soort lichtballetje
naar een plek gebracht. Inmiddels denk ik dat ook dat het schip van Lord

Ik moest om mezelf lachen. Dacht, nou ja zeg, alsof ik na alles wat er

Ashtar was. Ik kwam terecht in een gang en zag allerlei scenes uit mijn

gebeurd is nog terug kan! Alsof alles wat er tot nu toe is gebeurd niet al

leven. Ik liep erlangs en voelde dat ik afstand nam, afscheid nam. Aan het

ver en gek genoeg is, zo ver uit mijn eigen kader zelfs, dat ik me er maar

einde was een grote glazen buis gevuld met wit-goud licht. Ik ging erin

gewoon aan over heb gegeven.

staan en hoorde dat ik er vier minuten in moest blijven. Daarna stapte ik
er aan de andere kant weer uit en zag ik er heel anders uit: lange armen

Toen ik naar huis reed vroeg ik: Is dit nou echt? En ik kreeg te horen: Yes,

en benen, een hele hoge nek en mijn haar strak naar achteren in een

this is the next step. Okayyyy, dacht ik. Daar gaan we dan. De sterren in. Ik

hoge staart. En ik hoorde daar, op dat schip.

was benieuwd maar ook een beetje gelaten.
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En de volgende morgen werd ik wakker met een gevoel van: nee. Ik ga dit
niet doen. Ik voelde in mezelf, voelde dat ik er gewoon geen zin in had. Ik
kon me er ook niks bij voorstellen. En ik keek er tegen op. Ik dacht, als ik
kijk naar alles wat we hebben meegemaakt de afgelopen twee jaar, moet
ik nu echt nog een keer, weer meer? Ik dacht, ik ga gewoon andere dingen
doen. Ik heb genoeg gedaan. Het is goed zo. Ik dacht, als ik helemaal van
mezelf kan houden kan ik ook nee zeggen. Gewoon, nee. En ik vroeg voor
de zekerheid mezelf nog maar een keer: wil ik dit wel? En ik dacht: nee.
Ik zei tegen mijn team: Jongens, ik weet niet wat en hoe maar ik doe niet

Hey lieverds. Nu al een update. Ik moet het gewoon

Lord Ashtar en het was ongelofelijk magisch. Ik weet

delen. Gisteren kwam

niet zo veel van hem,
ooit eens gezien en soms gevoeld, maar ik werk nooit
bewust met hem.
Ignorant bliss hè ;-)
Toen AnRa na Unveiling The Goddess door de aarde

wel langs en hij liet me zien dat zij nu in veel grotere

konden komen en hij bedankte me. Dat was wel een

te vergeten, omdat het zo groot was.

kwam, kwam hij
getalen naar aarde
momentje om nooit

mee. Dus je zult óf heel overtuigend moeten zijn en me laten voelen dat ik
dit wel wil, of ik doe het niet. Want ik voel er nu niet veel voor. En dan ga ik
dit niet doen.
Ze zeiden: Googel op Lord Ashtar en Elohim. Ik dacht: ja hoor. Serieus? Ja,
zeiden ze. Ja echt. Die woorden. Ik pakte mijn telefoon en typte in: Lord
Ashtar en Elohim. Letterijk zo. En als ik niet in bed had gelegen was ik
eruit gevallen. Want wat was de allereerste pagina die ik kreeg? Een hele
verhandeling over zo’n beetje alles wat tijdens Unveiling the Goddess en
Working with Elohim was gebeurd.
Ik schreef dit aan de groep die Elohim had gedaan, de dag na onze afsluiting. Ik
doe alle afbeeldingen erbij, dan snap je meteen waarom ik zo opgetogen was:

Anyway, gisteren reed ik vóór het etentje naar huis om
alles weg te brengen
en Aster eten te geven en ik hoorde: this is the next
step. En toen zag ik
Lord Ashtar weer, en ik hoorde iets met travelling. En
Interdimensional of
intergalactic travel.
Vanmorgen lag ik een beetje na te denken en ik had

zoiets van: ja leuk
allemaal, maar ik kan natuurlijk ook nee zeggen. Want
eerlijk gezegd? Niet
zoveel zin in, ik wil wel rust. En ik had ook wel weerstand
tegen offplanet
gedoe en eerlijk gezegd, ook een beetje angstig. Zo
van, wat haal ik me
dan weer op de hals.
Toen hoorde ik in mijn hoofd, loud and clear: googel

(echt waar! Hilarisch.
Mijn team is well adjusted to planet earth :-D) op Lord
Ashtar en Elohim.
En ik dacht, wow. Kippevel (sorry;-). Want zo ging dat
ook met Elohim. En
ik wist dat ik de eerste site die ik zou openen zou moet
en zien. En guess
what??
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n
Gisteren vroeg iemand me of The Lords Of Light iets te maken hadde
en ik
met Lord Ashtar en ik zei nee. Want die had ik gewoon zelf gezien
wat
wist helemaal niet dat ze ook voor iemand anders ‘bestonden’. Maar
blijkt. Lord Ashtar IS een Lord of Light. En Elohim zijn oa op zijn schip.
Ashtar
En die oorden van Elohim zijn schepen die deel uitmaken van de
Command. En zelfs dat travelling kwam terug:

Dit g

r Lord
aat ove

Ashtar

En daarna las ik hun bood

<3 <3 <3

schap en die kwam me zo

ooooo bekend voor...
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bang te zijn voor zware offHierdoor dacht ik, ok, ik hoef dus niet
s halen
planet energies en me van alles op de hal

Ik geef je de link voor als je

keer wilt lezen:

https://galacticconnection

.com/lord-ashtar-comman

eration/

der-galactic-confed-

De vorige keer was de webs

gelezen en nu staat ie in elk

ite namelijk onvindbaar na
geval ergens.

Dit is trouwens wel ‘oud’, da

time traveling enzo. En wa

t 5e dimensie gedoe doen

t ik vertelde over die nieuw

manier is al helemaal multi

dat ik m had

we denk ik al met

e Language of Light
dimensionaal. Het artikel is
vier jaar oud.

Okidokey. Dag lieverds
O, nog één ding: zie je dat

Jezus my best buddy ook op

dat schip zit??

Nou ja, je snapt het al. Ik was dus om hè. Ik had precies de juiste sitepagina voor mijn neus gekregen en zag ineens hoe alles in elkaar paste,
hoe het klopte, en dat het vol licht en liefde was (terwijl ik, als ik eerlijk
ben, een beetje bang was voor weer heel veel energetisch opruimen en
off-planet energy enzo, zoals ik al eerder schreef).

emd??!

En zie je, dat Elohim de Creator Beings worden geno
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Hoe alles samenkomt
Maar het wordt nog gekker. Want alle lijntjes kwamen bij elkaar. In een

Lord Ashtar. Hallo. Space ships? Het was niet zo mijn ding. Wel regelmatig

lange opvolging van events en bijzondere dagen en ervaringen van zowel

tegengekomen in werken met klanten en wat ik daarin tegenkwam soms

mezelf als mensen uit de Elohim-groep als tijdens Language of Light

maar ik was er nooit zo gericht mee bezig, zelf.

sessies werd steeds meer zichtbaar wat er nu eigenlijk allemaal aan de
hand was. Ik zal je er hier verder over vertellen.

Maar dat was de Goddess ook niet. En van Elohim had ik zelfs nooit gehoord.
‘Traveler’ werd er gezegd. Ah, ja, reizen, dat is dan weer wel mijn ding,

Dit schreef ik erover in een post, op 27 januari 2019:

dacht ik. Heel erg zelf. Voordat ik kinderen kreeg was ik twee jaar weg
geweest, en ik was eigenlijk van plan weer te gaan. Reizen.
Later zag ik alle puzzelstukjes in elkaar vallen en heel heel veel van wat

**The Dreamer Awakens**
De derde fase breekt aan. Na Unveiling the Goddess
With Elohim begint de informatie binnen te stromen.

gebeurd was bij Unveiling the Goddess en Working With Elohim

within en Working

bij het typen nu schiet
Gisteren hoorde ik de naam, wat we gaan doen. En
)
ik ervan vol, mijn hart doet er zeer van. In a good way:weer, net als bij
De laatste dag van Working with Elohim gebeurde het
Elohim langs en
de laatste dag van Unveiling the Goddess. Toen kwam
dat pad zich voor mij
werd gezegd: this is the next phase. En openbaarde
Ashtar en zijn crew,
en 12+1 anderen zich uit in 2018. Nu was daar Lord
heb meegemaakt,
een enorme liefde, groter dan alles wat ik tot nu toe
Wie? Geen idee nog.
en worden we meegenomen in het vervolg in 2019.
Maar dat komt, als altijd, vanzelf.
dus - geduurd voor ik
Het duizelde me en het heeft een hele poos - tot nu
er überhaupt iets over wilde schrijven in het openbaar.

terugkomen. En zo logisch zijn.
Vallende kwartjes, aha- momenten en een diep gevoel van jonge jonge
wat is het toch amazing wanneer alles zich zo ontvouwd ik had het niet
eens kunnen bedenken.
Maar daarover later meer.
Ik weet niet wat voor dag het is vandaag, maar het eerste wat ik
vanmorgen wilde doen was deze post typen. Net wakker. Gevuld met
verwondering omdat gisteren de stroom echt op gang kwam na weken
van druppeltjes.
Here we go
The Dreamer Awakens.
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De reis die er deel van uit maakt:
Frankrijk

daarheen moest had ik al gehoord: ‘Mont Saint Michel has been waiting
for you for a long time’ werd er gezegd, toen ik met mijn team overlegde
over wel of niet naar Frankrijk gaan. Ik ben het half jaar voordat ik ging

In april 2018 ben ik naar Frankrijk gegaan, omdat ik gewoon wist dat daar

ontelbaar keer volgeschoten bij de gedachte aan die magische plek en ik

alles over Working with Elohim op zijn plek zou vallen. In deze reis zit een

reed er in één keer heen. 11 uur onderweg en zo fit als een hoentje kwam

groot gedeelte van The Dreamer Awakens, kijk maar wat ik erover schreef:

ik aan. Dit was mijn ding.

...............
Het begon al op Mont Saint Michel, ik voelde de codes op en door me
Dat gevoel van ‘alles klopt’ groeide en groeide, want precies twee weken

heen regenen. Als je niet weet wat codes zijn: de afgelopen jaren ben ik

nadat alles op z’n plek viel, op 23-04, vertrok ik naar Frankrijk, als

me er steeds meer bewust van geworden dat je downloads krijgt, soms.

voorbereiding op dit traject.

Goddess within, wat niet doorging. Zie mijn post van 24 februari.

Deze downloads bevatten informatie, kennis,
wijsheid, ze ontsluiten... iets.
Iets in jou.

Maar bij mij bleef Frankrijk hangen, ook nadat de beslissing was genomen

Codes van licht en liefde die zich in jouw systeem een weg vinden en zich

het traject niet te laten doorgaan. Ik wist het gewoon zeker. Langzaam aan

nestelen daar waar ze thuishoren. Ze activeren op het juiste moment

werd duidelijk dat het mijn eigen voorbereiding zou zijn op Working with

de juiste herinneringen, de kennis, de inzichten en de skills. Ze helpen je

Elohim, en dat ik helemaal in m’n uppie zou gaan. Ik had daar

vooruit te bewegen in jouw awakening. Soms zijn het blessings, die heb ik

gewoon dingen te doen, snap je.

veel gezien, ook bij klanten en bij de groep Goddesses. En soms gaat het

Die reis zou eigenlijk deel uitmaken van het afgesproken traject Being the

de hele nacht door, zoals ik heb ervaren bij de Crystal Skull uit het verhaal
En dat klopte.

van hoe ik me de Language of Light herinnerde.

Ik ben maar net terug en alles aan die reis resoneert nog na als een malle.
Maar deze codes waren niet voor mij alleen. Code Carrier, werd ik
Mont Saint Michel, Carnac, Locmariquer, Chartres. Met een korte pauze in

genoemd. En ook: Code Bringer.

het prachtige Brocéliande.
Ik krijg weer kippevel als ik erover schrijf. Ja, dacht ik. Dat klopt. En heb ik
De reis openbaarde zich onderweg, ik had namelijk geen plan en niks

altijd geweten. Zonder er bij stil te staan, in tijden dat ik niets wist en niets

geboekt, behalve de overnachting bij Mont Saint Michel want dat ik

zag, ging ik al naar de plekken op aarde waar de codes op ons wachten.

18

Ik had in mijn 20-er jaren de reis naar Engeland al gemaakt, ver voor ik

Ik weet dat het raar klinkt (hoewel, na al het voorgaande misschien niet

ook maar iets wist van chakra’s of energie of wat dan ook. Ik was op Ayers

zo! ;-), maar er wordt iets in ere hersteld, er komt iets rond. Beter kan

Rock geweest en ook daar wist ik: ik moet erop. Ik wist niet waarom, was

ik het niet uitdrukken. En hoe dichter we bij de startdatum komen, hoe

meer bezig met wat ik die avond aan zou doen en of ik genoeg geld had

duidelijker het voor me wordt dat Unveiling the Goddess within een soort

voor een paar biertjes maar daar in Australië handelde ik vanuit dat

‘part one’ was. En dat Working with Elohim een soort ‘part two’ is.

grotere stuk van mij, en dat wist ik toen ook.
Ik voelde het, ookal wist ik niks.
De dagen erna waren even wonderlijk als intens. In Carnac, bij de Fairy
Stone in Locmariquer, in Chartres, vooral daar. De informatie bleef maar
komen en ik had tegen de tijd dat ik naar huis ging volledig zicht op
waarom ik naar Frankrijk moest en hoe ik, zonder al deze info, ook écht
niet aan het traject had kunnen beginnen.
Ik draag de codes in me die nodig zijn voor het traject, voor elke
deelnemer zijn ze beschikbaar en ik weet niet of je kunt voelen of zien
wat ik zie, maar we vormen daarmee een groep. Het is bijzonder want het
heeft niks te maken met verbinden of connecten. Het is groter, ruimer,
en het maakt dat we, samen, dit kunnen gaan doen. En we krijgen hulp:
bepaalde Crystal Beings hebben zich aan me voorgesteld en zijn
gecommiteerd aan dit traject, aan deze groep. Ook zij houden de codes
mee vast en vormen een veld, een frequentie waarin we ons gaan
begeven, elk apart en ook over de hele groep. Safety, is wat ik steeds
hoor. Dat snap ik. Het is ook nog al wat. En ook: We will help make this
happen. Diepe dankbaarheid, dat voel ik.
En wat nu zo wonderlijk is: ergens op een berg, Mound of Michael, hoe
kan het ook anders, zag ik dat we de codes vervolgens weer naar
Engeland brengen.
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De reis naar Frankrijk is te veel om allemaal hier te plaatsen. De posts van
de laatste dag zeggen veel over dit traject, dus die plaats ik hieronder.
Ik heb er verder een 6-tal blogs/vlogs aan gewijd die je met de volgende
knop kunt vinden:

Informatie volgde zich, daar liggend in

ik het niet kon bijhouden. Beelden flits

bed en half in slaap, zo snel op dat

ten voor mijn ogen en ik kon ge-

woon voelen hoe mijn hersenen alles

opnamen. Bizar.

Ik kreeg te horen dat ik het niet hoefde

Klik hier voor mijn ervaringen
tijdens de reis naar Frankrijk

te volgen, alleen ontvangen. Alles
werd opgeslagen in mij en ik zou op het
juiste moment de juiste info
ontsluiten. Ontvangen, yep, een them
a dit jaar. En ook in het Elohim
traject rijkelijk aanwezig.
Dus dat deed ik: ik schakelde mijn den

Op allerlei gebieden stroomde de info

Deze post is van in de morgen, op

27 april in Chartres:

Receive the love
Receive the knowing
Receive
Receive
You are loved
You are worthy
You are blessed
You are divine
de
niemand. Gisternacht, slapend aan
Ik zit hier in stilte, er is nog bijna
downloads maar komen.
voet van de kathedraal, bleven de
liefde
aangestoken bij die plek waar de
Ik had gistermiddag een kaarsje
wat ik
verlangen alles te kunnen doen,
zó voelbaar is, en voelde sterk het
heb ik geweten.
hier op aarde kom doen. Nou, dat

ken uit en liet het gebeuren.

rmatie binnen: van persoonlijke
inzichten tot en met praktische aanwijz
ingen voor mijn bedrijf,
vervolgstappen op mijn pad. Ik zag glim
psen van binnenkort te nemen
stappen en beslissingen, hoe het mog
elijk zou zijn, te doen, wat ik weet
dat ik kom doen.
Ik voel me dankbaar dat ik elke keer op

krijg. Zo leven, ontvouwen als een bloe

m, female creation, ik gun het

iedereen.

Ik voel me dankbaar, voor alles wat ik

En ik voel de liefde, voor mij, de steun

gie die mij elke keer weer begeleid.

het juiste moment de juiste info

ben en alles wat ik zal zijn.

en de voedende en helende ener-

Iemand zei me ooit: jij hebt een blessed

wel. Ik voelde vooral de pijn en het verd

life. In die tijd dacht ik, ja dat zal

riet, het gemis en het zoeken, de

worsteling en de wanhoop.

Maar nu, ja, nu voel ik elke dag hoe bles

sed ik ben.
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mee. Verbind je
is een stilte-FBlive. Voel even
Ik ga hier niet praten, dus dit
nd is.
chtig, helend en transformere
met de energie hier die zó kra
Het heeft geen
geluiden: ze zijn aan het werk.
de
or
do
n
ide
afle
t
nie
je
t
Laa
invloed. Voel maar.

okken: that’s me, crying ;-)

O, en als je het beeld ziet sch

e
. Ik zag hoe er een ripple of lov
Als je dit wilt delen, voel je vrij
harten.
verspreidde doorheen onze

zich

Klik hier voor de stilte meditatie
in de kathedraal in Chartres
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...............
Een heel verhaal. Ik las laatst, in voorbereiding van The Dreamer Awakens,

En toen, info van mijn team over waarom
Frankrijk

mijn notebook terug en zag dat ik nog heel veel niet had geschreven. Ik

Ik werd gevraagd te googelen op Metratron, via Tyberon. Via hem heb

zag ook waarom: toen, in Frankrijk, kon ik het nog helemaal niet plaatsen.

ik ook alle info over The Womb of the Goddess gekregen. Dit zijn de

Het was wel gebeurd, maar nu, nu ik zo veel meer weet en snap van

aantekeningen:

Lord Ashtar en wat daarbij komt kijken, nu snap ik het wel. Ook hoe de
woorden die ik hiervoor schreef, nóg meer betekenis krijgen, meer-

England and Scotland, Ireland and Wales > amongst the most potent

dimensionaal worden. Kijk maar. Dit zijn de aantekeningen van onderweg:

in the world.

Op de heenweg

Telluric Energies > Network > dimensional doorway > intertwined

* Een enorm paard, meedravend met mijn auto, daarna een hele kudde.
Huge. Wat een energie en power. Diep, diep in mijn hart geroerd. Keepers

Disc and Mega Portal in Scotland > Primary Sun Disc & Omni Star

of the Land. Een saluut, ingehaald worden, een stukje begeleid. En daarna

Gate > because of the energies of placement

verdwenen ze, in de verte. Prachtig.
* Een laag ongeheelde pijn eruit: het moest, want anders zou ik de energie

Dimensions, Worlds and Universes can join there.

niet kunnen dragen. Voorbereiding.

Metallic and Crystaline vessel

* Mont Saint Michel. Ineens voelde ik het roepen, en daar lag het - in de

12 half circles

verte. Mijn hart zong.

technologie > extra terrestrial origin: Sirian, Pleiadean, Arcturian

* De brug over > Normandië in. Magisch moment.

Like: Stonehenge

Mont Saint Michel

When drawn: you are amongst the original Human and Pleiadean

De magie zo duidelijk voelbaar. Ik vroeg: clearen? Hahaha neeeee. Niet

Masters whe were involved in placing and maintaining the structures.

nodig at all. Zo powerful daar. Onvervuild.
Now: Code carriers in te final adjustments of the ascension.
We want you to enjoy yourself dear one.

Envoys from above time
To connect the human grid

In de kathedraal: OMG de energie! Tintelingen, kippevel. Zo herkenbaar
van Engeland ook. De plekken gevonden en bevestigd gekregen.
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Ik weet niet of ik je kan duidelijk maken wat dit alles betekent maar
Capable of receiving and downloading codes that are alligned to

als ik teruglees wat ik in Frankrijk heb ervaren, wat ik tijdens Elohim heb

gridposts

gezien, wat Lord Ashtar tegen ons zei, wat ik op die website vond... het
klopt allemaal zo. Het zijn net puzzelstukjes die als vanzelf in elkaar vallen.

Distribution of the codes
You ARE a stargate
DNA for the New Earth
The Crystaline Geometry becomes multi-dimensional

Maar er is nog meer.

Merlin en Saint Germain
Tijdens die laatste dag met Working with Elohim waren Merlin en Saint
Germain er ook. Heel bijzonder, want ik ken hen allebei goed. Ik heb jaren

Co-existing in these realms

geleden Vortex Healing gedaan en heb een Vortex Wheel in mijn hart en
een Wizzard Ball in mijn navel. Merlijns energie is heel erg grappig, veel

Your choice is: to fully grow and master the experience of Planet

humor en veel speelsheid. En je kunt er eigenlijk alles mee.

Earth. You are very close!
Tijdens The Womb of the Goddess was Merlijn beide keren superaanwezig,
WE are the ones we’ve been waiting for.

eigenlijk is hij er heel vaak. Sommige deelnemers hebben ook echt een

The Dreamer Awakens

hele bijzondere link met hem. In het ebook van The Womb of the

Understand that you are but a heartbeat away from your

Goddess schrijf ik meer over hem. Merlijn is geen naam maar een titel.

Divine Self.

Die van Koning Arthur was gewoon een hele goeie qua marketing ;-)
En hij staat specifiek voor het transformerende aspect van de Divine.

Allowing yourself to expand to this =
the gift of Stonehenge - Glastonbury - Avesbury - Chartres

En Saint Germain, via hem was The Ritual of the Flame ontstaan, wat weer
een aanloop was naar Unveiling the Goddess within (zie het ebook daar-

Downloading greater and greater truths of reality

over). Of we hebben het van hem gekregen, ik weet nooit zo goed hoe ik

because you expand in these locations

dat moet noemen. Zijn paarsige energie begon ik steeds vaker te zien, en
ook enkele deelnemers hebben een bijzonder sterke band met hem, en

Removal of fear and doubt is the essential graduation, remaining

werken als natuurlijk met deze energie.

grounded.
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Anyway, deze drie zijn zeer aanwezig sinds die dag. Ze zijn ons allen aan
het voorbereiden en dat geeft ook dat gevoel van: als je dit gaat doen,
weet je het al. Lord Ashtar, Saint Germain, Merlin. En ja, als je die website
leest die ik naar de Elohim-groep appte zie je ze ook alledrie terugkomen!

Voorbereiding: we hebben het er maar
druk mee gehad
Een aantal belangrijke voorbereidingen zijn er geweest. Zo was daar de
Third Wave of Light, die ik samen met de mensen van Elohim heb gedaan.
De eerste was tijdens het Happy Life Festival, de tweede tijdens het I AM
Event. Mocht je er meer over weten, in dit het ebook over het I AM Event
staat alles over deze Waves of Light.

Klik hier voor de info over de
First & Second Wave of Light

In de tijd dat ik ziek was eind 2018 las

verduistering eind januari en ik dacht

ik iets over de totale maans-

meteen, o, dan is de 3e Wave of
Light. Het is op zondag want die ‘instruct
ie’ kreeg ik: Om voor de
verduistering die Wave te pulsen wan
t dat is belangrijk voor het vervolg
van de verduistering en voor alle ligh
tworkers/het lightworkersgrid. Ik
hoor steeds: Choose the Light. Het is
belangrijk blijkbaar dat we dat doen,
of pulsen, of iets dergelijks.
De eerste wave ging over je plek inne

men/opstaan/staan voor wie je bent.
De 2e was I AM - die frequentie was de
golf. De 3rd Wave gaat over ‘het
grotere plaatje’, het geheel, het overzic
ht en de choice for the light. Het
heeft te maken met erkennen van dat
veel grotere perspectief, voeten
op aarde en hoofd ‘in space’. Ik ben nu
in het Bewaarde land en de info
begint binnen te stromen, dus vanmid
dag zal het allemaal wel duidelijk
zijn ;-)

Het was super bijzonder en een van de deelnemers was hier bij me
thuis. We stonden op een gegeven moment in mijn kamer, en links was
de maan en rechts was de zon die reflecteerde in het hoge gebouw hier
buiten voor het raam. We stonden dus - weer - in een driehoek tussen de

Third Wave of Light
De derde wave was heel bijzonder en viel samen met de totale maansverduistering. Ik laat je lezen wat erover geschreven is, binnen de Elohim-

maan en de zon in. Extra bijzonder: ik had het tijdstip doorgekregen en
voelde ook echt een drang toen het zover was. Pas daarna zagen we dat
slechts enkele minuutjes later de zon weg was. Heel gaaf.

groep. Ik hoop dat het een beetje ‘sense’ maakt, misschien niet mentaal

Physical Suffering

dan toch gevoelsmatig ;-)

Daarna gebeurde er nog iets heel belangrijks, en het had te maken met
Physical Suffering. een hele rare ervaring (alhoewel: het kan er wel bij! ;-)
en ook deze app laat ik je meelezen.
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Hallo lieve mensen, ik gebruik even deze verzendlijst om iets heel
bijzonders met je te delen. Ik denk dat het misschien ook voor jou
belangrijk is. Ik kreeg namelijk vanmorgen appjes van een stuk of 5
mensen die zich afvroegen wat er in hemelsnaam aan de hand was.
Zelf ben ik vannacht half slaapwandelend door mijn huis gelopen, lopen
clearen en weet ik veel wat, en ik werd wakker met een enorm rotgevoel.
Mijn zoon had er ook last van en ik nam me voor ernaar te gaan kijken
want het voelde als een enorme ‘attack’ of zoiets. Om 10.30 uur had
ik een sessie met een van de intensives nu. Ze heeft steeds het gevoel
gehad, al haar hele leven, dat ze toestemming moest krijgen van iets of
iemand om ‘door’ te mogen. Een ‘hogere macht’ beoordeelde en besloot
of ze ‘worthy’ was, altijd, dus ze werkte zich te pletter en was altijd ergens
wel bang dat ze niet ‘door’ mocht. Of aan het kijken wat er nog bij moest,
wat ze er nog bij moest doen. Nou zie ik dat wel vaker, want het is ook
een consensus-imprint over onze relatie met god, maar dit was anders,
naarder.
Anyway, ik zag vrij snel dat ze een leven heeft gehad binnen een soort
community (iets Inca-Maya-achtigs) waar een god werd vereerd, maar het
was geen god. Het was een being van een andere dimensie die heel sterk
verbonden was met lijden, fysiek lijden vooral.
Echt akelig en eng, beetje martel-achtig allemaal. Dus deze being vroeg
van zijn volgelingen offers en dat soort zaken. Nu was deze being nog
steeds op aarde, want in de loop der tijden waren en bleven er
volgelingen. Niet meer zozeer werd hij, zelf, vereerd, maar meer het lijden
op zich. Heel gek: in Rusland was het het sterkste aanwezig.

Lang verhaal kort: er was een grid, net als het LightWorkerGrid, maar dan

juist donker, over aarde ontstaan. En hij was vrij sterk en groot geworden

in de loop der tijd. Vandaag is ‘ie van aarde verwijderd opgelost in Divine

Light. Met een nieuw soort licht wat ik maandag met een andere Intensve

voor het eerst zag en gebruikte (ik zei nog, o, da’s handig, dat ga ik vaker

doen! ;-D).

En er zijn enorm veel hulptroepen bezig (geweest) om dat grid op te los-

sen, ging eigenlijk vrij makkelijk toen hij eenmaal weg was. De hulptroepen

gaven vooral veel aandacht aan de mensen die hem dit leven ‘aanbaden’

(of ‘fysiek lijden’ op zich aanbaden).

En ik kreeg de boodschap, al in het begin, dat dit nodig was om The

Dreamer Awakens te kunnen laten plaatsvinden. Dus perfect timing. En

toen zag ik dat ze dat leven toen niet zozeer voor haar eigen groei had

gehad: ze had vanuit haar LightBeing Self dat leven bewust gekozen om

die verbinding te maken zodat hij op het juiste moment kon worden

verwijderd. Dat ging trouwens heel zacht en licht, er werd gezegd: he is no

longer needed on the planet.

Mocht je je hebben afgevraagd de afgelopen dagen/vandaag wat er

gebeurde: in elk geval dit :-P. Ik denk achteraf dat dit al vanaf

zaterdag aan het voorbereiden is geweest. Ik hoop dat iedereen die erop

meeresoneerde zich inmiddels beter voelt. Voor mij ziet het er allemaal

enorm licht uit nu. Mocht je nog last hebben: vraag even aan Saint -

Germain, Merlin en Lord Ashtar om hulp, om alle residu-energie weg te

halen en je te stabiliseren.

Heel veel liefs en love and light
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Wat ik, naast alle info die ik te horen krijg, vooral heb gemerkt, is dat ik

Ik denk, dat The Dreamer Awakens gaat opleveren dat je zo veel meer ziet

een soort rouwproces heb meegemaakt. Afscheid nemen van Human

en kent en snapt en weet dat je op een heel andere manier zult leven. Het

Suffering. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel, maar het heeft iets...

lijkt me ook zo logisch. Alsof er een doek opgaat. Ooooowww.... Er is nog

weemoedigs bijna. Ooit heeft Galexis tegen me gezegd: You will look back

veel méér! En daar dan blij en excited over zijn.

on suffering, both emotional and physical pain, with a sense of nostalgia.
You will have fond memories of that. Because, you see, you won’t get that

Ik denk dat we precies gaan doen wat ze zeggen:

anywhere else. Ik vond dat toen zo crazy, dat ik er niet eens op in ging.
Maar ik begin het te begrijpen.
The Dreamer Awakens.

Afscheid
Er zit wel degelijk ook een afscheid in. Een afscheid van het in slaap zijn.
De droom, hoe naar soms ook. Het lijkt me.... ontluisterend. En wennen.
Iemand vroeg me: maar wat gaan we dan doen? Nou, in elk geval dat:
ontwaken uit de droom die Physical Plane Reality heet. Wil dat dan zeggen
dat je nooit meer bang, boos of verdrietig bent? Ik heb geen idee, maar
dat lijkt me niet waar. Ik denk wel dat je een bepaald overzicht hebt. En
wat ik zelf merk: ik zie mezelf steeds met mijn voeten op de aarde en mijn
hoofd heel heel hoog, tussen de sterren zal ik maar zeggen. Alleen zijn
het geen sterren, op zich, maar veel meer. Het is er druk. Vol met leven.

Ik denk dat dit is, wat ik hoorde:

Kijk nog maar eens op pagina 16, in de appjes: dat dus. Ik denk dat je hele
perspectief verandert.

We are the ones we’ve been waiting for

En ik denk, dat als je eenmaal dat perspectief hebt, dat je gewoon minder
attached bent aan het leven hier op aarde. En het juist daarom ten volste

Wij zijn het. Wij gaan het doen. Iemand moet de eerste zijn, dus waarom

kunt leven. Ik zie mezelf steeds vaker totaal verwonderd en verliefd op

niet wij? En we maken daarmee de weg vrij voor iedereen. Net als met

aarde rondlopen: kijk die bomen. Kijk die huizen. Kijk die mensen. Kijk.

Unveiling the Goddess within, net als met Working with Elohim.
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Wat gaan we doen? 7 reizen

ging ik erin, en kwam het licht in de kabine in en door en buiten al mijn
cellen. Het was een bijzonder raar en onwennig gevoel. Een soort van

Onder leiding en begeleiding van Lord Ashtar, Saint Germain en Merlin

helemaal nieuw. Of helemaal leeg. Of helemaal klaar. Nou ja, je begrijpt

(en vele anderen) maken we 7 reizen. Ze staan hier trouwens niet op vol-

me wel! ;-)

gorde. Zoals ze me hebben laten weten:
Tijdens deze reis gaat elke deelnemer door deze gang en in deze kabine.
7 travels

Maar er is nog veel meer te beleven en zien op dat schip en ze staan te

7 phases

popelen ons te ontvangen.

7 places
7 sets of codes

Reis 1 - Lord Ashtar’s Light Ship

Reis 2 - Visiting the Army of Light
Dit was zoooo ontroerend. The Army of Light zijn voor het eerst aan mij
verschenen tijdens Unveiling the Goddess within. We hebben het een

Zoals je misschien wel weet gebeurt er bij mij altijd enorm veel in de aan-

paar keer erg moeilijk gehad - en zij waren er om ons te beschermen en

loop van zo’n traject. Zo ook deze keer weer. De eerste reis die ik maakte

helpen. Super powerful en liefdevol en heeeel hoorbaar, niet alleen door

was terug, naar het schip van Lord Ashtar. Er werd gezegd dat ik nog

mij! Ze werken met prachtig geluid. Ze kwamen naar me toe en zeiden: we

informatie in mijn systeem had van 7 levens. Ik liep de gang door en zag

wish to sing with you. Ze bedoelden met de hele groep van The Dreamer

deze 7 levens als op een soort plasmaschermen. Bij elk scherm bleef ik

Awakens. En ze namen me mee en lieten me zien wat ze bedoelden. Een

even staan en dacht: oja. Ik herinner me dit.

grote massa lighbeings in een lange sliert die zongen, en ik zong mee. Zo

- Ik was een jongetje van een jaar of 6 die op een vuilnisbelt woont. Niet

enorm helend en uplifting. Zo enorm ontroerend en magisch.

bijzonder gelukkig of ongelukkig, gewoon, overlevend.
- Ik was een jong Argentijns voetballertje die gedesillusioneerd raakt.

Zo wonderschoon. Ik weet nog niet waar deze reis nog meer uit bestaat,

Overweldigd en het gevoel gevangen te zitten in een leven wat hij niet wil.

maar ze willen met ons delen wat er is, wat ze zien en beleven en ervaren

- Ik was een man die zijn vrouw/vriendin slaat uit woede en frustratie. We

en wat er allemaal nog meer is. Ik zie ze ons meenemen en naar dingen

hadden 3 kinderen, waarvan één een baby.

wijzen en met ons praten, het is als een bezoek aan hele goede oude

- Ik was de dochter van een koningin die haar krachten als Warrior Queen

vrienden.

doorgeeft middels pijn en kwetsen.
- En ik had informatie van dit leven.

Reis 3 - Visiting the Star Fleet

De andere levens ben ik vergeten. Aan het einde van de gang was een

Tijdens een Language of Light sessie met één van de deelnemers van

lichtkabine. Alle ‘levens’ gingen er een voor een in en losten op. Daarna

Working with Elohim, werd er een verbinding gelegd tussen haar en twee
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Star Seeds. Zij is zelf ook een Star Seed en deed onverwacht mee met

ontvangen, voelde het borrelen en bruisen en ging naar het bos. Ik kreeg

Working With Elohim omdat op die manier alles wat we deden direct al

super veel info over de reis en ik hoorde zeggen: We’ll take you to

beneficial was voor alle Star Seeds, en niet alleen voor Humanity. We zagen

Shamballa. Nooit van gehoord. Ik vroeg nog aan iemand die er ook was:

al die tijd al twee LightBeings met haar verbonden en samen vormden ze

ken jij dat? Maar we hadden beiden geen idee. Ik nam het maar gewoon

een driehoek naar aarde. Dat het belangrijk was, was wel duidelijk, maar ik

aan. Vanmiddag googelde ik op Sjamballa (ik wist dus niet hoe je dat

wist toen nog niet dat het ook belangrijk was voor The Dreamer Awakens.

spelde hè ;-) en guess what... Ik vond: ‘the City of Shamballa is the reflection
of the Great City of Light’. Dat klonk waar. Als ik verder Googel kom ik heel

Nou, dat werd tijdens die sessie dus wel duidelijk, want dat wordt in

veel gedoe tegen, niets resoneert echt, maar ik zie het wel voor me als

elk geval de eerste bijeenkomst, werd me verteld. Deelnemers worden

een plaats van licht en liefde.

meegenomen naar een soort look-out-point en krijgen de hele Star Fleet
te zien. Ze worden verbonden met alle schepen en hebben zo altijd

Later realiseerde ik me: ik had er al wel van gehoord. Want ik heb ooit

toegang, wanneer ze maar willen of wanneer nodig is. Het is een bijzondere

tijdens een weekeind ergens een meditatie reis gemaakt en dat was

en enerverende ervaring, want je wereld wordt - eigenlijk heel letterlijk -

volgens mij ook daarheen. Toen stond Jezus ineens naast me en pakte

ineens veel en veel groter. en tegelijk totaal geaard. Dat voeten-op-aarde

mijn hand. Dat was het moment waarop ik me zo verbonden met hem

hoofd-zo-hoog-idee.

voelde, en dat is nooit meer weggegaan.

Reis 4 - Visiting Sirius

De deelnemers van The Dreamer Awakens gaan deze plek bezoeken en

Ik weet al langer dat ik tijd heb doorgebracht op Sirius. Ik heb me er best

ontdekken wat het allemaal inhoudt.

veel van herinnerd en heb een ‘brother’ daar die me door een hele moeilijke
of the Flame hielpen ‘the females of my people’ altijd met het hele ritueel

Reis 6 - Letting go of the attachment
to human suffering

met zang en drumgeluiden. Het voelt echt als Soul Family en ik denk dat

Dit is een belangrijk onderdeel en ik heb geen idee hoe en wat! Maar dat

meer van de deelnemers dat zullen voelen. We gaan op bezoek, en wat

het gaat gebeuren, weet ik zeker. Ik heb nog geen beeld bij deze reis en

we allemaal gaan doen weet ik niet maar dat er zang en drums bij komen

Lord Ashtar zegt steeds: It will all be arranged. Dusseh... daar vertrouw ik

kijken weet ik zeker! En een kampvuur. En iets met vliegen, en dan bedoel

op!

tijd heeft geholpen. Het voelt altijd als ‘my people’. En tijdens The Ritual

ik niet de insecten ;-)

Reis 5 - Visiting Shamballa
Dit is ook weer zo’n idioot verhaal. Ik was helemaal klaar om info te
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Reis 7 - nog onbekend
Op dit moment weet ik nog niet waar deze reis heen gaan, maar dat komt
vanzelf. Ik laat het deelnemers weten zodra ik de informatie krijg.
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Is dit voor mij?

In al mijn werk hou ik daar rekening mee. Tijdens de eerste Live Dag
ontvlechten we direct al van elkaar en van alles en iedereen. In dit traject,

Ik weet het niet. Ook dit is een Soul’s Choice, net als Unveiling the Goddess

net als in al mijn trajecten en programma’s, krijgt ‘los zijn van alle anderen’

Within en Working with Elohim. En nee, je hoeft geen van die trajecten

de aandacht die het verdient.

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?

Dit traject is een avontuur ver voorbij alle grenzen
van wat je kent, weet, ziet en voelt

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.

Het opent je ogen en laat je zien wat er nog meer
is - en ze kunnen nooit meer dicht
Het geeft een perspectief wat veel en veel groter is
dan je tot nu toe voor mogelijk had gehouden - net
als jij, zelf dat bent
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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 anwoorden.
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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