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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 hoogbegaafd-

heid. Na een vervullende carrière in het begeleiden 

van kinderen, docenten, leidinggevenden en ouders 

vond ze haar weg naar een innerlijke wijsheid, rijk-

dom 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). Galexis noemt dit team ‘The Marieke 

Team’. Tijdens verschillende fasen van de proces-

sen die Marieke doorleefd en begeleidt breidt het  

Marieke Team zich uit, verandert en wisselen ‘pro-

jectleiders’ en deelnemers zich af, zo waren daar 

bijvoorbeeld Aartsengel Raphael, The Dragons/The 

Black Dragon Tribe, The Dolphins, The Azez en dit 

jaar The Whales.

Haar gesprekken met haar team geven enorm veel 

helderheid en duidelijkheid en bevatten ontroeren-

de en prachtige informatie over vrijheid en zelfliefde.   

Altijd weer laat haar team haar het grotere plaatje  

zien. Sommige van deze gesprekken deelt ze in haar 

blog.

Daarnaast heeft Marieke toegang tot onmetelijke  

liefde, wijsheid, overkoepelend inzicht en ervaring  

vanuit haar Cosmic Being 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 met haar eerste boek, 40 

Dagen Liefde Voor Jezelf, naast kennis, inzicht en in-

spiratie, heldere en praktische handvatten om daar-

in voortdurend te groeien en te kiezen voor méér.
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Inleiding

De afgelopen weken - maar eigenlijk al maanden - 

hebben in het teken gestaan van The Wave of the 

Whales. Eigenlijk al vanaf ik naar Canada vertrok in 

2021, en eigenlijk natuurlijk al vanaf daarvoor. Want 

het proces om dan ook echt naar Canada te gaan 

was achteraf gezien een groot en niet te vermijden 

deel van de voorbereiding - mijn eigen voorbereiding 

- om The Wave of the Whales te kunnen ontvangen 

en neer te kunnen zetten.

Ik was al bezig met al die 21 dimensies, in dat hele 

proces...

Ik was al bezig alles vaarwel te zeggen wat niet paste 

bij zelfliefde. Zelfs One Heart. Zelfs zo’n ultieme er-

varing die je never nooit meer mee maakt. 

Ik was al bezig met erkennen dat het dan misschien 

een ultieme ervaring was, maar dat zelfs dat, zelfs 

iets wat voor alles en iedereen impact heeft, zelfs 

zoiets groots uiteindelijk toch echt, echt echt onder-

geschikt is aan kiezen vanuit liefde voor mezelf.

Alle schuld, schaamte en oordeel over mezelf voorop 

zetten verdween, in dat proces. Uit alle dimensies. 

Ik gaf mezelf toestemming om gelukkig te zijn. Om 

echte, waarachtige joy te ervaren. En om Het Grote 

Genieten (zoals een vriendin het zo mooi uitdrukte) 

te laten beginnen.

Daarin ook mijn eigen klanten te begeleiden, inspire-

ren, helpen. Het voor te doen: kijk! Het mag écht! No 

matter what, je mag echt, echt echt nummer 1 zijn in 

jouw wereld.

Zelfliefde

In Canada kregen we The Blessing of The Whales. Het 

voelde als een afsluiting. Dat was het ook, in zekere 

zin. Want met die blessing werd het hoofdstuk Doug 

en Marieke afgesloten en startte er iets nieuws. Be-

gon de werkelijke Zelfliefde voor mij: niet meer In 

Service of Humanity maar gewoon, voor mij. En ja, 

natuuuuurlijk (achteraf is het allemaal zo logisch) was 

dat juist In Service of Humanity. Want daar begon op 

de reis naar 12-12 waarop de Divine Male weer terug 

in Full Power kwam het laatste stukje, wat er uitein-

delijk toe zou leiden dat Human Consciousness shift-

te van 3e naar 4e chakra.

Heart Based

Moving through The Portal of Selflove.

Nu pas mogelijk, omdat Humanity nu pas Heart  

Based is. 

Nu pas toegankelijk. 

Maar altijd al het plan.

En uiteindelijk leidde het tot iets nog weer zoveel 

mooiers, lichters en liefdevollers dat ik er nog steeds 

niet helemaal van bijgekomen ben. Een ding weet ik 

wel: kiezen vanuit zelfliefde brengt altijd, altijd altijd 

meer alignment with self - dus bevrijdt, verlicht en 

verruimt. Altijd. Selflove: The Key of all Keys.

The Wave of the Whales
Je hart groter dan de wereld

Zelfliefde als portal
Oh my, wat heb ik er zin in

Die nieuwe wereld is nu
Die nieuwe keuzes zijn nu
Die nieuwe manier is nu 
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Wat is 
The Wave of the Whales 

Moving through The Portal of 
Selflove

The Wave of the Whales is een spirituale opleiding 

voor Heart Based Living. Het bestrijkt een periode 

van enkele weken: de eerste bijeenkomst is op 26 

februari en de laatste op 17 april. De precieze data 

vind je verderop in dit ebook.

Er zijn zowel Live- als Online bijeenkomsten en er zijn 

twee dagen beschikbaar voor ontmoeten en samen 

zijn, delen en inspireren.

Deze opleiding gaat jou als spiritueel ondernemer 

de vastere bodem, inzichten en inspiratie, handvat-

ten en tools, technieken en vaardigheden geven, die 

jou helpen jouw bedrijf (verder) uit te bouwen, om 

jouw klanten beter te bedienen, om meer en meer 

impact-hebbend aanbod te creëren en om, kortom, 

nog meer te floreren mét jouw onderneming. 

De opleiding draait om alles wat met Zelfliefde en 

werken met de energie van je Hart te maken heeft.

Voor wie is dit?

Dit is voor iedereen die voelt: ja. Laat ik daarmee be-

ginnen. Sommige mensen denken misschien, ik ben 

nog niet zover. Dat is nooit waar. Als jij je tot deze op-

leiding aangetrokken voelt en je resoneert mee met 

alles wat erover aan informatiemateriaal beschik-

baar is, kun je er zeker van zijn dat je jouw persoon-

lijke proces hierin hoe dan ook zult hebben.

Daarnaast heb ik zelf met deze opleiding een en an-

der voor ogen voor jou. En heb ik dat - zoals altijd in 

samenwerking met mijn team en in dit geval met The 

Whales - geformuleerd.

Dit is voor hen die zelfliefde als 
ultiem thema in hun leven ervaren en 
die al weten en hebben ervaren dat 
het The Key of all Keys is
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>> Op vrijdag 30 juli worden The Diamond Codes 

ge-upgraded en zijn daarmee klaar voor de volgende 

fase. Dit wordt uitermate zichtbaar over de hele pla-

neet: de Diamond Codes regenbogen gingen van 5 

naar 7 kleuren. Social Media ontploft met foto’s van 

gigantische regenbogen.

>> Op maandag 2 augustus krijgen Doug en ik  ‘The 

Blessing of the Whales’. We zijn op een boottocht 

wanneer ik voor het eerst contact maak met het 

werkelijk ENORME hart van de Whales.

>> Op 21 september is het ‘One Heart’ niet meer van 

Doug en mij, maar wordt het door mij en de Whales 

samen vastgehouden, naar 12-12-2021 toe. Het is nu 

van Humanity en we hebben niet langer samen één 

hart maar elk ons eigen. Vanaf deze dag zijn de Wha-

les enorm voelbaar aanwezig en komen regelmatig 

langs om (energetisch) werk te doen – zowel met mij 

als met anderen. De One-Within Stone wordt gege-

ven – en door mij gevonden op het strand. Vandaag 

begint ook ‘The End of the Cycle of the Serving Mo-

ther’.

>> Op 22 september ontmoet ik Peter, die Divi-

ne Male en Divine Female volledig in balans in zich 

draagt, en wiens hart verbonden is met de Whales.

>> Op 28 september is The End of the Cycle of the 

Serving Mother: een structuur in Human Cons-

ciousness die als het ware ‘klaar’ is. 

>> Op vrijdag 8 oktober komt Liquid Crystal op 

aarde – een technologie die bijdraagt aan Re- 

merging back into Oneness – net als daarvoor  

Liquid Sound tijdens Foundation Day op 12 juli – een 

direct gevolg van het proces met The Giant Arises, 

en Liquid Light. Mijn team geeft aan: alles wordt Li-

quid nu, het is een fase in ontwikkeling – van Solid 

naar Liquid naar Energetic.

Wat ging vooraf?

Een tijdlijn in vogelvlucht
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>> Op 10 oktober krijgt Peter de One-Within Stone. 

Er vindt een grote shift plaats die door veel mensen 

voelbaar is.

>> Op zaterdag 30 oktober komt er een enorme 

Energy Download binnen, een volgend stapje naar 

12-12 is genomen. De energie van The Giants en de 

Upgraded Diamond Codes zijn door-verankerd in de 

aarde. The Diamond Buddy (met alle Diamond Co-

des en het hele proces van Belief, Play, Truth, Hope 

en Forgiveness erin verankerd) neemt meer en meer 

zijn plek in in het centrum van Human Consciousness 

en de aarde.

>> Peter neemt (letterlijk) het stokje over van The 

Whales: wij dragen nu samen het One-Within hart, 

via een gouden staafje aan weerszijden verbonden 

in elk van ons hart. Het blijkt dat de Whales het al-

leen vasthielden als tussenfase en dat ‘humanity’ dit 

te doen heeft, naar 12-12 toe.

>> Op 8 december wordt verteld dat op 12-12-2021, 

als gevolg van dat Divine Male back into Full Po-

wer komt, nadat al eerder Divine Female back into 

Full Power kwam (op 12-12-2020), en het dus beide 

back into Full Power zijn van zowel Male als Fema-

le, het Human Consciousness Field zal shiften van 

Third-Chakra Based naar Heart Based. Dielle en ik 

krijgen een bal van Whale Energy in ons hart. Zowel 

helpend om de Divine Male en Divine Female in Full 

Power te verankeren in Human Consciousness, als 

om de shift van 3e naar 4e Chakre ervan te facilite-

ren.

>> Op 12-12-2021 vindt de Massive Shift plaats. Divi-

ne Male is back into Full Power, net als Divine Fema-

le. Het One-Within Heart is beschikbaar in Human 

Consciousness. Human Consciousness shift van 3rd 

naar 4th Chakra-Based.

>> Op 26 december neemt de Diamond Buddy zijn 

plek in het centrum van Human Consciousness in, 

op de plek waar de download van 30 oktober bin-

nenkwam, in Het Bewaarde Land in Dorst.

>> Op 19 januari komt de Wave of the Whales Neder-

land binnen. Deze wordt verankerd in de Diamond 

Buddy.

For the benefit of all

It’s a soul’s choice, see
You wanted this

To be amongst the first

Highly adventerous
Highly motivated

a certain capacity needed
certain precautions you took
certain skills you have
certain interests

you’ve been preparing and knew it 
was coming

Maybe not in this particular lifetime - 
but one day

One of those lives, for sure
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Volle maan en storm. Er is heeeeeel veel in  

beweging. En er zijn een heeeeeeleboel mensen 

die multidimensionaal aan het werk zijn hun 

laatste restjes shit op te ruimen om zodat straks 

met The Wave of the Whales Humanity voor het 

eerst door The Portal of Selflove kan bewegen.

Kijk maar:

- alles wat was geweven van draadjes van schuld, 

schaamte en oordeel - the Big Three

- in 3 lichamen - fysiek, mentaal, emotioneel

- in 3 gebieden - 1e, 2e, en 3e chakra

- op 3 lagen - conscious, subconscious en 

unconscious

- in 3 tijdsdimensies - heden, verleden, toekomst

- voorbij 3 valkuilen - Groeithema, strijdthema, 

bypass thema

- in 3 delen in jezelf - kind, puber, 

jong volwassene

7x3

21

Zie je hoe ingenieus? 
Hoe perfect? Hoe briljant we het 
hebben gecreëerd?

Het begon op 12-12-2019 (=3x3) met The Frequen-

cy of Oneness die op aarde werd geboren

Toen kwam Divine Female terug in Full Power op 

12-12-2020

Toen kwam Divine Male terug in Full Power in 

2021 (weer 3x3)

De cirkel was rond.

De voorbereiding

Al weken in volle gang
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Als gevolg van Divine Male en Female terug in Full  

Power verschoof Human Consciousness van 3e 

chakra based naar Heart Based (4e chakra).

En nu surfen we op de storm zo 
richting The Wave of the Whales

Tijdens the Wave of the Whales gaat er een groep 

mensen, de First Wavers, door The Portal of Selflo-

ve. Into the Era woven from threads of Love, Free-

dom, Safety and Power. Dat proces wordt verankerd 

in Human Consciousness. Oftewel: vastgelegd in de 

Akashik Records. Daarmee wordt dat hele proces, 

van begin tot einde, toegankelijk voor elke Human 

Being. En de Akashik Records worden vastgehouden 

door, je raad het al, de walvissen. Dat is al sinds for 

ever hun taak.

Remembering the Plan

Moving through the Portal of Selflove

Wat krijg je precies?

Alle data op een rijtje

Startbijeenkomst 1 – Online

Op 26 februari van 20 tot 22 uur

5x een druppelbijeenkomst – Online

van 19 tot 20.30 uur, op 27 februari, 3 maart, 7 maart, 

11 maart en 15 maart

Let op: deze bijeenkomsten zijn wat uitgebreider dan in 

eerste instantie gecommuniceerd. De Whales werken een 

half uurtje met ons, maar van te voren en erna wil ik het 

zo inrichten, dat je kunt delen en integreren. Vandaar in 

plaats van een half uur anderhalf uur.

Dan twee weken pauze

Het schijnt nogal een dingetje te zijn en je systeem/

lichaam/perspectief/mindset/kader moet kunnen 

‘rusten’ voor de tweede helft.

Maar op 22 en 23 maart ben ik in Egmond aan Zee 

voor iedereen die wil aanschuiven. Met elkaar zijn, 

lekker eten en drinken, uitwisselen, wandelen, in-

spireren en vragen stellen en vertellen, het voelt als  

wezenlijk onderdeel van dit proces. Zaterdag tijdens 

de Startbijeenkomst hebben we het er verder over. 

Zo denk ik aan het huren van een ruimte aan de bou-

levard - ook weer afhankelijk van hoeveel mensen 

willen komen. Je kunt twee dagen komen, of een dag, 

of geen enkele. Sowieso ga ik live in de Whatsapp 

groep of de Facebook groep als er iets gebeurt (en 

dat weet ik wel zeker :-) en dat materiaal is ook na te 

kijken.

Startbijeenkomst 2 – Online

Op 30 maart van 20 tot 22 uur
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5x een druppelbijeenkomst – Online

van 19 tot 19.30 uur, op 31 maart, 4 april, 8 april, 12 

april, 16 april

Let op: deze bijeenkomsten zijn wat uitgebreider dan in 

eerste instantie gecommuniceerd. De Whales werken een 

half uurtje met ons, maar van te voren en erna wil ik het 

zo inrichten, dat je kunt delen en integreren. Vandaar in 

plaats van een half uur anderhalf uur.

Afsluiting op zondag 17 april - Live en Online

van 11-17 uur - locatie volgt nog!

Hoeveel tijd ben je kwijt aan 
deze opleiding?

Je ziet hier per onderdeel hoeveel tijd het je onge-

veer kost. In algemene zin moet je denken aan: veel. 

Want dit enorm intensieve proces gaat jouw leven 

en jouw onderneming veranderen, en dat kost tijd.  

Processen kosten tijd. Tijd om kennis, inspiratie, er-

varingen op te doen, tijd om te delen en overleggen 

en spiegelen en sparren, tijd om te integreren en 

verwerken. Maar iedereen heeft daar zo een eigen 

proces in en dus hangt het ook in grote mate - naast 

de bijeenkomsten - af van jouw persoonlijke keuzes 

daarbinnen.

Jouw materiaal

Alle bijeenkomsten worden opgenomen en in een 

zogenaamde ‘Show Case’ in Vimeo geplaatst. Je kunt 

dus altijd bij het materiaal en opnieuw bekijken, of 

later bekijken. dat betekent dat je dus niet per sé bij 

elke bijeenkomst hoeft te zijn! 

Op al het materiaal zijn de Algemene Voorwaarden 

van toepassing, je vindt ze hier: https://mariekezwin-

kels.com/algemene-voorwaarden/

Even kort gezegd: je mag het materiaal niet delen of 

verder verspreiden. Dit is voor jou en jou alleen. 

Volgorde

Als je niet bij een bijeenkomst bent is het wel be-

langrijk dat je deze ‘inhaalt’ vóór je deelneemt aan 

de volgende. De Whales hebben me laten weten dat 

het echt een beetje stapje-voor-stapje zal gaan en 

dat elke voorgaande bijeenkomst nodig is voor de 

volgende.

Signal groep 

De deelnemers kunnen deelnemen aan een Signal 

groep zodat makkelijk kan worden gecommuniceerd. 

Deze groep is praktisch van karakter, voor de zoge-

naamde ‘regelzaken’. 

Facebook groep

Deze groep is meer voor het delen van je proces, 

voor inspiratie en om te verbinden. Ook om bijvoor-

beeld medereizigers of vervoer van- en naar de bij-

eenkomsten die Live zijn te regelen.

Opnames tijdens bijeenkomsten

Je bent tijdens opnames zelf verantwoordelijk voor 

jouw privacy binnen de groep: als je niet in beeld wil, 

zet je je camera niet aan. En als je niet hoorbaar wilt 

zijn zet je je microfoon uit.  Vragen kunnen eventueel 

ook via chat worden gesteld, zowel voor ‘privé’ als  

‘iedereen’. Het materiaal is voor niemand beschik-

baar buiten de groep deelnemers, en dus ook niet 

op Social Media. Dt geldt dus alleen voor binnen de 

groep deelnemers.

Wat levert deelname jou 
precies op?

Naast een enorm diepgaand proces omtrent alles 

wat te maken heeft met zelfliefde zijn dit specifiekere 

doelen:
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Je leert bewust jouw hart expanden en je leert 

werken met je eigen harts-energie.

Je leert jouw eigen energie ook kennen en leert de 

unieke nuances ervan herkennen en inzetten

(en ontdekt daarin veel meer mogelijkheden dan 

je nu misschien denkt).

Je leert bewust werken met Whale Energy.

Jouw Language of Light - als je die hebt herinnerd - 

zal zich uitbreiden: er komt een extra dimensie bij 

waarmee je leert werken.

Je kunt je Language of Light gaam herinneren (maar 

dat is afhankelijk van jouw persoonlijke plan).

Je leert op een weer dieper niveau werken met 

jouw team en zal daar op een nieuwere laag meer 

mergen.

Dit alles kun je toepassen met jouw (toekomstige) 

klanten.

Nog veel meer informatie

Eigenlijk zou je het beste voor je je inschrijfrt de drie 

webinars van The Wave of The Whales kkijken. Elk 

webinar is een half uurtje - daarna komen er vragen 

en antwoorden. Alles wordt daarin uitgebeid be-

sproken: van de weg naar dit toe tot en met wat we 

precies gaan doen. 

Je vindt deze webinars hier:  

https://mariekezwinkels.com/

the-wave-of-the-whales/

Algemene Voorwaarden 
en Privacy

The Wave of the Whales valt onder de Algemene 

Voorwaarden en onder de Privacy Verklaring van 

www.mariekezwinkels.com. Je vindt ze onderaan 

elke pagina van de website of via de linkjes die hier-

onder staan. Lees ze goed door als onderdeel van 

jouw oriëntatie.

mariekezwinkels.com/algemene-voorwaarden 

mariekezwinkels.com/privacy-verklaring

Wat als afspraken niet 
door kunnen gaan door 
jou zelf?

Soms heb je te maken met onverwachte omstandig-

heden zoals ziekte of een vergeten afspraak. Je leest 

in de Algemene Voorwaarden terug hoe je daarmee 

om kunt gaan. In principe geldt: alles is terug te  

kijken via Vimeo dus je mist nooit iets.

Wat als afspraken niet 
door kunnen gaan door 
mij?

Er wordt altijd contact met jou opgenomen om je te 

laten weten wat er aan de hand is. Vervolgens komt 

er een voorstel om de bijeenkomsten in te halen.

Wanneer er om wat voor reden dan ook een hiaat 

langer dan drie maanden in deze opleiding komt, 

wordt er contact met je opgenomen en wordt be-

sproken wat een goeie oplossing zou zijn. Je kunt er 

dan voor kiezen om de opleiding alsnog te volgen 

wanneer er weer mogelijkheid toe is. 
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Je kunt er dan ook voor kiezen de opleiding voor- 

tijdig te beëindigen. Afhankelijk van de bijeenkom-

sten, van hoeveel contact- en begeleidingsmo-

menten er zijn geweest kom ik tot een bedrag van 

teruggave. Dat wordt binnen een maand naar je 

overgemaakt.

Message from The Whales

The Whole of Humanity is destined to move through the Portal of Selflove

This will be the end of suffering as you know it.

This process is manifesting in Fysical Plane as 
the shifting from gender-based to 
gender-neutral to gender-less.

= no more duality inside
= no more battle between Self and Reality
= Heart Based Living
= Living from The Position of Selflove
= Remerged back into One
= Wholeness



13

Ik wil graag 
The Wave of the Whales 
voor je laten werken

Als je zover bent gekomen dat je nog steeds aan het 

lezen bent op de laatste bladzijde is de kans wel heel 

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

de inhoud is nu niet heel gebruikelijk en doorsnee. Er 

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

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

weg. Jouw weg.

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

geweest, voor mij, als nu. Mijn bedrijf is nog nooit zo 

in flow geweest met mijzelf - en daarmee succesvol. 

En de mogelijkheden zijn gewoonweg eindeloos als 

je eenmaal vrij bent van de consensus. 

Ik zou het te gek vinden als je dit gaat doen. Want je 

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

maar ook om de kennis, de technieken, de inzichten 

en de handvatten, en de inspiratie te geven aan 

anderen. To those who wish to be free.

En zelfliefde is ook daarin Key. 
Zelfliefde en Vrijheid gaan hand in 
hand. 

Wat kost deze opleiding?

The Wave of the Whales kost 2022 euro.  

Deze opleiding is vrijgesteld van btw. Dit is exclusief 

de reis- en verblijfskosten van de dagen op 22 en 23 

maart.

Twijfels?

Yep, snap ik. Been there, done that. Neem contact 

met me op, dan sparren we even om te kijken of 

het ook écht iets voor je is. Misschien is er 

een andere opleidng die - nu - beter past. 

Je boekt een Free Meeting via mijn website.

Hoe dan ook wens ik je een veilige reis,

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

Dit ebook is geschreven, ontwikkeld en gemaakt door Marieke Zwinkels © 

Voor meer      en Algemene Voorwaarden ga naar www.mariekezwinkels.com


