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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 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 

processen die Marieke doorleeft en vervolgens 

begeleidt breidt het Marieke Team zich uit, verandert 

en wisselen ‘projectleiders’ en deelnemers zich af. 

Zo waren daar bijvoorbeeld Archangel Raphael, The 

Dragons/The Black Dragon Tribe, The Dolphins, The 

Azez, The Whales, The Pearly White Dragon en meer.

Haar gesprekken met haar team geven enorm veel 

helderheid en duidelijkheid, en bevatten 

ontroerende 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: 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. Marieke geeft met haar eerste boek, 

40 Dagen Liefde Voor Jezelf, naast kennis, inzicht en 

inspiratie, heldere en praktische handvatten om 

daarin voortdurend te groeien en te kiezen voor 

méér.

4
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Inleiding

Okay, ik ben dus vandaag, op vrijdag 16 december 

2023, ineens en onverwachts begonnen aan dit 

ebook. Ik was het niet van plan, zie je. Ik wilde 

gewoon vakantie, rust, ik wilde even niks. Maar juist 

in dat niks kwam er veel.

In dat niks begon de informatie te stromen - zoals ik 

het eigenlijk ook wel ken - en bleek het niet te stuiten.

Unstoppable
Onwrikbaar

Waar had ik dat toch eerder gehoord...?

Ik besloot op mijn Facebook tijdlijn te gaan speuren. 

Ik maakte een documentje met alle posts die 

relevant waren van de afgelopen tijd. Dat werd het 

afgelopen jaar. En sjonge jonge, ik viel vandaag van 

de ene verbazing in de andere. 

Want alles is al gezegd, geschreven, aangekondigd. 

Ik dacht dat ik dit jaar wat betreft dit, deze Golden 

Aspect of Self, niet zoveel had gedaan of gemerkt. 

Niets bleek minder waar.

Mijn team is al sinds vlak na The Wave of The Whales 

bezig met me te vertellen, aan te kondigen en me te 

helpen herinneren. Al die tijd al zijn ze bezig geweest 

en ben ik zelf van het ene in het andere geshift. Heb 

ik daarin mensen meegenomen en heb gedeeld - ik 

zag alleen de samenhang niet.

Maar vandaag, met het teruglezen van alles, van hoe 

het jaar er heeft uitgezien en hoe het ene 

dominosteentje viel en daardoor het volgende 

dominosteentje viel en daardoor het volgende 

enzovoorts, nu, neem ik je graag mee in dat verhaal. 

Want een verhaal, dat is het. Een magisch en machtig 

mooi verhaal waarin ook jij een hoofdrol speelt. Ik 

durf namelijk te wedden dat je herkent en 

aha-momenten hebt en denkt: ja man. Dat heb ik 

ook gedaan. Daar ben ik ook doorheen geweest. Dat 

heb ik he-le-maal mee kunnen maken. 

Van te voren geef ik een andere tijdlijn: die van wat er 

vóór The Wave of The Whales plaatsvond. Gewoon 

lekker, alles weer even helder bij elkaar te hebben. 

Eerlijk gezegd ook voor mezelf. Wil je ook weten wat 

er dáárvoor gebeurde? Kijk dan even op mijn website 

bij ‘boeken’. Daar vind je per jaar terug hoe het 

proces verlopen is.

Dus daar gaan we, lieve jij. 
Een vogelvlucht, een Bigger Picture, 
een samenvatting van heb ik jou daar 

Tijdlijn | Vóór 
The Wave of The Whales

Op 30 juli 2021 is de upgrade van The Diamond 

Codes en ze zijn daarmee klaar voor de volgende 

fase. Dit wordt uitermate zichtbaar over de hele 

planeet: de Diamond Codes regenbogen gingen van 

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

van gigantische regenbogen.

Op 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 

Whales enorm voelbaar aanwezig en komen 
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regelmatig langs om (energetisch) werk te doen, 

zowel met mij als met anderen. De One-Within-

Stone wordt gegeven – en door mij gevonden op het 

strand. Vandaag begint ook ‘The End of the Cycle of 

the Serving Mother’.

Op 22 september ontmoet ik Peter, die Divine 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 

Consciousness 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 Liquid nu, het is een fase in ontwikkeling – van 

Solid naar Liquid naar Energetic.

Op 10 oktober krijgt Peter de One-Within Stone. Er 

vindt een grote shift plaats die door veel mensen 

voelbaar is.

Op 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 

Codes 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 

alleen 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 Power 

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 Female, 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 

faciliteren.

Op 12-12-2021 vindt de Massive Shift plaats. Divine 

Male is back into Full Power, net als Divine 

Female. 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 binnen 

kwam, in Het Bewaarde Land in Dorst. Met andere 

woorden: ik smeet ‘m daar ver het water in! Effe een 

slik-momentje, maar het was helemaal de bedoeling.

Op 19 januari 2022 komt de Wave of the Whales 

Nederland binnen in Egmond aan Zee via de 

mensen van Remembering The Plan - Ellen, Jolien, 

Simone en Corina, en mij. En wordt verankerd in de 

Diamond Buddy in Dorst door Diëlle.
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  Bewegend naar
The Wave of The Whales

Er gebeurde van alles - wat nu nog steeds uitgeleefd, 

uitgediept en uitgewerkt wordt. In het ebook van 

The Wave of The Whales heb ik het allemaal niet zo 

sterk benoemd, maar nu, op aansporing van mijn 

team, deel ik toch met je wat ik schreef onderweg er 

naar toe. Zodat je dat overzicht en die Bigger Picture 

kan zien.

The Wave komt Nederland in
18 januari schreef ik dit:

11.22

Dat is op welke tijd ik dit bericht type. Ik word ermee 

doodgegooid: 15.15 uur, 12.12, 14.41, 11.11, 12.21 

enzovoorts enzovoorts. Mijn team heeft het er maar druk 

mee. Het is al weken aan de gang, eigenlijk al vóór 12-12.

En over 12-12-2021 gesproken: wat was het ongelofelijk 

magisch en bijzonder. Divine Male back into Full Power. 

En hoe. Ik ga er snel meer over vertellen want het had een 

groot gevolg - Human Consciousness Field gelift van 3e 

naar 4e chakra. Hart. Maar natuurlijk. Wist je eigenlijk wel, 

waarschijnlijk, nu je er zo over nadenkt...

En hier zit ik dan, in Egmond aan Zee. Want morgen, op 

19-01-2022 (1-1-222, oftewel 2222) komt The Wave of the 

Whales Nederland binnen.

* Angel Number 2222 reminds you that love is the most 

important thing of all. Loving yourself is the key ingredient 

for good health and wellbeing, and love of the self, others 

and of life connects you with the energies and prosperity 

of the Universal Energies. Self-love brings self-expression 

and allows for creativity and fulfilment. Love yourself and 

love your life.*

[Via http://sacredscribesangelnumbers.blogspot.com/ ]

Hoezo hart?? En lees vooral even verder over wat ze 

komen brengen...) 

Net toen ik me begon af te vragen hoe het nou zat met die 

Wave of the Whales begon de info te stromen. 

Kijk, dit jaar doe ik voor het eerst een groot jaartraject. 

Remembering The Plan - 1-Year Business Course for the 

Spiritual Entrepeneur heet het. Je herinnert je misschien 

dat ik vorig jaar een pilot draaide en dat het zó krachtig en 

impactvol was dat het ipv een 6-weken - juist een 

jaartraject werd.

4 vrouwen meldden zich aan. Alle vier doorvoeld, een 

proces gehad, en gekozen. Wetend dat nee, het is niet zo-

zeer nodig maar wel heel, heel erg de bedoeling. Wetend 

dat als ze hiervoor zouden kiezen, alles zou veranderen. 

Nou, dat is al begonnen. En van te voren had mijn team al 

gezegd: de mensen die daarin stappen, in 

Remembering The Plan, die ervoor kiezen zichzelf nóg 

verder te ontsluieren maar vooral nóg verder te 

expanden, gaan een belangrijke rol spelen in het vervolg 

van Re-Merging back into One-ness. Gaan meewerken, 

meehelpen en meebewegen. Als deel ook van hun eigen 

proces en groei. 

We hadden een gezamenlijk weekeind afgesproken eind 

januari als Business Retreat, maar mijn team greep in. Ik 

MOEST op 19 januari in Egmond zijn. Meteen aan de bel 

getrokken en alle vier voelden ze: ja. Dit klopt, dit 

resoneert, dit moet zo zijn.

Dus here we are. En inmiddels weet ik precies wat er gaat 

gebeuren, waar we moeten zijn, hoe we moeten staan en 

wanneer. The Wave of the Whales komt Nederland binnen 

en brengt The Way of The Whales met zich mee 
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The Way of the Whales

Receiving (energetic) reality through 
the heart, allowing it to flow through 
the fysical body, then manifesting it in 
fysical plane reality. 

Creating from love, receiving from 
love, fysically manifesting from love. 

Zo legden ze het uit. Nou ja: met de Whales was het 

eigenlijk meer alsof ik in een soort ‘bad van ervaring’ 

word gegooid en dan moet ik zelf maar uitzoeken 

welke woorden er het beste bij passen. En ze 

corrigeren me ook nog als het niet klopt. Het is 

steeds even zoeken... Veel lastiger in taal te vangen 

dan alles wat ik hiervoor gedaan heb. En tegelijk veel 

grootser en meer expansive. Die woordeloosheid 

werd door velen herkend.

Ik hoorde in die tijd van heel veel mensen dat ze 

meeresoneerden, het aan voelden komen, rusteloos 

waren, hun hart steeds voelden. Die 19 januari was 

nogal een ding.

Wachten en erbij blijven
De Whales vertelden me dat we nu even niks konden 

doen, behalve wachten en ‘erbij blijven’. De Wave die 

Nederland was binnengekomen in Egmond, en die is 

verankerd in Human Counsciousness (in de 

Diamond Buddy) in Het Bewaarde Land (in Dorst) via 

Diëlle zou zo’n week of 6 nodig hebben om te 

settelen, en Human Consciousness om te 

callibreren, voordat het proces The Wave of The 

Whales zou kunnen plaatsvinden.

3 Valkuilen
Tijdens een Live op 21 januari vertelden The Whales 

over drie valkuilen in die wacht-en calibratie 

periode:

Selflove is wat de Whales vooral komen brengen. De Key 

of all Keys. De gateway naar zo’n beetje alles waarvan je 

altijd al droomde.

Tijdens The Wave of the Whales wordt dit proces gevoerd, 

en het is een direct gevolg van het liften van Human 

Consciousness van 3e chakra naar Heart Chakra. 

Daardoor wordt nu alles omhooggewerkt, alles wordt 

zichtbaar en alles wordt ontsluierd wat niet meer past, 

oftewel: tegelijk kan ZIJN.

3e Chakra shit dus.

Sex en sexualiteit, geld en identiteit, en alles wat met 

macht én machteloosheid daarin te maken heeft. Schuld, 

schaamte en oordeel. Logisch, want die ‘shit’ kan niet mee 

naar dat 4e chakra-based living. Snap je?

Voor nu is er dus een voorbereiding en calibratie bezig, 

en draait de komende 5-6 weken alles om HART, en zal 

tegelijk alles wat je er nog in op wil ruimen zich aandienen.

En volgens de Whales zijn er drie valkuilen in dit proces nu 

waar ze je op willen wijzen.

De eerste is het Groei-Thema

Deze bestaat uit mentale, gedrags- en emotionele 

patronen die een beetje gaan als: Ik zal wel nog niet zo ver 

zijn want ik heb er zoveel last van, ik zal wel achter blijven, 

ik kan maar beter afhaken, ik snap het niet zoals anderen, 

iedereen is verder dan ik ben, enzovoorts

De tweede is het Strijd-Thema

Deze bestaat uit mentale, gedrags- en emotionele 

patronen die een beetje gaan als: ‘Ze’ proberen ‘ons’ te 

pakken, ze willen ons tot slaaf maken, ze willen ons klein 

krijgen en houden. 

Belangrijkste is: er is nooit ook maar enig gevaar voor alles 

wie je bent - jouw hele fysical plane experience ervaring 

hangt ALLEEN af van de positie die je zelf inneemt, ten 
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opzichte van jezelf. Oprecht, er is niets anders. En de mate 

waarin je je shit opruimt/hebt opgeruimd, jouw mate van 

zelfliefde en jouw mate van ontvangen bepalen deze po-

sitie. Dus als je je veilig en gelukkig wilt voelen: deze drie 

gebieden zijn the place to be, op welke manier dan maar 

bij je past.

De derde is het Bypass-Thema

Deze bestaat uit mentale, gedrags- en emotionele 

patronen die een beetje gaan als: Ik weet het allemaal al, ik 

weet het beter, ik kan het al, ik hoef hier niks mee.

Dit is een strategie die veel mensen - met name op het 

spirituele pad - hebben gekozen. Deels om te overleven, 

deels omdat het een fase is in zelf erkenning en plek inne-

men. Nu echter, in deze tijd, is het belangrijk de ‘She - Who 

- Knows’ of de ‘He - Who - Knows’ los te laten, er even af-

scheid van te nemen en terug te gaan, en vervolgens vanaf 

de bodem te vullen wat nog leeg was. 

Sex en sexualiteit, geld en identiteit, en alles wat met 

macht én machteloosheid daarin te maken heeft. Schuld, 

schaamte en oordeel. Weet je nog?

De ervaringen hierin, hier op aarde ECHT in je lichaam te 

trekken. Door je heen te halen, de ervaring ervan en de 

heling ervan en de shift erin. Daadwerkelijk IN je systeem 

te werken en niet bij iets wat zich aandient naar She-Who 

-Knows te gaan want ja, we weten wel dat we het weten, 

maar hebben we het ook echt doorvoeld en ervaren en 

doorgemaakt. En zijn we er ECHT in geshift? Dat, is 

namelijk NU de fase. En kan in feite ook nu pas, omdat het 

er nu pas veilig genoeg voor is, nu Human Consciousness 

Heart Based is. Er is nu toegang tot de liefde en de 

zelfliefde om dat te kunnen doen.

Tijdens dat wacht- en calibratie proces is er ook een 

sluier getrokken van ‘Het Recht op je Plek’. Een hele 

nieuwe dimensie die ‘je space claimen’, ‘je waarheid 

spreken’ of bijvoorbeeld ‘je plek innemen’ ver voorbij 

gaat. 

Het Recht op je Plek
Op 27 januari schreef ik dit:

Het Recht op je Plek. Da’s een nieuwe nuance die ik nog 

niet kende. Anders dan Je ruimte innemen. Of Je ruimte 

claimen. 

Jongens echt, wat een week joh. Na 19-2 zou alles wat niet 

mee kan naar de oppervlakte komen. 

En nou is het bij mij inmiddels niet meer groots en 

meeslepend, niet meer heftig en hemelschokkend, klote 

was het wel. Een continu gevoel van rusteloosheid, 

twijfelen en onzekerheid over van alllllllles en nog wat, 

zonder enige redelijk anker in reality. Yep. Oude shit. Niet 

van nu, weet ik dan. Maar echt diep liggende sliertjes die 

horen bij alles overstijgende thema’s. 

In de laatste Live vertelde ik al wat mijn team had gezegd 

over de valkuilen - het groei-thema, het strijd-thema en 

het bypass-thema. En over 1e, 2e en 3e chakra issues. 

Mijn persoonlijke gezellige keuze was eigenlijk al vanaf 

woensdag ‘recht hebben op je ruimte’. Of ‘recht hebben er 

te zijn met alles (ja, ALLES!) wat je bent’. Elke dag ongeveer 

is dat wel teruggekomen. Elke dag werd ik erin geprikt en 

geduwd en gevraagd: Wat wil je nou? 

Jahaaaaa! Dacht ik op een gegeven moment. Nou weet ik 

het wel! Maar dat was natuurlijk niet waar, want anders 

gleed ik er niet steeds toch in uit. Op allerlei manieren 

werd het zichtbaar. De keuze is zich eigenlijk nu pas aan 

het settelen. 

En ik snap het ook. Met The Wave of the Whales moet ik 

wel voelen, weten, ZIJN, dat ik het recht heb. 

Alles in mij wat daar niet in geloofde kwam afgelopen week 

naar de oppervlakte. Alles wat verborgen wilde 

houden uit compassie, alles wat wilde verstoppen uit 

verantwoordelijkheidsgevoel, alles wat wilde aanpassen 
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uit hulpvaardigheid, alles wat wilde vragen uit 

onzekerheid, alles wat het alleen wilde doen uit niet willen 

belasten, alles wat grenzen liet overschrijden uit 

bereidwilligheid. Mooi hoor, allemaal. Maar totaal voorbij 

gaand aan het RECHT op mijn ruimte. Bwelk. 

Ik was deze nog niet zo tegen gekomen. En bijzonder en 

mooi hoe dat dan binnendruppelt. Een gebeurtenisje hier, 

een gebeurtenisje daar, een gevoeletje hier en een 

gevoeletje daar, mijn vinger er niet op kunnen leggen, 

ermee bezig zijn, en dan, ineens, trekken de sluiers eraf en 

heb ik het helder. Dan haal ik mijn team erbij. Dan wordt 

het leuk.

Team blij, ik blij, en al voelt het nog wankel (en ben ik het 

nog niet meester), ik weet nu, als het zo helder is, wel 

ZEKER dat ik dit onder de knie krijg. Ik word er altijd een 

beetje blij-excited van, zo’n nieuw gebied om in te groeien. 

Waardoor alles wat niet mee kan vanzelf boven komt - da’s 

dan weer minder, true, maar het weegt toch niet op tegen 

de excitement van groei!

En hoe perfect passend en getimed - uiteraard - met dat ik 

juist vandaag op mijn Personal Business Retreat ga. Naar 

Egmond, waar alles altijd helder wordt. En waar ik mijn 

hele komende jaar ga ontvangen. Zoals ik al zeg: perfect 

timing!

Mijn positie die ik hierin in ga nemen is totaal: alle recht. 

No doubt about it. Dat ik die positie nog niet helemaal heb 

doet daar niks aan af. Kom maar op met de testjes. My 

middle name is practice 

En al snel dient het volgende thema zich aan, tijdens 

het wacht- en calibratie proces. Weet je nog? We zijn 

nog steeds die 6 weken aan het doorgaan, naar The 

Wave of The Whales toe. 

Het is echt super duidelijk hoe alles wat zich 

aandient in die 6 weken dus precies 1e, 2e en 3e 

chakra-werk is. 

Moeder - moederrol - oermoeder
Op 8 februari schrijf ik over het volgende wat zich 

aandient:

Een ander thema wat enorm speelt nu, naar The Wave of 

the Wales toe, is het moeder-thema. 

Of eigenlijk moet ik zeggen: de thema’s rondom veiligheid 

en geld, sexualiteit en identiteit, oftewel de eerste drie 

chakra’s worden enorm zichtbaar in alles wat ‘moeder’ 

behelst. 

Ook heel logisch, want in de gang van Remerging back into 

Oneness - van gender-based naar gender-neutral naar 

gender-less - komt alles omtrent ‘moeder’ sowieso in een 

ander licht te staan.

Moeder

Voel je ‘m? Resoneert ‘ie?

Moeder

Op allerlei manieren wordt eraan getrokken en 

gesleuteld. Veiligheid bieden. Bescherming geven. Tegelijk 

liefde en hart. Onwrikbare liefde, meedogenloze 

bescherming, totale overgave en keuze voor het kind. 

Voor het onschuldige. Voor puurheid. Daarin ook de 

weerstand, de twijfel, de vragen: macht en 

machteloosheid, schuld, schaamte en oordeel.

Moeder

Aan de andere kant hoor ik veel mensen hun eigen relatie 

met hun moeder weer opnieuw tegen het licht houden. 

Was het er, die bescherming, die veiligheid, die keuze voor 

jou, zelf, als kind?

En daar zijn dus weer die thema’s rondom veiligheid en 

geld, sexualiteit en identiteit.
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Ga er maar lekker doorheen. 

You’ve got this

Het is allemaal voorbereiding, calibratie, bewegen naar 

groter en meer.

Veel meer.

Jouw hart kan groter, zo groot als de wereld. En daarom 

ben je nu - helemaal volgens plan - aan het opruimen en 

doorleven en herzien en herijken.

Een nieuwe horizon, een nieuwe wereld, een waarin jouw 

hart de zon is die jouw realiteit verlicht. Goud en groots 

en genietend.

Grappig hè. Ook hier al: Goud.

7x3 Dimensies
En toen werden de 21 dimensies zichtbaar. Er waren 

een heeeeeeleboel mensen multidimensionaal aan 

het werk om hun laatste restjes shit op te ruimen 

zodat - met The Wave of the Whales - Humanity voor 

het eerst door The Portal of Selflove zou kunnen 

bewegen. Snap je wat ik bedoelde toen ik zei: ook 

jij speelt hierin een hoofdrol? Want ook jij hebt dit 

multidimensionale werk gedaan, ook dat durf ik te 

wedden. 

En ik schreef:

- 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, sunconscious en unconscious

- in 3 tijdsdimensies: heden, verleden, toekomst

- voorbij 3 valkuilen: Groei- strijd- bypass- thema

- in 3 delen in jezelf: kind, puber, jong volwassene

7x3

7x3 = 21

21 = 3

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

hebben gecreëerd? 

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

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 Selflove. Into the Era 

woven from threads of Love, Freedom, Safety and Power. 

Dat proces wordt verankerd in Human Consciousness. 

Oftewel: vastgelegd in de Akashic Records. Daarmee 

wordt dat hele proces, van begin tot einde, toegankelijk 

voor elke Human Being. En de Akashic Records worden 

vastgehouden door, je raadt het al, de walvissen. Dat is al 

sinds for ever hun taak. 

Remembering the Plan

Moving through the Portal of Selflove

Het tegenovergestelde van 
zelfliefde
En daarna schreef ik, naar aanleiding van vragen 

over wat het tegenovergestelde van zelfliefde is:
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The opposite of Self Love? Dat zijn Schuld, Schaamte en 

Oordeel. The Big Three. Niet haat, dat is alleen een gevolg 

van The Big Three. Net als geweld en machtsmisbruik. 

Zowel IN jezelf als UIT jezelf. Snap je? Zie je wat er gaande 

is?

Daarom - zo vlak voor het doorgaan van The Portal of Self 

Love met de Whales, stuitert iedereen alle kanten op, en 

ben je hard aan het werk om in multiple dimensions of you 

daar de restjes en draadjes en stukjes nog uit te halen. 

Soort van: getting ready to enter. 

3x7 dimensies welteverstaan. Dus no worries lieve jij. 

You’ve got this. Je bent niet te laat en je loopt niet achter 

en je bent niet terug bij af. 

Je bent PRECIES op tijd. Je bent PRECIES goed. Je bent 

PRECIES waar je wilde zijn om als de divine being die je 

bent iets te doen wat hier nog niet eerder op deze manier 

is gebeurd. 

En ohhh my wat een licht. Wat een power. Wat een 

schoonheid en wat een grace. Jij. Je bent het allemaal.

Tijdens 
The Wave of The Whales

En dan, eindelijk, is daar The Wave of The Whales. 

Het is onmogelijk te vertellen wat er allemaal 

gebeurde. Magisch, wonderlijk, soepel en snel, en 

tegelijk duurde het eeuwen. Levens. Het was 

prachtig. Van 26 februari tot en met de afsluiting op 

17 april is dit het, wat mij, ons, bezighoudt.

Draining
Op 4 maart deelde ik:

We zitten volop in The Wave of The Whales. Gisteren was 

de derde bijeenkomst op 3-3, totaal niet bij stilgestaan 

tijdens het vastleggen van de data maar there you go. 

En dan was het ook nog iets bijzonders in de Tzolkin-ka-

lender geloof ik. Het was in elk geval een biggie. 

Appjes van deelnemers gaan over het naar boven komen 

van veel, in alle 21 dimensies waarbinnen we aan het werk 

zijn. Met als rode draad: ik doe het niet goed/ik doe iets 

verkeerd. Op allerlei manieren, in allerlei vormen en met 

allerlei nuances. 

Dat kan er natuurlijk ook helemaal niet zijn, tegelijk met 

Selflove. So out it goes. 

Echt prachtig te zien hoe deelnemers het zien, voelen, er 

laten zijn zonder er nou direct keihard op aan te haken. 

Drainen, noem ik dat. Just draining it out of your system. 

En meer, out of Human Consciousness. 

Niet dat het daarmee erg prettig is, maar, goed te doen 

wel. 

En natuurlijk resoneren er velen mee. Jij misschien ook? 

Ben heeel benieuwd naar jouw ervaring hierin! 

Maandag gaan we verder, nu een paar dagen zonnige rust. 

Love you all!

Ultieme verantwoordelijkheid
En op 11 maart dit:

Leven vanuit jouw eigen waarheid - de waarheid in je hart. 

In plaats van leven vanuit een waarheid die afhankelijk is 

van:

media

overheid

familie

vrienden

oude pijn 

eerdere ervaringen

religie

geschiedenis 



   
geld

social media

status

Of wat dan ook wat niet WAAR is voor jou. 

Dus wat je ook werkelijk kiest, wat je ook werkelijk voelt, 

wat je ook werkelijk denkt, zelfliefde is nog nooit zo 

beschikbaar geweest als nu. 

Ga ervoor. Durf. Laat los. Kies. 

Selflove - the Key of all Keys

Je mag er helemaal zijn

Alles van jou mag er zijn

Je bent helemaal goed

Alles van jou is helemaal goed

En zie vanuit die vrijheid hoe dat ook voor de ander geldt. 

Ieder, zelf, kiezend en ervarend en kiezend en ervarend. 

En ontvang. Jouw hele reality is er voor jou. Om te ervaren. 

That’s it. En de ander’s reality is er helemaal voor de an-

der. Meer is er niet. Jij en jouw ervaring. Daarvoor kwam 

je. Dat doe je. Dat ben je. Dus zie je? Het IS al goed. Je bent 

al goed. Je BENT. That’s it. Je bent genoeg.

Surf op The Wave of The Whales en kies vanuit Selflove. 

Kies. Uiteindelijk kun jij, alleen, kiezen. Alleen jij, maar ook 

jij alleen. 

Eenzaam? Alleen vanuit een eenzame positie. Shift. Laat 

los. Is het waar? Of ben je altijd omringd door liefde voor 

jou, je team. Je bent nooit alleen - kan niet eens alleen 

zijn. Zo veel dimensies, zo veel energie. En zoveel mensen 

zoals jij. 

Ultieme verantwoordelijkheid. Ultieme power. Ultieme 

liefde. 

Vloeibaar: Over wat je misschien 
ervaarde en waar dat heen gaat
En ten slotte, vlak voor het einde van The Wave of 

The Whales, gaf ik een live en daarover schreef ik dit:

Over deze tijd. Over wat jij aan het doen bent. Over wat we 

aan het doen zijn met The Wave of The Whales. Over hoe 

zich dat tot elkaar verhoudt. Over hoe alles, werkelijk alles, 

nu ‘los’ is. Hoe er een nieuwe wereld geboren gaat worden 

uit jou. Alleen maar uit jou - voor jou. En over hoe je hier 

het beste doorheen navigeert.

Vloeibaar. Nou, dat merk ik. Mijn god. Alles is vloeibaar. 

Al mijn plannen, mijn gedachten, zelfs mijn handelen. Ik 

weet ‘s middags niet wat ik de ochtend heb gedaan. Dagen 

lopen door elkaar.

Vloeibaar

Het ene oor in, het andere uit

Hier een aanpassing, daar is het alweer vervlogen

Een keuze in het moment, het andere moment is alles 

alweer anders

Vloeibare tijd

Vloeibare seconden, minuten, uren, dagen, weken zelfs. 

Jaren.

Is het al april? Jeeeeeminee! Wat VLIEGT de tijd. Het voelt 

alsof het jaar alweer voorbij is, bijna!

Is het pas april?

Nou ja! Dat meen je niet joh. Het voelt alsof in de 

afgelopen drie maanden drie jaar voorbij zijn gegaan. Of 

tien.

Ik heb zo gaaf gedroomd, vannacht. Ik ging op reis. Ik had 

al heel veel gereisd, al een flink aantal reizen achter de rug. 

Was gepokt en gemazeld. Was het allemaal gewend, wist 

hoe het zou gaan. Kon het ook heel erg goed, reizen. Al die 

reizen samen en de reis die zou komen: het was eigenlijk 

gewoon één groot geheel. 

Dat deed ik nou eenmaal. 

Dat was ik nou eenmaal.
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Voor me hing een enorme landkaart met de hele wereld 

erop. Tenminste, ik herkende het verder niet als ‘de 

wereld’, maar dat was, wat het was. Mijn wereld. Mijn 

reality.

En ik zag dat ik een stukje, het volgende stukje, al had 

getekend. Met puntjes voor plaatsen en een 

potloodstreep ertussen. Een potloodlijn met punten, 

schetsmatig, beetje slordig. Lekker.

En nu wilde ik praktisch worden. Ik stond al klaar met mijn 

notebook om de plaatsnamen te noteren en even uit te 

zoeken wanneer welke bus, hoe laat dan vervolgens de 

trein, hoe alles mooi op elkaar zou aansluiten, waar ik wat 

langer zou blijven om welke reden dan ook, en met veel 

ruimte voor verandering onderweg.

Maar ik kreeg het niet helder. Ik kon de plaatsnamen niet 

lezen. Dus ik kneep met mijn ogen en ging naar voren, dan 

weer naar achter. Nah. Super onscherp. Dan maar een bril 

op. Zelfde verhaal. Dichterbij, verderaf, knijpen, lukte niet. 

Alsof er vaseline op de lenzen zat.

En toen werd ik wakker.

Ik lag daar een beetje te mijmeren en te overdenken en 

me te realiseren dat het zo accuraat is, met wat ik ervaar. 

Niets lijkt te beklijven, niets lijkt concreet te worden, niets 

lijkt te vatten. Niets in de materie. Niets in de tijd. Niets om 

ook echt actie op uit te voeren.

En dan daarbij: het hoeft ook niet.

Geen schuld, schamte, oordeel. Geen innerlijke stemmen 

die me aansporen en geen ja-maar wat-als of want-anders.

Gewoon.

Niks.

Mijn toekomst, mijn plannen, mijn leven, mijn weg.

Het is vloeibaar. Licht - da’s het enige wat ik zeker weet. Of 

nou ja, ook dit:

Gebouwd op Love, Freedom, Safety, Power.

Unfolding in Ease & Grace (want ja hoor, nog steeds mijn 

‘tracks’).

Met evenveel liefde als zelfliefde, 
evenveel ruimte als veiligheid, 
evenveel steun als vrijheid.

Ik laat het los. Ik laat het stromen. Vormeloos, woordeloos, 

zwemmend in het vruchtwater van deze nieuwe 

werkelijkheid die gaat komen, die ik ga dromen, die al 

gedroomd is, die vorm gaat krijgen samen met mij. 

Synchroon met elke handeling, elke gedachte, elke emotie 

en elk weten.

We waren er. In de Nieuwe Wereld. In een helemaal 

nieuw te weven werkelijkheid. Maar dat wist ik toen 

nog niet - althans, niet zo duidelijk. Dit, dit was de 

fase van vloeibaar, van vormeloos en van 

woordeloos. Maar dat zou snel veranderen.

Na 
The Wave of The Whales

Celebration of 
the Human Experience
Samen met Peter vertrek ik naar Engeland. We gaan 

daar trouwen. En ik deel het hele verhaal hier 

verderop met je, want hey, het had nogal gevolgen.

 

Dominosteentjes...

Ik zou daar ook een sessie hebben, samen met mijn 

team, een Energetic Update and Expansion. Dit 

zeggen ze erover van te voren:
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Ik ben in mei in Engeland, in The Womb of the Goddess. En 

jeeminee ik voel de energie er al in opbouwen! Na 

alles wat er is gebeurd – Divine Male back into Full Power, 

de shift naar 4e Chakra van Human Consciousness, The 

Wave of The Whales – is het ook echt hoog tijd alles 

‘erheen te brengen’. En dat doe ik met Peter. Zo passend is 

dat: Divine Male en Divine Female volledig geïntegreerd in 

zichzelf, net als ik. Van Venus – een en al liefde.

We hebben het er verder niet zoveel over en genieten 

vooral enorm van alles wat we ervaren en zijn, en hoe dat 

alles samenkomt.

A celebration of the fysical body, 
pure joy for being on the planet, ex-
periencing life as a human being in 
every aspect. 

Wisdom (which is Truth) and Vul-
nerability, Creativity and Discovery, 
Sensuality and 
Presence.

Heel bijzonder en tegelijk zo normaal en precies zo de 

bedoeling.

Een nieuw verhaal
Op 6 mei, moe en voldaan van een bijzonder 

enerverende eerste deel van 2022, schreef ik dit:

Hey lieve mensen, ik ga op reis. En niet zomaar een reis. 

Er begint vandaag een nieuw verhaal voor mij. Een nieuw 

begin - of liever gezegd, het begin van iets nieuws. 

Gisteren ging de coach-site online, ik ben gestart met de 

Energetic Updates and Expansion, ik heb losse eindjes 

afgeknoopd en zaken afgesloten. Ik ben er klaar voor.

Voor het eerst in 10 jaar wil ik oprecht, echt, even 

loskomen. Hiervoor wilde ik dat nooit, mijn onderneming 

is wie ik ben. Alles vloeit altijd in en door en om elkaar 

heen. Zo vind ik het fijn. 

Er bestaat al jaren geen weekeind voor mij, maar ook geen 

werkweek. Er bestaat al jaren geen wekker voor mij, maar 

ook geen werkloze avond. Ik doe - letterlijk - altijd wel iets. 

Even een mailtje, een appje, even via Facebook een reactie 

geven, of juist iets posten. En als ik ‘niets’ doe, doe ik ook 

iets: mijn innerlijke processen houden nooit op. 

Zodra het stil is, ontvouwt zich meer. 

I love it. Leven, op deze manier, I love it. 

Altijd expansion, bewust ervan, het uitdrukken in fysical 

plane. In schrijven, ontwikkelen, gesprekken. Mijn leven is 

alles behalve saai. Tegelijk heb ik meer rust dan ooit 

voorheen. Meer ruimte, meer tijd, alle tijd, eigenlijk. Time 

Mastery - ik heb er dan ook met enorme 

vasthoudendheid aan... gewerkt 

En nu...

Nu is Peter in mijn leven. En tijdens The Wave of The 

Whales heb ik gevraagd of hij met me wilde trouwen. En 

hij zei ja. En nu heb ik ringen laten maken in België bij 

Hein Vera, met daarin The WhaleStone verwerkt. En het 

werd water, golf, strand, licht, walvis. En nu gaan we naar 

Engeland, naar The Womb of the Goddess - en nog naar 

andere plekken. En we nemen de ringen mee, en we den-

ken dat het daar gewoon... gebeurt. We zijn er zeker van, 

eigenlijk. Daar gebeurt het.

Na The Giant Arises, en de daarop volgende Foundation 

Day wist ik het: het grote genieten is begonnen. Ik wist 

dat wat zou gebeuren op 12-12-2021 onvermijdelijk was 

geworden. Niet meer te stoppen. En het gaf me enorme 

rust. Een soort van ‘mijn taak zit erop’ gevoel. Dankbaar, 

vol liefde en vol enorm hart voor wat er allemaal gebeurd 

was. Maar ook zooooo blij en opgelucht. Het is oprecht 

heel zwaar geweest. Serieus hard gewerkt, serieus alle 

zeilen bij, serieus tot het gaatje gegaan. Dat grote 
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genieten, ik was klaar het te ontvangen. Maakte duidelijke 

keuzes daar naar toe. Ik was klaar voor de volgende stap. 

Are you ready for the next phase? zei mijn team. Ik kon 

alleen maar ‘ja’ zeggen. Ja, ja, ja. Ook als het grote gevolgen 

heeft, ook als het afscheid betekent? zeiden ze. Ja.

Vlak erna zag ik zomaar op straat iemand me tegemoet 

lopen, met een systeem, een hart, waarin Divine Male en 

Female helemaal één was. Totaal geïntegreerd. Een 

blijheid en licht waarvan ik niet anders kon doen dan 

breed lachen. Ik zag een systeem wat Whale Energy in zich 

droeg: ik zag ze zwemmen in een grote bol om zijn hart. En 

toen, toen pas, hoger, toen zag ik blauwe ogen die 

sprankelden van plezier, levenslust en vrolijkheid. En ik 

dacht nog: wat heerlijk, dit zomaar tegenkomen op straat. 

En ik liep door, blij, happy. 20 minuten later liepen we 

allebei de andere kant op, en kwamen we elkaar weer te-

gen. Ik moest lachen en zei, jaaa team, ik heb het 

gezien. En ik liep door. Ik dacht even later, misschien moet 

ik teruglopen. Ik twijfelde: maar het was zo snel, na alles. 

Voor ik mijn beslissing kon nemen stond Peter achter me. 

Omgedraaid, en mij achterna gelopen. Mijn hart joh. We 

stonden elkaar een beetje schaapachtig aan te lachen. En 

we gingen wat drinken, de volgende dag.

Alles erna is, inderdaad, het grote genieten. Een 

celebration of the Fysical Plane. Wisdom/Truth en 

Vulnerability, Presence en Sensuality, Creativity en 

Discovery, dat leven, uitdrukken in elk moment. Magisch. 

Echt. Liefdevol. Eerlijk. Op alle lagen, zonder ook maar iets 

uit de weg te gaan. Zo puur.

En dat is het nog steeds. Zo puur. Ik schud nog steeds mijn 

hoofd nog wel eens in verbazing - dat het zo gelopen is, 

dat dit nog in petto lag, dat het zo makkelijk is en ging en 

kan. Ease & Grace, indeed.

Ik ga naar Engeland. Met Peter. En ookal ‘werk’ ik niet - ik 

weet dat er heeeel veel gaat gebeuren, daar in The Womb 

of the Goddess. Je hoort er in juni alles over (behalve 

trouwens als je meedoet met de Energetic Updates and 

Expansion van 23 mei, want die gaat wel gewoon door, als 

enige staat dat in mijn agenda deze maand).

Deze overgangsfase van wat was naar wat zal zijn - hier 

ligt nu mijn focus en aandacht en liefde en hart. De hele 

maand mei - helpen verhuizen en afscheid van onze 

gezinssituatie van het moment en zorgen dat er daar iets 

moois en veiligs en nieuws ontstaan is, mijn 51e 

verjaardag op de 10e, de reis naar Engeland, trouwen, ah 

joh. Het is veel. Ik duik erin. Tot straks, tot in juni.

Struikelen over een haar:
The Age of Impeccability

Deel 1 | Kiezen, en nog eens 
kiezen
Na de reis deelde ik een proces met je wat op zijn 

beurt óók weer een dominosteentje was. 

Onontbeerlijk in de stapjes naar hier en nu, naar 

vandaag, naar The Golden Aspect of Self.

Het bestaat uit 4 delen en ik plaats het allemaal hier 

in dit boek. Het is veel - I know. Maar ik kan het ook 

niet weglaten. Ik heb me er bij neergelegd: dit boek 

wordt dikker dan verwacht, meer dan misschien 

gewild. Sla rustig over, of lees later, doe ermee wat 

je wilt. Ikzelf wil volledig zijn en als ik eenmaal bezig 

ben, nah ja. Dan kan ik maar net zo goed ook echt 

alles vertellen. Ik schrijf dit trouwens precies om 11 

over 11 uur. Just saying ;-) 

Ben ik weer. Ik ging naar Engeland. En daar gebeurden 

er magisch mooie dingen. Maar het was ook een beetje 

bwelk, wel. En stroef. En lastig. En toen gebeurde er weer 

iets magisch.

Ik ga er de komende tijd meer over vertellen, maar waar 

het op neerkwam: ik struikelde over een haar.
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Nou zul je denken; maar dat is toch niet nodig? Of: maar 

dat is toch normaal? Of: dat kun je toch herstellen, of shif-

ten, of oplossen, in licht en liefde en joy en happiness?

Nahhhh.... zo ging het niet. Er gebeurde iets anders. Iets 

heel belangrijks en iets wat — zo kwam ik later achter — 

voor iedereen speelt. Tenminste, iedereen die wil.

Ik begin vandaag met vanmorgen, met de boodschap van 

mijn team die ik kreeg en met wat het met mij deed. En ik 

volg snel, met meer. Want het is exciting, en helpend, en 

belangrijk, en het MOET verteld worden. Dus riemen vast, 

want we zijn op een wild ride en hoe meer overzicht en 

inzicht, hoe groter jouw plaatje, hoe makkelijker het is. Hoe 

soepeler, makkelijker en hoe meer in flow. Jouw flow. Want 

stromen doet het. Van vast naar vloeibaar naar energy, 

weet je nog? Nou, vloeibaar it is! The Whales hebben ons 

zonder omwegen in een flow gebracht die niet te stoppen 

is. En wat je daarmee doet is aan jou — dus daarom: hoe 

meer je weet, overziet en inziet, hoe bewuster je kunt 

kiezen. En dat, dat is nu precies waar het allemaal, 

helemaal, over gaat.

Dit is de eerste van een serie. Kan wat lang overkomen. 

Maar stay with it — eventjes. Want het gaat ergens heen 

leiden. Ik ga het voor je ontsluieren, en je meenemen in 

het grotere plaatje. Maar daarvoor moet ik bij het begin 

beginnen — of eigenlijk, bij vandaag. En dan terug uit. Nu 

ja, je snapt me wel. Just bear with me.

Vanmorgen, de 17e, werd ik wakker. Met zo’n naar gevoel. 

Zo’n sinking feeling...

En ik ging zitten met mijn team, zitten met pen en papier 

zoals ik vroeger deed. Voordat mijn team met me 

gemerged was, voordat ik eigenlijk de hele dag door met 

ze heen en weer aan het uitwisselen was.

En na een tijdje invoelen en doorvoelen en kijken naar wat 

ze me lieten zien kreeg ik het ‘Ahhhh ik snap het!’ — 

gevoel. Ik dacht, het voelt, alsof ik geen keuzes heb 

gemaakt! Alsof ik de keuzes die ik afgelopen dagen, weken, 

nog niet gemaakt heb. Het voelt, alsof ik op dezelfde plek 

sta als die dagen, weken geleden. Alsof ik het - weer - niet 

weet!

Ik zag in een flits dat getwijfel, gedraai, dat wat-wil-ik-nou, 

dat ga-ik-nu-linksaf-of-ga-ik-nu-rechtsaf, dat haha-leuk-

alles-is-mogelijk-maar-wat-WIL-ik-dan... - gevoel. En 

hoewel ik er wel uit was, hoewel ik mijn richting had 

bepaald, had ont-dekt wat ik wilde, het leek net, alsof dat 

níet zo was. 

En daardoor voelde ik me onbestemd, onvast, 

gedesoriënteerd, een beetje meh.

En ineens snapte ik het: Haha! Maar dat.... dat is omdat 

alles vloeibaar is!  Alles is los. Alles kan alle kanten op. 

Onze nieuwe wereld is grenzeloos. De grenzen zijn aan 

ons. Het kader is aan ons. De eindeloosheid van wie we 

zijn, van al wat is, gaat vaste vorm krijgen in Fysical Plane 

Reality en ik, ik voor mij en jij voor jou, gaat de grenzen 

aangeven, de kaders bepalen, voor deze nieuwe 

werkelijkheid waarin we zijn geboren. Like Gods on Earth, 

indeed!

Holy moly.

Dus is het tijd om opnieuw te kiezen.

En opnieuw.

En opnieuw.

Mijn team — altijd ready to swoop in als het kwartje 

eenmaal valt, zei:

This is The Planet of Free Choice. Make no mistake. It is 

at it’s very core, it’s very Being. Everything else is illusion. 

And you are choosing the shape of your reality anew in 

this very moment. So your reality — as your best friend — 

presents you with choice — again and again. So you can 

make sure. Be sure. And be at total peace with your 

choices.
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So yes, this IS the age of Impeccability. Because you see, 

whenever there was a time to make sure, BE sure, it is 

now. For now is the time you shape your reality for a long 

time to come.

And, so, do not disregard the tiny slivers of discord.

Don’t step over your true emotions, or feelings, or 

hunches.

Hold into Light

Unveil

Be brave

Analyze

Be observant

Be detached — yet unwaveringly true to self

And then choose

And choose

And choose

And then, stick with your choice.

Stick with that what makes you happy

Stick with that which makes you shine

You shall have it

Once examined, analyzed, processed, chosen wisely

And thus: aligned with you,

there is no reason why you wouldn’t.

Just remember: it’s not about the shape of things. It’s 

about the flow and feel of things now.

Anything you wish for that isn’t aligned with you will help 

uncover more of you, to then hold this ‘more of you’ into 

light, then choose again.

Anything you wish for that is aligned with you will take root 

in your new world

Then blossom

Then flower

And we, dear one, with you, will water your garden.

We love you

All will be well

En zo makkelijk was het. Ik koos opnieuw, omdat wat ik 

had gekozen helemaal, totaal klopte. Met mij, met mijn 

hart, met mijn core, met mijn taak, met alles wie ik ben en 

wat ik doe en met hoe ik wil leven.

Ik snapte ook ineens waarom ik - opnieuw - met mijn team 

zat te praten alsof het jaren geleden was. ALLES kies je 

opnieuw. We zijn in een nieuwe wereld, en je hebt totale, 

ultieme vrijheid ALLES te kiezen - maar dan moet je dus 

ook wél kiezen!

Ik ben nu 9 dagen bezig met elke ochtend en avond 

bekkenbodemspier-oefeningen. Dat doe ik met een 

apparaatje, de Kegel8. Maar ook gedurende de dag, met 

oefeningen tussendoor, zo vaak ik eraan denk. En vanaf 

gisteren ook op de mat, stretchen en spierkracht. Heerlijk 

vind ik het. Ik heb een boek gekocht en pagina’s 

genummerd van 1 - 40. Haha ja! Precies zoals 40 dagen 

Liefde Voor Jezelf is begonnen! En elke ochtend zit ik dan, 

terwijl ik mijn K8 oefeningen doe, met mijn notebook en 

mijn pen met mijn team te praten. Haha ja! Precies zoals ik 

dat eerder dus ook al deed! En ik krijg de meest 

heerlijke berichten en de meeste heerlijke richting. Samen 

met mijn team heb ik bepaald. Of eigenlijk: ze ontvouwden 

de opties, maakten het zichtbaar, en ik koos. Kies.

En ze zeiden, Marieke, dit is het precies: je bouwt nu al 9 

dagen en straks 40 dagen aan jouw basis. YOUR 

FOUNDATION. Snap je? We zijn nu het fundament aan het 

leggen voor een hele lange tijd. Jouw reality wordt als het 

ware in deze nieuwe wereld blok voor blok, of nee, 

natuurlijk! Keuze voor Keuze! opgebouwd. En alleen jij kan 

kiezen. Alleen jij.

Ik zat intussen elke dag met mijn team en 

kreeg zoveel info. Elke dag kwamen de 

inzichten en boodschappen. Heerlijk.

Ik poste het volgende op 18 juni:
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Verantwoordelijkheid 
brengt je thuis

Zelfliefde - The Key of all Keys - bracht je thuis, diep in 

jezelf en de waarheid van jou, en omdat genoeg mensen 

dat deden kwam er een kantelpunt en is het Human 

Consciousness Field als geheel geshift van 3e naar 4e 

Chakra, en vervolgens ben je geboren in een geheel nieuw 

te kiezen (lees: creëren) werkelijkheid, en nu brengt 

VERANTWOORDELIJKHEID je thuis in deze nieuwe 

werkelijkheid. 

In deze werkelijkheid is RESPONSIBILITY het aspect van 

zelfliefde waarom het draait. Want het nemen van 

verantwoordelijkheid voor wie je werkelijk bent in alle 

aspecten van jouw zijn, de multidimensionaliteit van jou, 

is de ultieme daad van zelfliefde. Het volledig omarmen 

en ownen wie je bent. En kan nu ook, omdat die shift van 

3e naar 4e heeft plaatsgevonden. Hiervoor waren er nog 

redenen waarom je als het ware ‘niet verder kon’. Nu niet 

meer! 

Vandaar, this is the age of IMPECCABILITY. Geen haartje 

van iets anders, no indulgences in anything less-than. 

Durf het, lieve jij

Je hebt er zo hard voor gewerkt

Take it

Take it all

And thus, have it all

Met volledige
verantwoordelijkheid komt 
volledige vrijheid

En de aanwijzingen en helpende duwtjes bleven 

komen. Het werd me steeds duidelijker dat we een 

hele, hele bijzondere fase waren ingegaan.

op 21 juni kwamen ze weer met een uitgebreide 

teaching, en duidelijker en duidelijker zag ik hoe 

ieder druk was met het opzetten van de eigen 

Nieuwe Wereld.

Weaving your new 
foundation for your new reality

Choose to not be steered by anything 

other than real desire, passion, drive,

coming from true self

Coming from love

Use your compass - which IS you

Choose to be - you

Choose to move forward - only from you

To be you - unveil your true self - more

You are all like butterflies breaking out

of the cocoon.

Have you ever seen it?

It is hard work. 

Yet inevitable

Mijn team zei het weer mooi: Het is onvermijdelijk. Het kan 

bewust, of onbewust, maar het gebeurt, nu. 

Weaving your reality anew. 

Je bent een heel nieuw spel begonnen. Je kiest alles 

opnieuw. Alles. Je kunt bewust kiezen - of vanuit 

gewoonte. Maar past die gewoonte nog wel?

Die gewoonte klopte misschien helemaal, totaal, in dat 

andere spel. Vóór 12-12-2021. Toen Human Consciousness 

nog 3rd Chakra- based was. Maar nu. Dit is een heel ander 

spel. 
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Nu is alles Heart Based. En wat toen niet kon, kan nu wel. 

En wat toen wel kon, kan niet meer. 

Voel. Neem jezelf serieus. Neem verantwoordelijkheid 

voor wat je voelt, opmerkt, in jezelf. Onderzoek. Ontsluier. 

Neem verantwoordelijkheid voor de vraag die in jou leeft.

En dan: vind. Vind op de vraag in jezelf het antwoord in 

jezelf. En vervolgens: neem opnieuw 

verantwoordelijkheid. Neem verantwoordelijkheid voor 

het antwoord in jezelf, en kies. Kies jouw richting, kies voor 

wat je wil. Kies. 

En dan: doe. Neem opnieuw verantwoordelijkheid. Nu 

voor je keuze, jouw keuze, los van alles en iedereen. Neem 

verantwoordelijkheid voor jouw keuze in jezelf en handel. 

This is how you weave your new foundation for your new 

reality - consciously

You’ve never been more powerful
You’ve never had more influence

You’ve never been closer to being 
like God on Earth. 

Het begon me te dagen dat mét die bijzondere fase 

er een enorme kracht mogelijk was. Een hyperfocus, 

zo te zeggen, die zou leiden tot... wat eigenlijk? 

Dit schreef ik op 22 juni:

Toepassen

Vandaag rustdagje met de bekkenbodemoefeningen, 

maar zit nu wel met mijn notebook op schoot. En ik zat 

net te mijmeren over gisteren - joh! Zo fijn! En te bedenken 

en verwonderen: ik voel me echt unstoppable - nooit 

eerder zo op een gekke manier ‘op vaart’ gevoeld! 

Komt mijn team binnenwaaien, met iets wat jou nu ook 

enorm kan helpen- zeker in het kader van mijn laatste 

post hiervoor:

.....

You feel unstoppable, and that - we are

We have momentum

Because you are making choices ALL IN THE SAME 

DIRECTION 

There is no hesitation

There is no looking behind

There are no sidetracks

All is focused on the same

And so, there is a lot of power

on a small surface, so to speak

This creates a laserbeam that pierces deeply, into the 

heart of your new reality.

Deep into your desires - that are all of the adult: all 

perfectly alligned

So think of this: perfectly aligned with a laserbeam of light 

to bring us there. 

We are moving very fast indeed. 

…..

Ah ja. Snap ik. Zie ik. Het voelt alsof alles hiervoor een 

soort ‘oefenrondje’ was. Alsof ik al die tijd al hier naartoe 

leefde, om het NU toe te passen, allemaal. 

Wat toepassen? 

Volwassen aan het stuur, vrij van alles wat niet ‘van mij’ is, 

los van alles en iedereen. 

Totale helderheid over wat ik wil en totale vrijheid dat dan 

ook te kiezen en ernaar te handelen. 
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En het nemen van totale verantwoordelijkheid voor het 

hele gebeuren.

Ik schreef intussen ook Deel 2, van Struikelen over 

een Haar.

Deel 2 | Over trouwen 
in Engeland

Okay, dus Peter en ik gingen naar Engeland om te 

trouwen. Samen. Niemand erbij. We hadden besloten - na 

van alles te hebben bedacht - dat er eigenlijk helemaal 

niemand was die ons kon trouwen, behalve wij zelf. We 

hadden gezien dat wij, en alleen wij, de autoriteit hadden 

om ons te trouwen. Niemand die boven ons staat, geen 

wet en geen religie en geen functionaris en geen nada 

niks. Just us. Niemand anders gaat er over, was the 

bottom line. Tja, Het was eigenlijk zo logisch, dat we er 

onze schouders een beetje over ophaalden toen we het 

eenmaal zo helder hadden. So be it.

En trouwen deden we. We hadden afgesproken dat we wel 

zouden zien, wanneer en waar. Dat we het zouden 

voelen, weten, zeker weten. En dat was al magisch in 

zichzelf. Steeds voelen - nu? Nee. De ringen had ik vanaf 

de derde dag ongeveer in mijn tas, de dagen ervoor 

voelde ik in de ochtend al: dat gaat ‘m niet worden.

Elke dag was zo fijn, zo in flow, zo gemakkelijk, zo easy. 

Heerlijk. Elke plek was zo mooi voelbaar, zo 

ondersteunend, en er gebeurde zo subtiel zo veel. We 

raakten closer en closer. En bij de vijfde chakra plek was 

het bijijijijna zover - ineens werden we haast bevangen, 

we stonden te stralen en zoenen en zeiden het bijijijijna... 

maar we zeiden ook, nog niet hè? Nee. Maar wel bijna. Ik 

realiseerde me later: dit is de plek van Expression of Self. 

En je ‘uitspreken’. Nu kun je jezelf op heel veel manieren 

uitdrukken en dat valt allemaal onder 5e chakra, maar ‘ja’ 

zeggen tegen deze man, dit leven, deze toekomst samen, 

met alles wat het inhoudt, wauw. Dat was wel heel 

toepasselijk. Die ‘ja’ werd daar al gezegd, geschreeuwd, 

doorvoeld, in elke cel. Maar toch was het nog niet het 

moment.

Ik hoopte min of meer dat het niet bij de Tor zou zijn. Voor 

mij zou dat raar zijn geweest, na alles wat er is gebeurd 

daar in het begin van Re-Merging back into One-ness. Had 

ik niet zo’n zin in. En was ook niet zo - totaal niet zelfs. 

Nee, ik wist het ook eigenlijk wel: we zouden eerst de hele 

Womb of the Goddess doen, overal zijn geweest, ons 

systeem helemaal geopend en gecallibreerd en aligned 

en met alle energie van Divine Male & Female Remerged 

er naar toe gebracht, en dan, dan zou het gebeuren.

En dat was ook zo. Onder de Mother Tree in Avebury, op 

de wortels van dit prachtige wezen, tussen haar vier 

stammen, was daar ineens het moment. Echt ongelofelijk 

zeker en zonder enige twijfel. Bizar hoe dat gaat. Zo mooi. 

Tegelijk zo snel. Maar zo, zo mooi. We waren 

helemaal alleen. Iedereen was toevallig net weg en we 

zaten daar samen te zijn, samen te voelen, samen te 

lachen en samen een traantje weg te pinken. Ik voelde me 

zo vrij, zo gelukkig, zo precies waar ik moest zijn. 

Toen we wegliepen hoorde ik in mijn hoofd: All the trees in 

all the world know.

En dat was dat. Met alle bomen van de wereld als onze 

getuigen en onze harten wijd open voor elkaar en alles 

wat onze toekomst zal brengen waren we zomaar ineens 

getrouwd. Van daaruit reden we voor twee dagen en twee 

nachten naar een cabin in de Shropshire Mountains - (met 

een bad buiten waar we ja hoor, twee keer in hebben 

gezeten, in de lichte regen met uitzicht over de pracht van 

de natuur daar). Zo happy. Bliss.

En toen veranderde er iets, heel geleidelijk en heel sneaky 

en heel gestaag. Ik had het niet eens door, in het begin. 

Maar de flow ging eruit. De ease en de lichtheid. Het 

werd een beetje werken, er kwam een beetje afstand, het 

stroomde niet meer. Maar gelukkig gingen we naar Mount 



Saint Michael - mijn geliefde Saint Michael - waar de shift kon 

gebeuren die nodig was. Die onze toekomst zou 

bepalen. En die het laatste stapje was naar het veel 

grotere inzicht van waar we mee bezig zijn.

Nieuwe tracks voor een totale 
nieuwe game
Tussendoor gebeurde er nog iets wat gevolgen zou 

hebben: ik koos nieuwe tracks, op 22 juli. Voor de 

eerste keer in misschien wel 10 jaar. En niet alleen ik. In 

de enorm krachtige-laserbeam-focus-tijd waarin we ons 

bevonden, de tijd van alles opnieuw kiezen, 

werkelijk alles, kozen de deelnemers aan de Energetic 

Update and Expansion van juli ook. 

Met grote gevolgen, zo zou blijken. Ik kreeg mailtjes en 

appjes, soms nog weken later vertelden mensen me er 

over.

... Want de tijd waarin we leven - man o man. Het is echt 

bijzonder. Een totaal nieuwe game - geen next level of nieuw 

doosje, nee. Een nieuwe game zijn we begonnen, op 12-12-

2021. En de gevolgen daarvan beginnen langzaamaan 

duidelijk te worden, en ook de gevolgen van die gevolgen, als 

je me nog kan volgen 

En vanmorgen realiseerde ik me: de Ease&Grace die ik zo lang 

heb gehad als tracks waarover mijn leven liep, ik ga ze 

loslaten. Ik heb twee andere tracks gekozen. Ease&Grace, 

zo geïntegreerd in mijn leven, zo wat ik verwacht, of nog niet 

eens, het IS. Dat ken ik. Weet ik. Ben ik. Tijd voor iets nieuws, 

ook hierin - kiezen is immers waar alles nu om draait!

En vanmorgen koos ik Together en 
Content

Ik heb er nooit behoefte aan gehad, dat ‘samen’-gevoel. Ik 

deed het liever alleen, alles op mijn eigen manier, alles vanuit 

mijn flow. En ‘tevreden’ zou me ‘vroeger’ saai in de oren 

hebben geklonken. 

Maar nu. Het voelt lekker. Het voelt goed. Het voelt welda-

dig en warm en fijn en gezellig en liefdevol.

Maar nu. 

Ik heb een gezin waar ik zo ongelofelijk trots ben - ik, die 

het slechtste voorbeeld kreeg en die alles alleen heeft 

moeten uitvogelen - ja je snapt ‘m, alleen! Want dat wilde 

ik ook, dat was mijn plan!

En nu, we zitten in een totaal nieuwe 
game. Plan van vorige game: 
achieved.

Je kiest alles opnieuw. En daarin kies ik nu, in deze nieuwe 

game, voor de tracks Together en voor Content. Een 

nieuwe ervaring. Voelt rustig, voelt mooi.

Ik had inmiddels ook het volgende deel van 

Struikelen over een Haar geschreven. Er gebeurde 

zo veel dat het allemaal langer duurde dan verwacht, 

maar de impact, herkenning en het shiften erdoor 

werd er niet minder van. En het klopte ook. het was 

echt super belangrijk, dat zal nog blijken.

Deel 3 | Van haar naar barst naar 
kloof naar ravijn

Goed, we waren dus getrouwd, we waren zo happy, we 

waren zo close, en toen veranderde er iets, heel geleidelijk 

en heel sneaky en heel gestaag. Ik had het niet eens door, 

in het begin. Maar de flow ging eruit. De ease en de 

lichtheid. Het werd een beetje werken, er kwam een 

beetje afstand, het stroomde niet meer. 

Ik liet het maar gebeuren want ik had al gauw bedacht: 

komt omdat ik moe ben, omdat we veel moeten rijden, 

omdat we voor het eerst zoveel samen zijn, omdat ik 

superduper ongesteld ben, omdat nou ja, omdat dat er 
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ook gewoon allemaal mag zijn! Toch? Het hoeft niet altijd 

leuk te zijn.

En ik wende eraan. Ik werd er een beetje gelaten onder, 

merkte dat ik er mijn schouders over ophaalde. Ik genoot 

nog wel - maar niet meer zo intens. Ik vond het nog 

heerlijk om te knuffelen, te zoenen, begrijp me niet 

verkeerd - maar ik ging er denk ik toch minder in op. 

Tenminste, minder de hele tijd. Ik vond het heerlijk om 

tijdens de lange autoritten te kletsen en muziek te 

luisteren en te delen, maar het was ergens toch minder 

gemoedelijk en close. Ik wist het niet, wat het was, maar ik 

begon iets te missen.

Ik begon soms zelfs te denken aan naar huis gaan, nog 

hoeveel dagen? En ik begon te denken aan alleen zijn. 

Tijd voor mezelf. Goh. Niet eerder gehad hoor! In 8 lange 

maanden geen enkele keer. Of eigenlijk: samen kon ik héél 

goed alleen zijn! En tijd samen was ook gewoon tijd voor 

mezelf. En ik dacht - ho. Wacht effe. Dit is nu al een dag of 

drie zo. Dit gaat niet goed. En ik begon erover te praten, 

het te benoemen, ik begon het serieus te nemen. Ik zei: 

‘Het voelt raar, stroef, ik ben niet blij’. En Peter herkende 

het. Dus we gingen op onderzoek.

We waren allebei nieuwsgierig, wilden allebei weten 

wanneer het erin sloop, wilden weten van elkaar wat we 

dan ervaarden. Dat was fijn. Maar er gebeurde ook dit: 

waar Peter de harmonie zocht, terug bewoog naar de 

liefde en de verbinding, wilde ik als een soort pitbull weten 

wat er aan de hand was. Ik wilde niet ervan wegbewegen, 

maar ernaar toe. Erop inzoomen en snappen wat er was. 

Dat voelde enorm belangrijk.

Na deze avond praten werd ik in de ochtend wakker met 

zo’n draai in mijn derde chakra maar ik dacht, okay, het is 

dus nog niet weg maar wel besproken dus het antwoord 

komt wel.

En zo gingen we naar Mount Saint Michael. Daar waren 

we namelijk aangekomen en daar wilden we allebei graag 

heen - dat was eigenlijk een soort van ‘moeten’ 

geworden. We raakten elkaar drie keer kwijt, op dat 

eiland. Heel bijzonder. Ik registreerde het wel maar bleef 

een beetje observeren. En ik kwam op een plek waar ik 

ongelofelijk moest huilen en heel veel losliet - absoluut the 

place to be daar. Ook dat registreerde ik, en ook dat ik me 

erna nou niet echt beter voelde (wel even, maar niet lang).

Die avond praatten we verder. Over dat kwijtraken. Over 

die plek. Over mijn ervaring en de zijne. En over dat er nog 

steeds iets schuurde.

En op een gegeven moment zei Peter, ja maar er is niets 

aan de hand, we houden van elkaar, het kan toch gewoon 

soms zo zijn? 

Nu struikel je over een haar.

Die kwam zoooo binnen bij mij. Eerst voelde ik me dom. 

Toen kreeg ik een ‘zie je wel je doet altijd moeilijk’-gevoel. 

Toen werd ik boos en voelde ik me niet serieus genomen. 

Toen wilde ik me er inderdaad overheen zetten en 

denken, ah joh, het is toch ook allemaal ok. Toen kwam ik 

terug in mezelf (dit alles gebeurde intern hè) en reageerde 

ik met, ik denk dat het belangrijk is, want het duurt al een 

paar dagen en ik heb zelf ook al bedacht dat we moe zijn 

en lang bij elkaar en dat is het allemaal niet. Plus, ik heb al 

energetisch werk erop gedaan en alles werkt even maar 

dan komt het toch weer terug.

Okay, zei Peter. En hij bleef erbij. Wisdom (which is Truth), 

Sensuality, Creativity. Presence, Vulnerability, Discovery. 

We exploreerden en onderzochten en uiteindelijk vielen 

we in slaap, veel dichter bij elkaar dan ervoor. En vol 

vertrouwen, tegelijk met een gek gevoel. Totaal eerlijk.

De volgende ochtend gingen we richting Dover, met een 

stop gepland in Kynance Cove en Lizards Point (echt 

adembenemend trouwens).

We reden weg en na 2 minuten al zag ik een bord met 

‘Organic Coffee’ - mooi. Want ik wilde wel even rustig zitten 
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en voelen hoe het nu was, na inpakken en ontbijt daar met 

anderen. Het bleek een galerij te zijn. De kunstenaar was 

zijn werk aan het inpakken want de expositie was 

afgelopen, een ruige vent, beetje een over all getatoeëerd 

blok beton. Hij had iets. Peter was gefascineerd door de 

werken die er nog hingen, ik was wat terughoudender 

maar raakte ook geïnteresseerd en samen liepen we rond.

De galeriehouder was een jonge vent, mega enthousiast 

en hij leek een beetje op een jonge Axl Rose met zijn lange 

haar, lange jas met kraag, en hoed. Gepassioneerd ook, en 

hij vroeg de kunstenaar of hij een doek mocht laten zien 

- dat mocht. Een groot doek, en zodra hij hem uitpakte 

stond ik bijna te huilen. Bam. Recht in mijn hart. Stenen 

onder water, zo goed gedaan en zo.... raak gewoon. Ik heb 

niet eens zoveel met kunst, heb niks aan mijn muren 

hangen eigenlijk. Op de kunstacademie ben ik er een 

beeeetje allergisch voor geworden. 

De galerijhouder zag onze reactie en pakte nog een doek 

uit, eentje die erbij hoorde. Naast elkaar waren ze gewoon 

magisch. Ik kan er niets anders over zeggen. Het klopte 

gewoon.

Een doek was een waterstroom waarin licht binnenviel en 

stenen zichtbaar maakte met ertussen kleine 

edelsteentjes, muntjes, goud, een ketting. Een schat. De 

ander een meer donkere waterstroom met tussen de 

stenen een oud blikje, een tennisbal, troepjes hier en daar. 

Ik zag, de een is een schat in licht en liefde en goud, en de 

ander is ook een schat want het zijn de sporen van 

menselijke aanwezigheid. Van de ervaringen, van de 

interactie, van de processen. Het kan niet zonder elkaar. 

Samen zijn ze een. Het is de One-ness, wat ik hier zie. De 

Remerging back into One. Het licht en het donker samen, 

de menselijke ervaring helemaal totaal doorleven mét het 

licht geïntegreerd. Hemel op aarde. Ik keek Peter aan en 

vertelde wat ik allemaal zag, en hij zag het ook, en hij 

vertelde wat hij zag en het sloot allemaal aan en 

enthousiast stonden we te vertellen en mijn hart joh. En 

dat van hem. Knal, de verbinding was er, onze ogen 

straalden in elkaar. We voelden zoveel liefde allebei, we 

hielden elkaar vast en pinkten tranen weg en lachten naar 

elkaar en zoenden elkaar. De kunstenaar was wat 

geamuseerd verbouwereerd en we vertelden over ons 

huwelijk, over het man/vrouw stuk, hoe dat geïntegreerd 

is in ons allebei, over water en flow en nou ja. Het kwam 

niet echt over geloof ik. En voor hem ging het meer over 

sporen die mensen achterlaten. Maar hij deed ons wel 

een waanzinnig aanbod. Wat we accepteerden. Ons 

huwelijkskado, zei Peter. 

En toen begon het me langzaam te dagen.

Ik liep een beetje weg van de anderen, mijn brein ging op 

sneltreinvaart.

Ik zag weer hoe in het moment we besloten koffie te gaan 

drinken. Ik keek door de glazen voorpui naar buiten over 

het water en zag Mount Saint Michael liggen. Go on - 

hoorde ik in mijn hoofd. Dus ik volgde mijn gedachten. Ik 

zag hoe we naar The Womb of the Goddess waren 

gereisd, hoe we de afgelopen 8 maanden eigenlijk hadden 

gereisd, helemaal in flow. Vloeibaar. Vloeibaar. Een thema 

doorheen alles van Peter en mij - van de eerste 

ontmoeting in Egmond aan Zee waar ik direct de Whales 

in zijn hartgebied langzaam zag rondzwemmen tot en met 

ons huwelijk op de naar beneden stromende 

wortels van de Mother Tree. Liquid. Alles is liquid. Van 

vaste vorm naar vloeibaar naar energie, van 

gender-based naar gender-neutral naar gender-less - en 

nu in de fase liquid. Passend bij het hartchakra: los van de 

vastere Identity gebaseerd op onze oude 

derde-chakra-Reality, en in de vloeibare liefde in onze 

nieuwe vierde-chakra-Reality. Alles stroomt, niks is meer 

vast. Alles is, wordt steeds meer, vloeibaar.

En ik hoorde in mijn hoofd, yes Marieke, go on. En ik 

voelde: nu is het moment om los te laten, wat hou ik vast? 

Nu is het moment om de stroom van inzicht en inspiratie 

te ontvangen, dus ik zei: show me. En het was net, alsof er 

een mantel van me afviel. Ergens ver weg hoorde ik 

Archangel Michael lachen, als een tevreden Garfield. Ik 

keek naar het eiland en voelde me zo gedragen. En ik zag 
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het ineens allemaal.

Doordat Peter en ik getrouwd waren, werden we een 

gezin, als het ware. En in mijn laatste gezin was ik altijd 

degene geweest die overal verantwoordelijk voor was, die 

alles moest dragen. Ik, moest het doen. Ik, moest het 

regelen. Ik, moest ervoor zorgen. En dat stuk was 

helemaal naar boven gekomen, omhoog gewoeld, door 

mijn huwelijk met Peter. Langzaam maar onvermijdelijk. 

En de afgelopen dagen was ik dus steeds meer regelend, 

verantwoordelijkheid nemend en ‘op de tijd’ geworden. 

Dat patroon. De verantwoordelijkheid alleen, en alle wrok 

die erbij kwam kijken. Nu pas relevant. Peter had een 

route uitgestippeld (de eerste week deed ik - The Womb 

of the Goddess, de tweede week deed hij). En ik moest 

ervoor zorgen dat we ons eraan hielden. Dat we konden 

zien wat we planden. Dat we op tijd waren. Ik moest zor-

gen dat we op tijd opstonden en wijzen op kiezen tussen 

bijvoorbeeld uitgebreid ontbijten of ‘het halen’.

Je hoort het al: ik was totaal uit flow gegaan. Weg was de 

easy way. Weg was de ‘in het moment’. Weg was de ‘het 

komt wel goed en anders komt het wel beter’. Ik was aan 

het werk, aan het regelen, aan het zorgen. En hoe meer ik 

dat deed, hoe verder uit elkaar.

Dat alles zag ik, daar in die Galerij. En ik zag ook: ja. 

Struikelen over een haar. Damn straight! Want als ik dat 

niet had gedaan, dan was die haar een barst geworden, 

tussen ons. En daarna een kloof. En daarna een ravijn. En 

daarna waren we ergens in de toekomst uit elkaar gegaan 

omdat ik had gevonden dat hij geen verantwoordelijkheid 

nam (of zoiets) en dat ik alles alleen moest doen, en hij 

waarschijnlijk dat ik star en streng was geworden (of 

zoiets), en dat er geen lol meer aan was - op sommige 

mooie momenten na. Dan was het een sleur geworden. 

En hadden we allebei ons afgevraagd: what the hell 

happened...

Ik zag in een flits die timeline. Brrr. 

En ik zag dat dit, dat struikelen over een haar, zo enorm 

waanzinnig belangrijk was. Ik zag dat het gezin Marieke en 

Peter juist helemaal in flow kan zijn, kan leven, kan 

ervaren. Omdat we er allebei bij blijven, omdat we allebei 

de Wisdom, Sensuality, Creativity, Presence, Vulnaribility 

en Discovery hebben om alles aan te gaan. Omdat we 

nergens bang voor zijn, qua ontsluieren en onthullen. En 

omdat we heel, heel veel van elkaar houden zonder ruis 

en zonder shit ertussen.

En mijn team zei: Struikelen over 
een haar. Remember.

Waarom werd weer in Nederland duidelijk. Na een 

heerlijke lazy terugreis waarin we in het moment 

besloten, er alleen maar liefde en ruimte en vrijheid was, 

een stroom waarop we zo naar huis konden varen. 

Het allerlaatste kwartje viel toen ik net terug was, toen ik 

met de deelnemers van Remembering The Plan naar 

Groningen ging op retraite. Toen werd me écht duidelijk 

en duidelijker en nog meer duidelijk dat dit, this is it. Like 

God on Earth. De Nieuwe Wereld. Jouw Nieuwe Wereld. 

Helemaal voor jou, helemaal van jou.

Even tussendoor: de gevolgen 
van kiezen
Terwijl ik dit alles schreef en poste ging mijn 

proces gewoon door. ik kreeg les, als het ware. En zo 

ontdekte ik wat het betekende om tracks te kiezen - 

vanuit een ander perspectief. dit geldt ook voor jou. 

Herkenbaar, deze inzichten? Dit is van 24 juli:

Ik had dus gekozen voor Together&Content.

Gisteren plaatste ik een bericht in een groep en het werd 

weer als spam aangemerkt. Ik snapte er niks van, want het 

was Struikelen over een haar Deel 3. Wat staat daar nou 

in wat niet ‘goed’ is, dacht ik? Wat moet ik er nu mee? Hoe 

dan? Wat dan? 



26

Ik werd gestressd: al de 6e keer dat er zoiets gebeurt dit 

jaar! Straks wordt mijn account geblokkeerd ofzo, dat wil ik 

niet. Straks ben ik wéér niet zichtbaar als ik iets post. Argh. 

I love dit platform, ik weet en snap dat niet iedereen dat zo 

voelt maar ik nu eenmaal wel.

Dus ik ging googelen: waar hou ik me niet aan de 

richtlijnen, wat doe ik dan wat niet past? Er stond bij dat 

het door technologie was geconstateerd - dus ergens 

moest er iets automatisch gaan. Ik heb geen enkele lading 

zitten op het mij begeven binnen een kader. Dus ik voel 

me dan ook totaal niet gecensureerd of beperkt. Maar ik 

voelde wel machteloosheid, het niet snappen en dus geen 

controle hebben over de situatie. Ik wil dan gewoon weten 

hoe het werkt en wat nodig is, waar die kaders liggen, 

zodat ik niet tegen de rand ervan aanstoot en geen gedoe 

krijg. Het doet me altijd denken aan Dr. Bibber. Zo’n 

keiharde BZZZZZZ als je tegen een grens aanloopt.

Ik appte Angelique van Cleef, van Online Marketing Done 

for You. En ik sprak Peter. En mijn zoon zat op het balkon 

en hoorde me en kwam naar binnen om mee te denken 

en helpen.

Ik had het allemaal niet zo door....

Maar ik werd vanmorgen wakker en overdacht het hele 

gebeuren - best een tijdje mee bezig geweest, wat laat 

mijn Reality me zien? Wat voel ik? Waar zit het? - en zag 

ineens: Oh joh! Together!

Ik heb nog nooit eerder hulp gehad bij zoiets, op deze 

manier. Ik las terug in onze app en Angelique heeft 

gewoon tussen 10-11 in de avond met me zitten appen! 

Hoe lief! Ik herinnerde me dat ik gisteravond een laatste 

appje stuurde om te bedanken dat ze er effe voor me 

was, en ik realiseerde me, dat zou ik eerder nooit gedaan 

hebben, haar appen erover, iemand anders vragen wat 

ze ervan denken. Dan had ik het alleen opgelost. Had ik 

mijn energetisch werk gedaan, had ik mijn eigen keuzes 

gemaakt zonder er focus op te leggen en had ik zelf 

uitgevogeld hoe het zat en wat er was. Ik zou ook nooit 

Peter hebben gesignald. Echt nooit. Daar zou ik niet eens 

aan gedacht hebben. En ik zou ook niet het gesprek zijn 

aangegaan met mijn zoon, niet hebben gedacht zoals 

nu: o, even luisteren naar wat hij ermee zou doen. Zo is 

Ease&Grace namelijk het makkelijkst te realiseren - kan 

het je ook echt aanraden als dat is, wat je wil.

Maar to be fair: hij zou het nooit gehoord hebben en nooit 

naar me toe gekomen zijn. Want dat is hoe je Reality werkt: 

het geeft je de omstandigheden zodat je kunt 

ervaren wat je kiest, de flavour die je wilde. Als een ijsje: 

allemaal ijs, allemaal in principe hetzelfde maar met 

oneindig veel smaakjes. En jouw Reality is als een lieve 

aardige glimlachende ijscoman die je jouw favoriete ijsje of 

coupe, in de smaak die je wilde, aanreikt. En ik had 

gekozen voor Together.

Dit waren mijn inzichten, toen ik er eens over nadacht en 

terug keek: Ik zat gisteren echt in de Human Being 

Experience. Maar, ik had gezegd Together&Content, en 

dat heb ik ervaren. Peter was er voor me. Angelique was 

er voor me. Mijn zoon was er voor me.

Amazing!

Dus met Together&Content komt ook een bepaalde mate 

van controle loslaten. En hulp accepteren. Loslaten dus, 

en ook erna inzien en voelen, nee, ervaren, hoeveel hulp 

er is. Heel anders als met Ease&Grace, daarbij was ‘zelf 

(even snel) doen’ gewoon vele malen makkelijker.

Ik ben uit de groepen gegaan waar het bericht (en de 

vorigen) zo werden gezien en ik vroeg me af, waar was dat 

dan goed voor? Ik realiseerde me: daar was ik OOK alleen. 

Ik postte wel, maar las er eigenlijk niks tot zeer weinig, was 

er niet echt onderdeel van. Was niet samen. En dat hoef ik 

ook niet. In groepen zijn, samen, dat is me gewoon teveel 

energie.

Daarna kwam mijn team

Ze zeiden, ondersteunend as ever: You are bright and you 

are fast indeed! Waarop ik zonder erbij na te denken zei: I 

feel content! Ik moest er gewoon om lachen. Daar was ‘ie, 
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de tweede, naast Together. Content over de hele situatie. 

Heerlijk.

Ze zeiden: we love how you already get what you wanted. 

En tevreden en wel voelde ik er een beetje in en toen zei ik: 

I also feel that this contentment is more of this Earth than 

Ease&Grace. Those feel more distant now, like nothing 

could touch me. En ze zeiden: We agree. Content is a good 

experience to have on the planet. And one that is hard to 

have anywhere else.

Dus ik zei: Okay. So just as with Ease&Grace I am 

determined to have this as my compass. But... I feel myself 

looking for safety here. 

En daarop zei mijn team: Safety is your foundation. Bone 

Deep Core Safety. We are here. You are Safe. 

Love, Freedom, Safety, Power. They are yours. They ARE. 

This world is woven from them.

Now, when you experience difficult circumstances and 

whenever you feel powerless, you can still go back to that, 

to what you know. En ik dacht: ja tuurlijk. Een 

nieuwe game, nieuwe keuzes, maar de manier waarop ik 

mijn proces voer, dat is eigen gemaakt, van mij. Al je skills 

die je hebt opgedaan tijdens de vorige game, terwijl je ‘m 

uitspeelde, heb je nog steeds. Ik kan die ook inzetten bij 

het spelen van deze game. En nu zie ik: dat zijn de Male en 

Female powers. Kijk maar: Wisdom, Sensuality, 

Creativity, Presence, Vulnerability, Discovery. Ik zet ze 

allemaal in, in zo’n proces. Dat zijn mijn tools, in het 

SPELEN van de game, op zichzelf. En niet per sé de tools 

IN de game.

En ze gingen verder: The tracks Together&Content will 

give you experiences WITHIN this experience. Another 

dimension, so to speak, to be had WITHIN the experience 

of Love, Freedom, Safety and Power.

> Dus je hebt je skills, in het spelen van de game op zich.

> Je hebt de game, die is gewoven van Love, Freedom, 

Safety en Power en op dat fundament kun je altijd ‘terug-

vallen’, dat is altijd beschikbaar, en daar kom je door het 

inzetten van je skills.

> En je hebt daarin, binnen die game, tracks die je kiest, 

waarover jouw karretje als het ware rijdt.

Ik riep uit: OMG! So interesting this!

Waarop ze zeiden: We know! Life on the planet is highly 

enjoyable!

Met die weergaloze uitspraak beëindig ik deze post.

Ik hou hiervan. The Mastery of Life on the planet.

En mocht je nou denken: ik wil ook die tracks helder, doe 

dan mee met de komende Energetic Update maandag. 

Want dat is, wat we gaan doen, als onderdeel van het 

feestje. Het vieren dat jij, hier, nu, BENT.

Dag buiten de Tijd - 
‘To consolidate’ valt voor de 
eerste keer
Vlak na deze inzichten over hoe deze nieuwe game 

vorm krijgt door de keuzes die je zelf maakt, 

bewogen we voor het eerst meer weg van het vloei-

bare en in de vorm. Op 25 juli 2022  - de Dag buiten 

de Tijd - hoorde ik mijn team voor het eerst praten 

over consolideren.

Vandaag is nog veel specialer dan ik al dacht. Na een 

periode van je nieuwe wereld stukje bij beetje bij elkaar 

kiezen is het nu tijd ‘to consolidate’, zeiden ze vanmorgen 

toen ik in gesprek was met Corina tijdens haar Een op een 

Dag. Huh watte? Ja, ik wist ook niet precies wat het 

betekende dus ik zocht het even op. Ik las: Strengthen, 

reinforce, increase. Amplify, intensify, consolidate. 

En toen: 

Make (something) physically stronger or more solid. 

Aha. 



28

En daarna

Combine (a number of things) into a single more effective 

or coherent whole. 

Aha!!

En ik zag het gebeuren: hoe keuzes stollen, tastbaar 

worden, langzaam ‘denser’ worden en zich manifesteren 

in Fysical Plane Reality. Jouw Reality. Hoe een heleboel 

kleine keuzes als draadjes bij elkaar worden gebracht 

en het op een gegeven moment één dikke, sterke kabel 

wordt, een pad waarlangs je kunt gaan. Die zo je toekomst 

inloopt, verankerd in die glorieuze Future Self die alles al 

gedaan heeft, doorleefd heeft en dus weet hoe het moet. 

Jou stralend naar zich toe staat te trekken, zeker en vol 

liefde en licht en joy en weten. 

Ik zeg heel vaak: je wordt niet 
geduwd door je verleden, maar 
getrokken door de toekomst die je 
kiest.

En god wat voelt dat fijn na een periode van geen-bodem-

onder-je-voeten eindelijk weer een beetje een gevoel van 

grip. Richting. Stabiliteit. 

En nou ja, wat een -duh- gevoel kan ik daar soms van 

krijgen. Op een hele happy manier! Alles valt samen. Op 

deze dag buiten de Tijd worden de keuzes van afgelopen 

periode geconsolideerd en morgen, dan stap je erin. Bam. 

ready for the next part.

Een hele bak vol nieuwe speeltjes
En dat bracht me bij Deel 4 van Struikelen over een 

haar. Eindelijk kon ik het afmaken, lukte het me het 

puntje op de i te zetten en kon ik delen over The Age 

of Impeccability. Ook met jou, nu weer. 

Want je hebt het vast wel door: dit jaar 
was een beetje anders dan anders. 

Dit jaar hebben we als het ware een hele bak met 

nieuwe speeltjes gekregen, een enorme 

opeenvolging van tools en tips en manieren en hints 

en aanwijzingen. En die gaan we in deze totale 

Nieuwe Game die we zijn binnengaan met het 

verschuiven van 3e naar 4e chakra allemaal 

toepassen vanuit ons eigen unieke perspectief. 

Vanuit de eigen, unieke positie die jij 
kiest. Vanuit jou, jouw Zelf.

En deze nieuwe bak met speeltjes en alles wat erin 

zit moet je nog helemaal leren kennen. Ik meen het 

letterlijk, wanneer ik zeg: een Nieuwe Game.

Net als in een videogame heb je jouw skills en 

gadgets en outfit en tools als het ware gekozen. Maar 

nu, nu begint het spel pas.

Deel 4 | Crystaline Vibration 
– The Age of Impeccability

De terugweg was dus een heerlijke stroom waarop we 

naar huis konden varen. Aligned. Gezellig, liefdevol, leuk. 

Kletsen en zingen en muziek. En heel veel lachen - we zijn 

nogal flauw, allebei, en vinden dat nogal hilarisch, allebei. 

We kwamen aan bij de boot en sjonge, Brexit liet zich 

gelden. Eerste boot gemist, tweede ook. En we zagen 

borden: je hebt een negatieve test nodig. We keken elkaar 

aan. Eh. Die hebben we niet. Maar we besloten Ricky 

Gervais’s nieuwe show op de telefoon te kijken in plaats 

van te stressen en we zouden wel zien. We konden toch 

niet uit die file daar. Slechtste geval: we werden 

teruggestuurd en moesten gaan testen en daarna nog 

eens proberen. Ok.

Ik checkte nog even met mijn team: moet ik iets doen? 

We’re on it, zeiden ze.
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Bij het hokje aangekomen vroeg een aardige meneer naar 

onze paspoorten, keek ons aan om de beurt en gaf ons 

een wit vel met een kristal erop. Zo’n grote sneeuwvlok. 

En hij wuifde ons door. Geen idee wat dat betekende, 

maar ok. We kwamen bij een splitsing en werden na een 

blik op het witte vel dat achter de voorruit lag gedecideerd 

doorgewuifd naar links. Ok. Bij het volgende hokje van 

DFDS zei de meneer: ik ga jullie omboeken naar Calais, 

dan ben je er sneller, scheelt een uur. Ok. Snel rijden, jullie 

zijn de laatsten, ze wachten op jullie, quick as you can! Ok. 

En we zaten op de boot.

Zoals je ziet: de keuze voor flow, samen in flow - die keuze 

om te struikelen over die haar en het vervolgens aan te 

gaan en erin te kiezen, het werd zichtbaar in Fysical Plane 

Reality. Zo werkt het.

En nadat we in Nederland waren aangekomen pakte ik 

langzaam alles weer op. En leefde ik toe naar het 

eerstvolgende weekeind: het Business Retreat van 

Remembering The Plan, in Groningen.

In die dagen voelde ik heel veel gebeuren. Ik zag ook veel 

gebeuren. In de loop van mei waren de deelnemers van 

Remembering The Plan zo af en toe binnen komen waaien 

en ik had wel in de gaten dat ze door een lastig en soms 

zelfs heftig proces gingen. De hele maand mei was ik 

afwezig, en die kans hadden ze gegrepen. 

Elk van had op een geheel eigen manier een fase bereikt 

die ik helemaal herkende: de fase van impeccability. Ik zag 

in hun systeem hoe kleine draadjes van tja, ik noem het 

maar even ‘negativiteit’ heeeeel subtiel binnen waren 

gedrongen. Een gedachte hier, een gedachte daar, en deze 

gedachten niet direct serieus genomen en de aandacht 

gegeven die voor henzelf - uit zelfliefde - nodig zou zijn 

geweest om er weer clear van te zijn. In plaats daarvan 

deze gedachten toegelaten, toegestaan dat ze gingen 

‘leven’ in hun systeem. En ‘leven’ deden ze. Ze groeiden. 

Maakten nieuwe gedachten, die erop aanhaakten, en die 

groeiden ook. Het werd een stelsel van gedachten en 

gevoelens en ze gingen er ook naar handelen: ze 

begonnen erover te praten, erin te geloven, het werd 

waarheid, het werd bijna een wezen in henzelf waardoor 

ze, allemaal, op eigen manier en met eigen subtiele 

verschillen, de verbinding met henzelf volledig kwijt waren 

geraakt. Ze voelden zich slecht. Ze voelden zich alsof ze 

jaren terug waren gezet. Ze voelden zich haast 

‘overgenomen’. Ze voelden zich verloren. En ze voelden 

zich alsof ze er niet meer uit kwamen.

En toen was dus dat weekeind, en ik kon het allemaal zien, 

en ook hoe het gekomen was en ik dacht: djiezes! Die haar! 

Struikelen over een haar! Dit is dus wat er gebeurt als je er 

niet over struikelt! Wat ik herken, wat ik zelf zo vaak 

gedaan heb voor ik door had hoe je wel kunt struikelen 

over een haar! Divine timing: zij in Nederland dit proces, ik 

in Engeland mijn proces. Hier kwam alles samen.

En ik legde aan hen uit wat ik zag en te zien kreeg:

Wanneer je als het ware onderweg bent naar de 

Crystaline Vibration kom je altijd door de fase van 

Impeccability. Dat betekent dat je een soort van ultieme 

verantwoordelijkheid moet nemen over de gedachten die 

je hebt bij de ervaringen die je hebt. Omdat elk flintertje 

waar je jouw macht weggeeft aan een ander, aan 

omstandigheden, een opening geeft, een opening om te 

kunnen gaan woekeren. 

Je kunt het je gewoon niet meer veroorloven. 

Ik kreeg dit plaatje te zien: een enorm licht waarin een héél 

klein haarscheurtje komt, waarin vervolgens niet-licht 

stroomt. Dat niet-licht is niet slecht, heeft geen intenties 

of mind, het IS. En waar een haarscheurtje zit, stroomt het 

in en dan wordt dat haarscheurtje wat dikker en groter 

en het wordt een scheur en dan een kloof en er komen 

van daaruit andere haarscheurtjes want die passen er zo 

goed bij en zo vindt het een weg in je systeem. Het vertakt 

en breidt uit. Elk van de deelnemers had hetzelfde in hun 

systeem: heel oneerbiedig zag het eruit als een 

woekerende schimmel van donker, in alle lagen - alle 

dimensies. Het was diep doorgedrongen, in die maand dat 

ik weg was. het was een heel ‘ding’ geworden.
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Je kunt het je gewoon niet meer veroorloven, en nu zie je, 

waarom, zei ik tegen hen. Je voelt het gevolg van wanneer 

je het wel doet, de afglijdende spiraal, de massa die het 

krijgt. Uit zelfliefde, uit trouw zijn aan jou, kun je het je 

gewoon niet meer veroorloven.

En dat was meteen ook het gave eraan: perfect timing. 

Want we hebben wekelijkse sessies, en als ik die maand 

niet weg was geweest, hadden ze deze ervaring nooit 

kunnen hebben. Want dan waren ze in ons gesprek steeds 

weer een soort van ‘terug in zichzelf’ gezet, door ons 

gesprek. Was het gewoon honderd procent zeker nooit 

zover gekomen. Maar het moest zover komen, want ze 

hadden deze ervaring nodig want door deze ervaring 

konden ze kiezen.

Mijn team herinnerde me aan een tekst van Metatron. De 

eerste keer dat ik het zag, had ik er een diepe afkeer van. 

Het woord impeccability alleen al. Getver. Zo streng, zo 

niet liefdevol - dacht ik toen nog. Later, toen ik geleerd had 

te struikelen over een haar, toen zag ik hoe liefdevol, juist, 

hoe ultiem liefdevol en eerlijk en met onvoorwaardelijke 

trouw aan jezelf. Lees zelf maar:

.....

Manifesting Creation on 
The Path of Mastery

TRUE love is a frequency. It is not passion, it is not 

romance, and it is not sexual.

How many of you have truly, fully manifested the joy and 

abundance you desire?

We will answer that. Very very few. So if it’s so clear why 

isn’t it easy? You see to manifest your desired creation, 

you must do so within a part of the brain beyond the per-

sonality ego aspect. Yet in order to access that part of the 

brain, in order to access the Divine Mind, one must master 

the personality ego aspect. 

There lies the missing key ! And Dear Ones, there are no 

short cuts, there are no by passes, there are no cheat 

sheets! There is but one way, and it involves WORK ! It 

requires discipline and devotion, and those must be 

applied in love ! That key is impeccability. Dear Ones, the 

closer you get to light, the stronger you attract the dark. It 

is in a real sense spiritual physics & etheric 

electromagnetics. Pure positive energy has the greatest 

attraction to negative energy. 

So you must have the wisdom, the humility, the strength 

and discipline to deflect it. There is another law of physics 

that you must understand, and that is when you achieve 

the crystalline vibration, called impeccability you rise 

above magnetic duality attraction and enter a field called 

zero point. That is blissful detachment. 

You are on the Earthplane to learn creation, responsible 

creation. You have a great teacher called cause and effect. 

On the path of Mastery you will in time learn to manifest 

your reality in co creation.

.....

Nou goed, dit alles gebeurde meteen de eerste uren van 

de retraite. En de rest van het weekeind: Fenomenaal. Elk 

van de deelnemers ruimde zelf dat ‘wezen’ in henzelf op - 

elk op een eigen manier en elk volledig 

verantwoordelijkheid ervoor nemend. 

Deze ervaring had hen in één maand tijd iets geleerd waar 

je anders jaren, misschien wel levens, over kan doen. En 

elke deelnemer koos voor Impeccability.

Dit is wat ik weet:

Impeccability leads to Mastery

En dit, dit is The Age of Impeccability. The next phase. En 

misschien - waarschijnlijk? ook voor jou. Niet voor niks heb 

ik ineens een enorme drive Energy Mastery, Time Mastery 
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en Money Mastery neer te zetten, er een opleidings-

tweedaagse van te maken, er de boeken over te schrijven. 

Niet voor niks draait alles nu om kiezen. Om 

verantwoordelijkheid nemen.

En toen viel nog een ander kwartje: The Womb of the 

Goddess. Ik heb al herhaaldelijk aangegeven hoezeer het 

er veranderd is. Het meest opvallende daarin was 

misschien wel Stonehenge. Waar eerst elke steen een 

eigen stroom uitzond, hebben ze zich nu gegroepeerd en 

vormen portals waar doorheen een enorme hoeveelheid 

informatie en codes stromen. Maar eigenlijk is elke plek 

wel totaal veranderd. En als geheel, in The Womb of the 

Goddess, is dit nieuw: jouw Crystaline Vibration kan nu 

in The Womb of the Goddess in jou, Human Being Self, 

geboren worden. Je kunt deze als het ware ‘ophalen’. Of 

eigenlijk: het deel van jou, wat Crystaline Vibration is, 

ophalen. Geboren laten worden op aarde.

Ik zeg altijd al: in The Womb of the Goddess wordt er meer 

van jou geboren. Als je naar aarde komt neem je een 

bepaald deel van jezelf mee - alles kan niet, je bent HUGE! 

Maar daar, er wordt MEER van jou geboren in je fysieke 

lichaam. Meer van jouw licht, meer van jouw zelf, meer van 

jouw Light Being Self op aarde. Dat heeft grote gevolgen 

voor je leven op aarde. 

Met Remembering The Plan voelde het steeds alsof we 

er naar toe zouden gaan - maar toch voelde ik ‘m niet. De 

deelnemers hadden al een paar keer gevraagd: gaan we 

nou? En steeds moest ik zeggen: ik weet het niet. Maar nu, 

nu wist ik het wel! Natuurlijk gingen we! na de keuze die elk 

van hen maakte was de weg vrij. 

Mastery 
of the Fysical Plane
Het volgende speelgoedje wat werd aangereikt was 

Mastery. Impeccability leads to Mastery, zo was 

duidelijk geworden, en nu was het dus tijd voor 

Mastery. 

Energy Mastery
Time Mastery
Money Mastery

Kun je zien dat Mastery van deze gebieden leidt tot 

een leven vol totaal ervaren van Love, Freedom, 

Safety en Power?

Of, zoals mijn team zegt:

These areas in your life are of crucial importance. 

Think about it.

If you could master the way you receive, if you could 

master the managing of your own energies, if you 

could master the way time flows for you - your life 

would be different.

This won’t determine your course, for you have 

planned that already. But it will make it so much 

more fun to be here. And that might be a part of 

your plan in itself. We love you. We will assist you. We 

want you to have the best fysical plane experience 

you can have.

Ook het fysieke lichaam is dit jaar volop aan bod 

gekomen. En hoe kan het ook anders: de Divine 

Powers zijn volledig beschikbaar gekomen in Human 

Consciousness in deze Nieuwe Game - en spelen 

willen we!

En ook in dit deel van jou, dit lichaam, speelt alles wat 

tot nu toe voorbij is gekomen een cruciale rol. 

Toepassen, kiezen, impeccability, 

verantwoordelijkheid. Je ontkomt er niet aan. 

Heb je het al door? 
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Dit jaar wordt het hele speelbord 

opgezet en ben jij bezig jouw stukken te bepalen, je 

handicaps, je skills en je bonussen. 

Dit schreef ik 8 september:

Vannacht had ik een bijzonder verlammende droom. Over 

de angst voor het hebben van een fysiek lichaam. Omdat 

ik in een leven doodgemarteld ben, en daarna uit volle 

overtuiging gezworen heb op god en iedereen dat ik nooit 

never meer in een fysiek lichaam zou zijn. De paniek van 

het vastzitten en in leven worden gehouden om eindeloos 

pijn te ervaren, echt, nooit meer. 

Ik ben zoooo onder de indruk van de hele nieuwe 

dimensie die zich opent wat betreft het ‘in een fysiek 

lichaam zijn’! 

Want ik heb me nooit eerder zo gerealiseerd dat DIT dus 

is wat Lightbeings die zich uitdrukken in een Human Being 

zo onwaarschijnlijk dapper maakt. 

We horen het natuurlijk vaak, ik zeg het ook vaak. Het is 

soms geen pretje, fysical plane reality. Only the brave. 

Maar nu wordt er een hele nieuwe laag in duidelijk. Want 

juist DOOR een fysiek lichaam - waar je niet (zomaar) uit 

kan - wordt je als het ware gedwongen alles aan te gaan. 

Je kunt er niet uit! Je moet wel ervaren! Het is de ultieme 

verantwoordelijkheid nemen. Je hebt amper keus, als je 

er eenmaal inzit. Ja, je kunt kiezen te vluchten in drank, 

drugs, sex of andere verslavingen, maar - heel ingenieus - 

dat zijn dan toch ook echt weer allemaal ervaringen waar 

weer heeeel veel ervaringen aan vast zitten. Enzovoorts. 

Enzovoorts. 

Man o man, die ‘trap’, van dat lichaam, het is echt geniaal.

Want:

Ik realiseer me nu meer dan ooit te voren hoezeer we 

hier vanuit volle keuze komen, vanuit een vol en bereid 

en dapper verlangen en wetend dat we op deze manier 

echt totale verantwoordelijkheid moeten nemen voor 

werkelijk ALLES. Omdat we willen toetsen wie we zijn aan 

de moeilijkste werkelijkheid die er bestaat, fysical plane 

reality, waarin alles maar dan ook alles terugkomt als een 

ervaring. Waaraan niet te ontsnappen is. 

Ik weet niet waarom dit zooo’n openbaring voor me is en 

misschien denk je, ja joh, doe eens rustig, maar echt, my 

mind is blown.

Inmiddels is Human Consciousness geshift naar Heart 

Based. En is er meer mogelijk dan ooit. En als je wilt, kun 

je fysical plane navigeren like a boss. Hoe? Dat vertel ik in 

de Mastery Serie. 

We hebben tijdens de Energy Mastery tweedaagse in elk 

geval meer dan duidelijk gezien:

De sleutel tot Mastery is 
Toepassen

De sleutel tot toepassen is 
Verantwoordelijkheid

En de sleutel tot verantwoordelijk-
heid is Zelfliefde

Van jezelf houden, genoeg om het jezelf te gunnen, vanuit 

die zelfliefde verantwoordelijkheid nemen en vervolgens 

al jouw oneindige wijsheid en kunnen en weten 

toepassen.

Apply, apply, apply - zei mijn team tegen mij, een aantal 

weken geleden. En dat deed ik, opnieuw. Doe ik. En 

daardoor navigeer ik ook deze nieuwe, heartbased fysical 

plane like a boss. Dat wilde ik. Dat doe ik. En dat kan jij ook.
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Opnieuw naar 
The Womb of the Goddess

Peter en ik waren dus naar The Womb of the 

Goddess gegaan om de Crystaline Vibration te 

brengen (en te trouwen) - nu gingen we voor iets 

anders. Op 21 september vertelde mijn team me dit:

The Frequency of Unconditional 
Love

Vanmorgen vroeg ik aan mijn team: What about the 

Energetic Update and Expansion van komende maandag? 

Ik ben namelijk in Engeland, in The Womb of the Goddess. 

Alweer? Ja, alweer. 

In mei zijn Peter en ik daarheen gegaan en werd de 

Crystaline Vibration in The Womb of the Goddess 

gebracht. Available. Dat zegt mijn team dan: available in 

Human Consciousness Field. En nu ben ik er met 3x3 

vrouwen, in de negende maand van 2022. En ik ga er weer 

iets heenbrengen. De langere versie (en ook hoe ik die 

‘zaadjes’ van die frequency kreeg) hoor je tijdens de 

update, maar het komt hierop neer, zo vertelt mijn team:

.....

Yes. The Frequency of Unconditional Love is becoming 

available in Human Consciousness Field. The people from 

Venus have been working towards this and it has begun. 

You will carry the seeds to the unfolding of this frequency 

into The Womb of the Goddess. The 3x3 women who are 

there will be witnesses and their presence is a matter of 

course in this 9th month in the year 2022.

The passing of the queen is related to this. An era has 

ended, a new one is beginning. All of this in a logical and 

natural sequence:

The Divine Powers restored in Full Power

The Re-Merging back into Oneness

Humanity shifting form 3rd Chakra to 4th Chakra

The Moving through the Portal of Selflove

.

The Frequency of Unconditional Love being embodied on 

Earth by Human Being

Before this, this frequency was carried by some, in the 

heart. Embodied by those from Venus. As was their 

purpose: to bring this frequency onto the planet. To assist 

Humanity’s unwavering process towards Unity.

It was like a portal to home, for those.

Now the seeds to its unfolding are being brought into The 

Womb of the Goddess.

It will become available to all within Human Consciousness 

in 9 months time.

This is the time it will take to unfold. And in those times 

many will leave, and many will come. Many will finally be 

able to reside and many will be done.

Humanity will continue to expand with this new frequency 

available to all. It will affect the development of the Human 

Body in the womb. It will assist the letting go of the old and 

the allowing of the new to take shape. It will help 

Humanity to release, in their minds - where choosing 

comes from, and thus the experience of life on the planet - 

the old shapes and forms and will allow new ways of being 

to manifest.

Unconditional Love will become part of Humanity’s Energy 

Field.

...
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We gaan het allemaal voelen, en we gaan het allemaal 

meemaken. Ik ben zelf ook wel benieuwd naar de rol van 

honden: die houden nu deze frequentie vast op aarde, bij 

hen is die frequentie helemaal geïntegreerd in hun 

consciousness field. Genoeg te ontdekken, genoeg te 

beleven.

En gaaf was het. Dit schreef ik op 23 september 

bijvoorbeeld:

Eerste, tweede en derde chakra 

Wauwie. Gisteren bij Stonehenge begon het me te dagen 

na een felle steek in mijn hart - vandaag vielen de 

kwartjes pas echt. Unconditional love. Gouden balletjes 

die uit elkaar spatten. 

Eerste chakra: unconditional love voor het PROCES wat 

leven op aarde is. Daarmee alle oordeel voorbij voor elke 

fase, elke momentopname, elke stap, en daarmee totale 

veiligheid. 

Tweede chakra: unconditional love voor de VORM, 

Humanity als mens, man of vrouw, van gender based naar 

genderneutral naar genderless. The Human Body as a 

vessel. 

Derde chakra: unconditional love for the SYSTEM of 

mankind. Alle karaktertrekken, alle manieren en 

maniertjes, alle nuances en alle verschillen. 

De spanning bouwt op. Als ik naar maandag kijk voel ik 

bijna afwerende angst - om vervolgens mijn team te horen 

zeggen: don’t worry. It’s not Monday yet. You have time to 

move towards it. 

En deze, over de Heart Chakra of the World, wil ik je 

ook niet onthouden:

The Lady Chapel - Heart Chakra 
of The World

Hello Lady Chappel - hello 4e chakra    

Hello Unconditional Love, directly available for self - in the 

heart, in Human Consciousness. 

Als je naar aarde komt en je jezelf afscheidt (anders kon je 

hier niet zijn) ‘compenseert’ de unconditional love van de 

moeder enigszins die pijn. Ingenieus systeem. En 

sommigen kiezen voor een start zónder deze 

compensatie - a sure way to be pushed on your path.

En nu verschuift het: niet meer wel of niet ‘krijgen’ via de 

moeder, maar toegankelijk voor jezelf, in jezelf. En 

daarmee weer meer verantwoordelijkheid. En met meer 

verantwoordelijkheid meer power. Meer jouw divine self. 

Meer merged into one. 

De zaadjes van Unconditional 
Love
We brachten Unconditional Love in The Womb of 

the Goddess en ik vertel hier nog even snel hoe. Ik 

droeg die zaadjes (kleine gouden balletjes - daar is 

het weer: goud) in mijn hart. Gekregen, van Peter, 

tijdens een intens moeilijk en tegelijk zo soepel en 

natuurlijk proces. Ik had namelijk een knobbel in mijn 

borst en moest naar het ziekenhuis voor onderzoek. 

In het proces daar naar toe kwam alles voorbij: 

apply, apply, apply. En ik - we - we deden het allemaal 

Ontvingen onze totale Reality. Unconditional Love. 

Een moment om alles toe te passen - en daarmee 

klaar te zijn om de zaadjes van Unconditional Love in 

mij te dragen en naar The Womb of the Goddess te 

brengen om haar - zogezegd - te bevruchten. Raar, 

maar waar.
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Stop resisting transition
Voor we gingen wist ik zeker: Corina rijdt met mij 

mee terug. Maar ik ging alleen heen en kreeg in de 

dagen voordat de rest zou komen tijdens een nacht 

midden in de natuur een teaching van mijn team:

Het begon in Engeland, toen ik naar The Womb of the 

Goddess ging en ik ‘s nachts uit mijn lijf werd gehaald, mee 

naar boven de aarde werd genomen om uit te kijken over 

de hele planeet en mijn team ‘streng’ zei: Think Marieke, 

think!

Ik had liggen mijmeren over QR codes en plannen en 

oorlog en van alles en mijn team liet me die nacht weten: 

You are not allowing yourself to grow because fear gets in 

the way and so part of you is holding on to the old.

Leave it to us. This is a messy phase.

Everything is in transition.

You are in transition.

Allow it.

Stop resisting the transition.

You need to let go of everything 

to be able to receive everything

En ze lieten me zien hoe ik met mijn aandacht als het 

ware - totaal onbewust - de oude vorm(-en) vasthield. Dat 

ik daardoor tegenhield dat mijn Reality zich vormde naar 

wie ik op dat moment, al lang expanded en al lang geshift, 

was.

Wat een opluchting.

En ik liet los.

Ze lieten me zien hoe de deeltjes materie die samen vorm 

aannamen - energetisch maar ook fysiek - uit elkaar 

bewogen, los kwamen, en nieuwe vormen aannamen.

Hoe mijn idee over hoe dingen zijn, hoe het eruit ‘moet’ 

zien, hoe het IS, de vorm had vastgehouden ook al was ik 

alweer veel verder.

Dit was eind september.

En met het loslaten begon het bouwen aan het 

nieuwe. De manifestatie ervan. Mijn Reality ging 

meer en meer vormen aannemen die NU bij me 

pasten. Alles kon shiften, alles kon veranderen, 

magisch was het. En al die tijd was ze er al bij: mijn 

Golden Pearl Aspect.

Maar dat wist ik toen nog niet.

Wat ik wel weet is dat dit ook weer een van ‘de 

nieuwe’ tools is, als nooit tevoren. Gisteren zei ik nog: 

als ik dit niet had geleerd, toen, zou ik nu totaal in de 

knoop zitten. Want alles gaat zo snel, en alles shift 

voor je ogen, en alles verdwijnt voor je het kan 

pakken. Als ik niet had geleerd los te laten en alles 

DOOR me heen te laten bewegen zou ik nu helemaal 

in de knoop zitten.

Zou ik het gevoel hebben vast te zitten.

Zou ik me lusteloos en teneergeslagen voelen.

En misschien heb jij dat ook: dat je vasthoudt aan 

wat al voorbij kan. You need to let go of everything 

in able to receive everything. Ik leef er inmiddels bij. 

En nog iets: ik heb me gerealiseerd dat het twee 

kanten uit werkt. Het gaat zo snel, OMDAT ik los kan 

laten. ik shift zo snel, OMDAT ik niks vast hoef te 

houden.

Ik gun het mezelf totaal te zijn in het 
moment, en daarmee alles van ervoor 
te laten gaan. Dat geeft vrijheid. 

Vrijheid om te vliegen - als altijd, mijn 
favoriete spelletje
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De kristallen van 
Unconditional Love

Voor ik zelf naar Engeland vertrok wist ik al dat 

Corina mee terug zou rijden. Heen alleen, terug 

samen. En tijdens de reis werd duidelijk waarom, en 

waarom het zo belangrijk was.

Vlak voor ik ging, nou ja, ik zat al in de auto, dacht ik 

er aan een kristal mee te nemen. Maar mijn team zei: 

There is one waiting for you. En ik schoot helemaal 

vol.

Later, toen ik het aan Corina aan de telefoon vertelde 

tijdens het rijden schoot ook zij meteen vol. Oef, 

zeiden we. Benieuwd wat er zou gaan gebeuren. 

Maar wetend dat het veel en groot zou zijn.

Elke dag voelden we die kristal, en het was haast 

weerstand. Ik kon het een soort van ‘nog niet aan’, en 

mijn team stelde me steeds gerust: het is nog geen 

maandag. Tegen die tijd zal het lukken. 

Want ik wist namelijk dat op de laatste dag in 

Avebury (bij The Mother Tree, waar anders), op 

maandag 26 september 2022, Unconditional Love 

geaard zou worden in Human Consciousness Field 

en dat deze kristal daar een rol in zou spelen. En 

Corina ook.

ik wist eigenlijk ook al in welke winkel. Corina en ik 

liepen er heen zodra de winkel open was. Het was 

best hilarisch, want iedereen die mee was bemoeide 

zich ermee, iedereen was vol verwachting, iedereen 

voelde het aankomen. Corina en ik keken elkaar aan 

en we Maakten een soort space om ons heen, een 

bubble van eigenheid en rust. Het gebeurde vanzelf.

We liepen de winkel door, voelden bij sommige 

kristallen heel veel maar niet ‘dat’, tot we voor een 

vitrine stonden waarvan we wisten: hier moeten we 

zijn.

En pas na een tijdje van voelen en ‘het’ net niet, viel 

het kwartje: het waren er twee. Een voor mij, links, 

en een voor Corina, rechts. Toen we dat eenmaal 

doorhadden, toen dat klikte, pfieuw. Tranen. Ont-

ploffend hart. Lachen en huilen tegelijk. Kortom: er 

kwam nogal wat los.

Ik hield mijn kristal voor mijn hart en het leek net als-

of mijn hart en dat kristal met elkaar mergden. Deel 

van mij. heerlijk.

Samen zijn we naar The Mother Tree gelopen - heel 

gericht, niet zo’n behoefte aan de rest te zien. We 

were two women on a mission!

Het bevruchten met 
Unconditional Love

Daar aangekomen ging het snel. Met Petra als 

witness (precies passend en nodig - verder waren we 

er op magische wijze helemaal alleen) werd 

Unconditional Love via Corina’s hart en mijn hart en 

met hulp van de twee kristallen in Human 

Consciousness gebracht. Die gouden balletjes, de 

zaadjes, in The Womb of the Goddess.

Bevruchten - het klinkt een beetje gek maar dat was, 

wat het was. Ik hoorde in mijn hoofd:

Unconditional Love is now 
firmly grounded into the Human 
Consciousness Field. It will take 9 
months for it to unfold completely. 

En op de vraag waarom 9 maanden 
werd gezegd: Because it is the 
Human Way and this is of Humanity. 
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Ik voelde zelf daar hoe AnRa’s hart en mijn hart en 

het hart van de aarde allemaal één hart werden en ik 

hoorde in mijn hoofd: ‘AnRa is finally Home’. 

Unconditional Love. Available in deze inmiddels 

Heart Based Reality, geleefd door deze Human Body 

heen. 

Werken met 
Unconditional Love
Tijdens de Energetic Update and Expansion die 

dezelfde dag werd gegeven vanuit Engeland kwam 

The Pearly White Dragon weer eens langs. Ze 

werkte met alle deelnemers, in een Chrystal Cave 

van hetzelfde kristal als de Kristallen van 

Unconditional Love. Een prachtige sessie was het - 

ook weer met veel impact.

De eerste keer dat ik haar zag was tijdens het 

allereerste opleidingsweekeind met de eerste groep 

The Freedom To Fly Coaches. Een prachtige, ongelo-

felijkliefdevolle en allesomvattende energie.

Allesomvattend: natuurlijk. Pearl draagt alle kleuren, 

alle nuances. Galexis liet me voor het eerst 

kennismaken met Pearly Energy. 

Allesomvattend: Unconditional 
Love.

Van zaadje naar geboorte

En toen kwam de test
Als altijd, onvermijdelijk, is toepassen en 

verantwoordelijkheid nemen het enige wat de 

keuze ook echt in de vorm kan zetten. Kan 

consolideren. En zo ook nu. Ik schreef er dit over:

Eenmaal in Nederland werd ik ‘bevraagd’ in de nuances. 

Hoe dan, tot hoever dan, op welke manier dan. 

Unconditional Love. Ook hier? En hier? En ook hier? In de 

vorm van situaties en omstandigheden, in de vorm van 

letterlijk mensen die me de vraag stelden.

Het was soms even zoeken. En de ‘weet-je-het-zeker’ 

vraag werd - als altijd - gesteld vanuit iets wat uitdaagt en 

lastig is - anders zou ik wel meteen ‘ja’ hebben gezegd. 

Herkenbaar? Als het niet lastig kiezen is, dan is de vraag 

niet nodig.

Voor mij was het deze: Als iemand een verhaal over je 

vertelt wat niet waar is - wat dan? Waar zit dan de 

Unconditional Love? Waar zit dan de expansie daarin?

Mijn moeder kon als geen ander hele werkelijkheden 

schetsen en vertellen en ik werd daar dan keihard in 

meegezogen. Ik leefde dan in die sub-realiteit en voelde 

me er als toneelspeler: het klopte niet, het was niet echt, 

maar ik had de kracht niet me ertegen te verzetten. Het 

raakte me dan ook diep, deze test. Het voelde alsof 

iemand me oppakte en wegzette. Wegzette als iemand 

waarin ik mezelf niet herkende, uit verband gerukt en 

verwrongen, in een kwaad daglicht gezet. Het voelde alsof 

ik ineens de bijrol had in een anders verhaal. Kortom: het 

was lastig. Maar ik was tegelijk vastbesloten. 

Unconditional Love. Ook hierin. En ik besefte uiteindelijk 

(maar niet meteen) ook: Unconditional Love voor mezelf. 

Dus dat betekende de grenzeloosheid van Unconditional 

Love naar de ander en TEGELIJK de grenzeloosheid van 

Unconditional Love naar mezelf. 

Aanvulling tussendoor: 
begrensd ZIJN
En dat betekent juist: grenzen hebben, grenzen 

bewaken. Begrensd ZIJN. Zo onontbeerlijk hier op 

aarde. Grenzeloos en oeverloos leiden alleen tot 

verlies, hier. Hier is focus nodig, Omdat je anders 

niet kunt conslideren wat je energetisch neerzet. 
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Expansie, ja. Grenzeloosheid, nee. Een mooie, 

waardevolle en belangrijke ‘les’ en iets wat in zich in 

jouw Nieuwe Wereld zeker verder zal uitspelen.

Vooral Peter hielp me dat laatste in te zien - dit hoort er 

ook bij. Of misschien wel juist. Nou ja, ik had er tegen die 

tijd al weer lol in (met pieken en dalen) en zag de 

onmogelijkheid (wat me als altijd juist bijzonder 

vasthoudend maakte) maar wist dat ik er veel in te leren 

en ontsluieren had. En dat deed ik. En langzaam klaarde 

het op en werd het me duidelijk, hoe. Met vanmorgen de 

laatste shift waarin het ineens allemaal op z’n plek viel en 

duidelijk werd en open ging. Het laatste puzzelstukje.

En zoals Tineke vandaag in haar lezing tijdens het Free To 

Fly Festival zo mooi zei: daarin zit dan de échte bevrijding 

want dan maakt het niet meer uit. Dan is alles goed. En zo 

ook bij mij.

En toen viel niet alleen die puzzel op z’n plek, maar bleek 

het een deel van een groter geheel.

Jouw eigen proces, jouw eigen nuances

Want ik durf te weden dat er meer mensen, misschien wel 

onbewust, soortgelijke processen hebben meegemaakt. 

En steeds hebben gekozen voor Unconditional Love. In 

alle aspecten, alle nuances. In het wakker maken ervan - 

doorheen The Human Body. Die liefde voor jezelf, 

overal dwars doorheen kiezend, die liefde voor je realiteit, 

de aarde, een soort allesomvatendheid wat er eerder 

minder was. 

Voor parelmoer - inclusie van alle 
frequenties. En zoals je weet: veel 
aandacht en veel focus doet 
groeien.

De grote versnelling: van 9 
maanden naar slechts 
een paar weken

De test, door iedereen die erin zat en meewerkte en 

het werk deed, leidde weer opnieuw ergens toe: het 

volgende dominosteentje. Kijk maar:

Tijdens de lezing van Lotte tijdens het Free To Fly 

Festival nam ze ons mee naar Avebury, naar The Mother 

Tree. Peter en ik keken elkaar blij aan: daar waren we 

immers getrouwd, in mei! 

Ik had een heerlijke reis en er gebeurde van alles en erna 

vroeg ik Peter naar zijn ervaring en hij zei: Dit was zo bizar, 

er werd een kind geboren! Gemaakt van licht! Het was 

helemaal licht! Uit mij! (Grote verbazing van hem want 

Peter is hier helemaal niet zo mee bezig allemaal) 

Hij vertelde - We kwamen in die ruimte onder de boom 

en daar kwam er een kind uit mij. Alsof ik op een stoel zat 

en het zo onder de stoel vandaan trok, en het zo, plop, op 

aarde zette. En daarna ging het door de wortels van die 

boom daar en zo kwam het de wereld in.

Ik zei zonder na te denken: 
o, dan heb je Unconditional Love 
gebaard in The Womb of the Goddes

En hij zei, o, was dat het?

En mijn team zei: ja

En ik kreeg ineens zo veel informatie: over hoe we met 

z’n allen in diepe processen steeds gekozen hebben voor 

Unconditional Love en hoe het daardoor in plaats van na 

de 9 maanden die aanvankelijk gedacht waren nu al - 

helemaal - beschikbaar is in Human Consciousness. 

Het is er. Nu.

Dus lieve jij, we zijn aan een nieuwe fase begonnen. Niet 

pas in maart. Maar nu, slechts ruim drie weken later. Nog 

- best letterlijk - in de kinderschoenen, maar het is er. 
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Available. 

Dus ontdek. Speel, leer, onderzoek en maak het je eigen. 

Proef ervan en neem ervan wat voor jou klopt, past, goed 

voelt. 

Have fun. En expand.

De eindspurt naar 2023

Doorleven en toepassen - 
Bringing Heaven on Earth

Ook in oktober komt The Pearly White Dragon weer 

langs, samen met The Whales. Dit schreef ik erover:

Zo na het Free To Fly Festival even een snel 

berichtje: maandag is namelijk alweer de volgende 

sessie! Ik heb er geen aandacht aan besteed om-

dat het festival al zoveel info gaf en er zoveel in 

gebeurde, maar vandaag dan toch nog de aandacht die 

het verdient. Want het wordt een pracht van een sessie.

Vanmorgen heb ik me voorbereid met mijn team en 

de enorme bak met liefde die - nu nog - door me heen 

stroomt zegt me genoeg: het gaat heel fijn worden.

Deze keer zal het - weer - gaan over 

Unconditional Love. Komt er een tribe van Pearly 

Dragons met ons werken, samen met The Whales. En 

wordt er vooral ‘gesleuteld’ aan het fysieke lichaam 

en de ‘Capacity for living Unconditional Love’.

Met ‘living’ wordt het doorleven bedoeld: 

toepassen. Apply, apply, apply, zegt mijn team dan. 

We zijn hier niet voor de theorie 
lieve mensen, we zijn hier om het 
doorheen ons fysieke lichaam 
in deze fysical plane reality te 
leven! 

Dat leek ons wel een gaaf 
avontuur - en dat is het. 

Bringing heaven on earth. Dat is 
wat het is, en dat is alles wat het is.

Afgelopen weken heeft werkelijk alles in het teken 

gestaan van het leven van onvoorwaardelijke liefde. 

En het is zoooo veel meer dan ‘gewoon’ liefde. Dit 

gaat verder en dieper en heeft meer impact dan ik 

ooit eerder ervaren heb. Het allermooiste: er is 

letterlijk geen Unconditional Love mogelijk in je 

systeem zonder Zelfliefde. Zo briljant weer - hoe het in 

elkaar zit, hoe het klopt en hoe je dit eigenlijk al weet.

Het werd steeds gekker: The Pearly White 

Dragon, The Pearly Dragon Tribe, The Pearly Dragon, 

The Golden Pearl Dragon...

Oh my wat gebeurde er toch veel in de laatste twee 

maanden! 

Een eindspurt naar 2023 toe, zou je bijna zeggen. 

Het was het ineens 1 november. En ik wist 

zekersteweten dat er die dag iets zou gebeuren.

01-11-2022 - 
Heart to Heart Day op 
Whale Beach
Dit is wat ik erover schreef. Het zijn een paar posts 

achter elkaar - ik kon het haast niet bijhouden. Maar 

check - ben benieuwd wat jij zelf gemerkt hebt.
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The Golden Pearl Dragon is 
coming

Ze is steeds aanweziger, steeds meer hier. Nog even, zegt 

ze. Het grootste deel wordt nog bij me weg gehouden. 

Alles in Divine Timing, wordt me verteld. Maar jezus joh - 

wat kan ik haar voelen. En wat beneemt ze me de adem. 

En wat voel ik aankomen hoeveel impact het gaat hebben. 

Nog even wachten maar. We are lining things up, we are 

waiting for certain circumstances, for certain things to 

occur. 

All in time, zeggen ze.

The Way of the Whales, wat in januari/februari zou zijn, is 

alweer ingehaald door de tijd. Zoals je misschien gelezen 

hebt is Unconditional Love versneld beschikbaar 

geworden in Human Consciousness Field. Maandag 17 

oktober werd het geboren, nadat het zaad ervan op 26 

september in Human Consciousness was geaard en 

verankerd. Dit gebeurde in Engeland, in The Womb of the 

Goddess, bij The Mother Tree in Avebury.

En daarmee hebben we (ja, jij ook!) gedaan, wat eigenlijk 

9 maanden in beslag zou nemen. The Way of the Whales 

zou onderdeel zijn geweest van dat proces - maar er is 

zoveel geshift, zoveel gekozen voor zelfliefde, zoveel 

verantwoordelijkheid genomen, dat we in een enorme 

versnelling zijn geraakt en zomaar, ineens, tijdens het 

proces van Lotte op het Free To Fly Festival, gebeurde het 

gewoon.

En alles is parelmoer

The Pearly White Dragon laat zich al een tijdje zien - ook 

tijdens The Wave of the Whales - Moving through the 

Portal of Selflove - was ze sterk aanwezig. Steeds vaker 

krijg ik berichten van mensen die ‘iets hebben’ met 

parelmoer, die werken met Pearly Dragons, die er 

processen mee hebben en er shifts in maken. 

Tijdens de laatste Energetic Update and Expansion waren 

The Pearly Dragons er om met deelnemers te werken, en 

laatst tijdens het webinar Toelaten te Ontvangen waren 

ze er weer - overigens met een totaal nieuwe ontsluiering 

voor mij aangaande veiligheid en daarover zeer zeker snel 

meer.

En Jolien vertelde me dat naast The Pearly Black Dragon 

Tribe, The Pearly Red Dragon Tribe, The Pearly Blue 

Dragon Tribe, The Pearly White Dragon Tribe ze niet een 

groene tribe zag - zoals ik dacht - maar dat deze Golden 

was.

Ik krijg er nog kippevel van als ik eraan denk.

En ik dacht meteen, oshit. Dat gaat wat worden. Het leek 

even alsof ik door mijn benen zakte. Zo’n wankel moment. 

Ik kan The Golden Pearl Dragon voelen, maar niet zien. 

Bewust weggehouden, bewust nog even niet.

Ik heb inmiddels gezegd: I allow this. Ja, ik ben bereid dit 

proces in te gaan, het te ontvangen en het neer te zetten. 

Maar nu nog even niet.

Vandaag is het eerst Heart To Heart Day. Vandaag ga ik 

naar Whale Beach. Vandaag is voor de liefde en het delen 

en de joy.

Let’s Walk with Clarity upon this Earth
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The Eagle has landed

Dat hoorde ik steeds in mijn hoofd. Onzin natuurlijk. Het 

was zij. The Golden Pearl Dragon.

Nadat ik gisteren mijn post/email had geschreven - en 

echt, zo bizar hoe dat ging. Ik had helemaal geen tijd. Ik 

had nog een sessie om 10 uur en daarna ging ik naar de 

Heart To Heart Day. Maar voor ik er erg in had zat ik te 

typen. Onhandig zeg, dacht ik nog. Ik moest ook drie keer 

terug, om het te veranderen. Van Pearly Gold naar 

Golden Pearly naar Golden Pearl Dragon. Hèhè, het was 

eruit. Klaar.

Maar toen begon het pas.

In het restaurant waar we hadden afgesproken voelde ik 

de spanning opbouwen. Ik voelde me nerveus, vol 

verwachting, een beetje zo van nee-nee-neeeee en 

tegelijk JA!!!! JA!!! JA!!!

Ik ken het zo goed, dit gevoel. Van elke keer als er weer iets 

groots te gebeuren staat. 

Duizelig. Misselijk. Anderen ook. Zo voelbaar geweest, de 

afgelopen tijd. Zo’n opbouw gaande, achteraf. Maandag-

avond hoorde ik dat er een artikel was waarin stond: er 

is een enorme upgrade geweest op cellulair niveau. Een 

influx van licht. Op celniveau gebeurt er blijkbaar van alles. 

Nou, dacht ik. Dat heb ik wel gemerkt ja. Het hele 

weekeind heeft mijn lijf er op alle mogelijke manieren van 

alles uitgegooid waarvan ik oprecht dacht: dat past er 

helemaal niet in, hoe kan het er dan uit??

Anyway, ik hoorde verhalen. Van bijvoorbeeld Tineke en 

Diëlle, die de avond ervoor al hele sterke energie hadden 

gevoeld. Van mensen die op het strand liepen en van alles 

binnen voelden komen. En ik werd steeds meer stressy, 

nerveuze spanning, maar op een bijna fijne manier. Alsof 

sinterklaas zou komen, vroeger.

Om iets voor 2 liepen we het strand op. Ik wilde naar links. 

Diëlle zei, weet je het zeker? We voelden het gisteren daar 

rechts. Even voelen. Jikes. Klopt. Natuurlijk moeten we 

naar rechts. Nog meer opbouw, spanning, rillingen over 

mijn lijf.

Met een grote groep liepen we door, en ineens waren we 

er. Er kwam een rust over me heen. The Golden Pearl 

Dragon. Daar komt ze. Daar komt ze. 

I will land amongst you
I will land inside of you

Telkens weer die boodschap, voor iedereen:

Ik zal tussen jullie landen.

Ik zal in je landen.

Later die dag schreef ik het vervolg:

Neerdalen zou ze. Ik vertelde aan de mensen die er waren 

wat er werd gezegd en in de gauwigheid organiseerden 

we een Zoom zodat iedereen die wilde met oortjes in kon 

meeluisteren. We maakten een losse, enorme cirkel daar 

op het strand. Neerdalen, tussen ons en in ons. 

De spanning bouwde op.

.....

Even tussendoor: het was 1 november 2022. 1-11-2022. 

111222. Oftewel: 333. Alweer die drieën. Alweer die 9. 

Voor hen die betrokken waren in het Re-Merging back 

into One-ness proces: herkenbaar...??? En, er waren drie 

Golden (!!) Retreivers bij, twee van Lydia en een van Lotte. 

Honden, die de frequentie van onvoorwaardelijke liefde 

vasthouden op aarde. Gouden honden. Just saying.

.....

Ze was groot. Haar vleugels reikten tot aan de horizon 

links en rechts. Haar kop wees landinwaarts, tot ver achter 
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ons, de duinen in. Haar achterlijf reikte tot aan de horizon 

ver weg over zee. Huge. All-encompassing. 

Momentous. 

Inmiddels was ook Jolien komen aanlopen - ze vertelt het 

zelf vast ook nog maar vanuit wat ik kon zien vast had ze 

- She of The Pearly Realm zoals mijn team haar noemt - al 

voorwerk gedaan, in haar eentje op het strand. En ze 

‘tagde’ als het ware in het midden van de cirkel de plek 

(mijn team liet later zien, als bij een laserbeam-tag) waar 

ze zou landen. Ik ging haar daarna halen, want we 

moesten weg, vanuit het midden. Samen zouden we de 

space houden zodat ze kon neerdalen. We stonden aan 

de rand van de cirkel en ik wachtte tot Jolien mijn hand 

pakte. Op dat moment kon ik uitademen en begon het 

indalen, neerdalen, en verdween langzaamaan ook mijn 

unsteady-ness en misselijkheid. Wat een opluchting.

We voelden haar komen. In ons komen. Door ons heen 

komen. In ons landen. Onder ons landen. Later vertelden 

de mensen die erbij waren hun eigen ervaring maar er 

waren veel gelijkenissen in de manier waarop het voelde.

Voor mij persoonlijk - wist ik al dat dit groot zou zijn. Voor 

mij persoonlijk voelde ik de impact. Ik zag een deel van 

mijn onderneming - vanaf volgend jaar The Fountain 

Opleidingen - door haar gigantische vleugels overkoepeld 

en vastgehouden worden. Tegelijk dook ze eronder en 

droeg ze het op haar, stuwde ze het omhoog.

Erna bleef er druppelsgewijs informatie binnenkomen. 

Hoe deze specifieke Golden Pearl Dragon in iedereen 

geland is. Available. Zoals je bijvoorbeeld Archangel 

Michael kunt aanroepen, of Saint Germain, zo kun je ook 

met haar werken. Available.

Een rollercoaster van 
verandering
Zoals ik al eerder schreef: het was een crazy, wild 

ride naar hier en nu toe. Om de haverklap 

veranderde het perspectief, het plaatje. Elke keer als 

ik dacht: dit is het! - was het alweer voorbij. 

Maar het toepassen van alles wat 
voorbijgekomen was, alle speeltjes in 
die nieuwe kist, het werkte.

Want ondanks al die verandering kon ik mijn weg 

vinden - vrij soepel zelfs. Gaf ik opleidingen, had 

intensieve sessies met klanten, draaide mijn 

huishouden met mijn zoon. Reed ik 100x op en neer 

naar mijn thuis in Egmond.

Lekker, wel. Mastery of the Fysical 
PLane. Ik deed waartoe mijn team me 
keer op keer had 
aangespoord: apply, apply, apply.

Van The Golden Pearl 
Dragon Gate...

Op 27 oktober kreeg ik te horen dat ik zou gaan 

werken met The Golden Pearl Gate:

The Expression of Self 
in de materie

Ze kwam vanmorgen effe langs, in mij. Ik heb een paar 

dagen al de ruimte genomen om het goed te 

doorvoelen. Ik ben er aan de ene kant zo bekend mee, het 

is zo normaal en eigen, dat het me niet eens zoveel ‘doet’, 

zeg maar. 

En aan de andere kant doemt er een grootsheid en licht 

en power en kracht en goud op in mijn toekomst dat ik er 

duizelig van word. 

Dit, dit is praktisch. Geeft aarde. Handen en voeten. 

Materie. 

Dit gaat om dingen neerzetten en waar-maken en in 

Fysical Plane de manifestatie intrekken. 
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The Golden Pearl Dragon lijkt me vooral heel, heel erg 

gericht op alles wat afgelopen jaren gebeurd is, van The 

Diamond Codes tot en met het door The Portal of Selflove 

gaan tijdens The Wave of The Whales tot en met de shift 

naar 4e chakra van Humanity tot en met de geboorte van 

Unconditional Love op Aarde, handen en voeten geven in 

fysical plane manifestation. 

Het tastbaar maken

Het werkbaar maken

Het uitvoeren

Doen

Leven

Zijn

The Expression of Self IN de materie

Going through The Golden Pearl Gate [even tussendoor een 

kleine opmerking: volgens mij is dat The Golden Gate, maar 

ik heb het nog niet helemaal helder nu] will bring about the 

Fysical Plane changes that are appropriate for the now. 

The Fysical Plane manifestations that are lined up and 

chosen will be consolidated into Being. 

Every time you make a choice, it has not been truly made 

until it has been consolidated. Consolidation takes place 

by either repetitive action aligned with the choice - which 

means choosing again and again - or by one big challenge 

that drives you to expand in one fell swoop to the extent 

of the choice by action, thought and emotion all at once. 

Earth and Humanity have changed in 
the most tremendous ways. The time 
has come for Fysical Plane to reflect 
those changes - in the most material 
way possible. Fysical Plane 
manifestations of The New You are 
now fully supported and the space is 
being held. 

En ik snap het allemaal zo goed. Luister, het is niet zozeer 

nodig hè. Het gebeurt allemaal toch wel. Jouw plan, jouw 

mijlpalen, jouw expansion. 

Maar wat ik voel is een enorme kans om in een enorme 

versnelling te komen wat betreft het fysiek neer te zetten, 

in de vorm. Omdat het de tijd is. Omdat we ‘het verdiend’ 

hebben - heel Humanity. Omdat het passend is. Omdat 

we er dwars doorheen hebben gekozen - allemaal - 

telkens weer. 

Omdat het tijd is deze Nieuwe Aarde, deze Nieuwe Jij, deze 

Nieuwe Manier, dit Nieuwe Zijn, VORM te geven. 

Dus in jan/feb. komt The Golden Pearl Dragon om je mee 

te nemen door The Golden Pearl Dragon Gate. Voor jezelf, 

eerst. En dan automatisch ook voor Humanity, voor De 

Aarde, voor jouw Fysical Plane - want jij, dat alles ben jij. 

Van 22-2 tm 26-2 gaan we als onderdeel van dit traject 

naar Chartres. Ik weet nog niet precies hoe en wat maar ik 

heb vanmorgen gehoord dat er 10 mensen mee kunnen. 

Je kunt meedoen met The Golden Pearl Dragon Gate, met 

- of - zonder reis. Er zijn mensen die nu al weten dat ze dit 

gaan doen, én dat ze dan ook mee gaan naar Chartres, 

ookal is er nog niks werkelijk bekend. Dat weet ik, want het 

is al gekozen. Ze voelen het al aankomen en ze weten al 

dat het gaat gebeuren. 

...naar The Golden Pearl 
Proces...

En toen werd ik ziek. Of nou ja - er was meer aan 

de hand, maar het duurde als altijd even voor ik het 

door had.
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Transformatie
Op zondag 16 november gingen Peter en ik naar Het 

Bewaarde Land. Ik nam mijn Kirstal van 

Unconditional Love mee. Ik had zó sterk het gevoel 

dat ‘ie het water in moest joh, naar de Diamond 

Buddy toe die daar ook al lag. Ik zou hem er zo 

ingegooid hebben. Maar mijn plekje was bezet.

Dat gebeurt eigenlijk nooit. Echt niet. Meestal als ik 

kom aanlopen staan mensen op  - als ze er al zijn - 

en gaan weg. Niet deze keer. Peter en ik liepen een 

stukje verder en we wachtten. En toen ze wegliepen 

en ik er heen ging kwamen er nét twee anderen aan. 

Hmmmm... Weer bezet.

Deze keer ging ik dichterbij zitten. Met Peter achter 

me en ik tegen hem aanleunend zei hij nog: 

misschien is het toch niet de bedoeling vandaag.

De zon scheen. Ik voelde me superfijn - ookal was ik 

niet zo lekker. Ik legde het kristal op mijn bovenbeen. 

En terwijl we daar zaten kwam er een grote, dikke 

Dragonfly op mijn enkel zitten. Een grote, dikke, 

gouden Dragonfly. Echt waar.

Peter en ik keken elkaar aan en ik schoot half in de 

lach. Welcome to my world - dacht ik nog. 

We grijnsden. En ik wist dat het zou gebeuren.

Ze steeg op en ging zitten op de Kristal van 

Unconditional Love. En daar, voor mijn ogen en in

de warme zon, transformeerde de kristal in iets 

anders. Iets nieuws. Iets voor mij.

Ik voelde het gebeuren en het voelde zoooo fijn. Zo 

TRUE. En zo Together. Ze was er voor mij, mijn steun, 

mijn hulp, mijn houvast, mijn anker.

Tenacity
En ik voelde mijn vasthoudendheid, ik moest en zou 

op ‘mijn’ plekje staan. Ik checkte snel alles in mij: is 

dit mijn volwassen zelf? Ja.

Peter ging wandelen, een rondje om het meer, en 

toen hij bijna terug was claimde ik mijn plek (weet je 

nog? Recht op je Plek, van bladzijde 8). Ik liep naar de 

mensen daar en vroeg of ik eventjes mocht staan. 

Tuurlijk! zeiden ze.

Ik zag grote gouden krullen en loops en swierende 

slierten in de lucht. Golden Pearl Energy, hoorde ik 

in mijn hoofd. Heel even stond ik daar, verstild, en 

toen zwierde alles door me heen. En ik voelde hoe 

het hart van de Diamond Buddy en het hart van de 

Golden Pearl Dragon en het hart van het Kristal van 

Unconditional Love en mijn hart allemaal in elkaar 

klikten. We konden naar huis.

Een pelgrimstocht
De dag erna, maandag de 17e, was ik ziek. Een soort 

ontsteking in mijn mond die ervoor zorgde dat ik niet 

kon eten, niet kon praten, alles deed zeer. Pas later 

zag ik het:

Het was tijd stil te zijn
No more teaching, zei mijn team

Drie dagen was ik stil en sliep ik vooral. Of ik keek 

naar Netflix. Maar er ging, als het ware, niks in en 

niks uit. Vasten en stilte.

En op donderdag stond ik als vanzelf op, kleedde me 

aan en fietste door de stromende regen naar Het 

Bewaarde Land. Ruim 40 minuten, ik viel steeds 

bijna van mijn fiets maar ging stug door. Ik wist het 

zeker. Ik moest erheen. 

Er was geen plaats voor twijfel. 

Tenacity.
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Al fietsend keek ik in de lucht: goud. Overal.

Ik voelde dat ik - in alles wat ik had meegemaakt met 

The Golden Pearl Dragon - me met het hele 

draken-aspect nooit echt had kunnen verbonden. Ik 

zag het gewoon anders.

Ik zag een zwaan, goude en sierlijk, hoog in de lucht, 

uitgestrekt, sierlijke vleugels. Dat voelde al beter.

Daar aangekomen fietste ik naar het pad wat naar 

mijn plek zou leiden. Ik klom over het hek, liep 

erheen en ging staan. En terwijl ik stond zag ik weer 

de krullen en slierten en swirls of Golden Light en het 

kwam binnen: dit. Dit is hoe ik het zie. Geen draak, 

maar energie. Geen vorm, maar beweging. 

Ik voelde mijn hart zo groot, zo groot. En vroeg mijn 

team: What’s with the Dragon then? En ze zeiden: 

Dragon Energy is Earth Energy. Dus ik snapte het 

wel. De materie. Alle materie komt van de Aarde.

En ik liet de draak los, als vorm 
Vrijheid

Ik had al zoveel los ‘moeten’ laten. Dit kon er ook nog 

wel bij.

En met dat moment, met mijn Kristal stevig in mijn 

hand, knalde al die energie, die hele lucht vol, 

alles, door me heen. Even wankelde ik maar daarna 

stroomde het - met sneltreinvaart. Wat een power!  

Ik voelde het door me heen stromen, om me heen, 

overal, de aarde in, de Diamond Buddy in het meer 

in, mijn hele Reality in. Ik voelde me fantastisch. 

Incarnating Aspects of Self

En ik hoorde in mijn hoofd:

I am Golden Pearl Aspect of AnRa

I am Whale Aspect of AnRa

I am Oneness Remerged

I am Giant Aspect of AnRa 

I am Dragon Aspect of AnRa

I am Diamond Aspect of AnRa

I am Cosmic Aspect of AnRa

I am Divine Male Aspect of AnRa

I am Divine Female Aspect of AnRa

I am Language of Light Aspect of AnRa

En toen was het stil. Ik stond een beetje te zwaaien 

op mijn benen. Een beetje verbouwereerd. Die stem. 

Zo gedragen, such a booming voice. 

Ik dacht, joh.

En ik dacht - Oh my God. En ik dacht, nu snap ik het! 

Wat ik al sinds 2016 doe! Ik ben elke keer weer een 

ander aspect van AnRa aan het embody-en! 

Elke keer weer meer - van mij. Van AnRa. Precies 

zoals ze zei, al die jaren geleden, toen ik nog dacht 

dat er echt een steekje los zat bij me:

I am simply love and light. It is all I am. 
I work in many planes, in many 
dimensions. But I want to embody 
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fully on earth. I want to walk with 
clarity upon earth and do my work. Be 
light and love. And so I created you, 
dear one. You are me. And more and 
more of me will be you. You will be 
more and more of me. We are one. 
I am with you allways, for I am you. 
Awaken now. Steadily and step by 
step. The time will come. AnRa.

En sindsdien voel ik een rust als nooit tevoren. 

Wij, allemaal, ook jij, incarneert steeds 
maar weer andere aspecten van 
jezelf. Tenminste, als het je plan is. 
Maar de aspecten van jou, die jij wil 
ervaren in Fysical Plane reality, die in 
elk geval.

Bij mij komen daar, toevallig, elke keer weer meer bij. 

Omdat ik dat blijkbaar leuk vind. Omdat ik altijd op 

de vraag: Meer? ‘Ja!’ zeg. 

En daarom ga ik zo vaak naar The Womb of the 

Goddess. Ik roep al jaren en jaren: daar wordt méér 

van jou geboren in jezelf. Duh! natuurlijk ‘hoort’ The 

Womb of the Goddess bij mij! Natuurlijk ga ik daar 

elk jaar naar toe - soms zelfs twee keer. Expansion, 

expansion, expansion. Ik wil gewoon altijd meer.

En ook deze keer, in september, werd bij iedereen 

die er was een deel van henzelf geboren, 

ontvouwen, opende het zich. Zoals altijd, elke keer, 

als we gaan. 

De Energetic Update
van 21 november - meer op blz 48

De maandag erna, op 21 november, vertelde ik er 

enthousiast over tijdens de Energetic Update and 

Expansion. Dit alles bleek de voorbode van een 

enorme shift die tijdens de update plaats vond. 

Lees daarover op blz 48.

Welverdiende rust
En daarna werd het rustig. Maakte ik mijn 

opleidingen af, laatste puntjes op de i. Vakantie. 

Maar niet heus. Al gauw kwam in de rust informatie 

naar boven. Nog een klein beetje, nog ietsje verder 

shiften...

En kijk, in jan/feb had het net zo goed The golden 

Pearl Dragon kunnen zijn hè. Dat zou zeker weten 

supergaaf geweest zijn. Maar mijn team wil, als al-

tijd, stretchen. Er alles uithalen. En ik, onderdeel van 

mijn team, ook. Dus we gingen nog een kleieieieieiiiin 

stukje verder.

We gingen, als altijd, voor maximale 
impact

The Golden Pearl Process
En ik schreef er dit over, op 15 december:

Vandaag begint het.

Na een paar dagen rust, ruimte en een diep en intens 

gevoel van tevredenheid over afgelopen jaar ontstaat er 

ruimte.

Januari en februari, hadden ze gezegd.

Chartres, zeiden ze.

Kippenvel.

The Golden Pearl Process. 

Dat is wat het gaat zijn. En tijdens dat proces beweeg je 

doorheen The Golden Pearl Gate. Waar zich die bevindt? 

In jezelf, natuurlijk. Jouw eigen Golden Pearl Aspect wacht 

daar op je, in alle glorie. Sterk verbonden met aarde en 

alles wat dat inhoudt. Materie. Fysical Plane. Geen wonder 

dat het zich aan me toonde als draak.

Dragon Energy is Earth Energy, zei mijn team. Zei zij - mijn 

eigen Golden Pearl Aspect. Maar ziet het er zo uit? Voor 

mij niet - maar dat is voor iedereen verschillend.
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Ik heb een heel proces achter de rug waarbij me steeds 

duidelijker werd dat het stukje ‘draak’ minder belangrijk 

was dan de grote golven van gouden energie die ik overal 

zag.

De lucht is er vol mee, de aarde onder me, mijn lijf. Overal.

Ik adem het in en het beweegt uit mijn hart in alles om me 

heen. Mijn Reality, mijn Zijn, mijn lichamen, ze zijn ermee 

vervuld. 

It’ll be glorious, zeggen ze

Kijk, het begon als draak, maar ik kreeg er geen verbinding 

mee. Niet echt. Ik kon het wel voelen maar tegelijk voelde 

het zo... beperkt. Later zag ik haar als zwaan, groots in de 

lucht. In de lengte uitgestrekt, nek uitgestrekt, pootjes 

uitgestrekt, een sierlijke vorm in goud. Die voelde ik al 

beter.

En toen, ineens, toen ik in Het Bewaarde Land was, alleen, 

een pelgrimstocht na dagen vasten en stilte, toen pas zag 

ik het geheel. The Bigger Picture.

Grote swirls en krullen en dansende slierten van goud. 

Een complex geheel. Niet heel anders dan hoe ik The 

Language of Light uit mijn hart zie komen, hoe ik het 

zwierend en draaiend en in en over elkaar buitelend 

fysical plane reality in stuur. Of in iemands systeem. Of 

in energetische structuren. Of in dimensies. Zoals ik het 

altijd gezien heb, maar dan vele, vele malen groter en 

uitgebreider en op de een of andere manier ook vaster.

More dense

En dat is dan ook precies wat ik al weken en weken te

horen krijg. Het begon in Engeland, toen ik naar The Womb 

of the Goddess ging en ik ‘s nachts uit mijn lijf werd 

gehaald, mee naar boven de aarde werd genomen om uit 

te kijken over de hele planeet en mijn team ‘streng’ zei: 

Think Marieke, think!  (- ik heb er al over verteld, in dit 

ebook.)

Dit was eind september.

En met het loslaten begon toen al het bouwen aan het 

nieuwe. De manifestatie ervan. Mijn Reality ging meer en 

meer vormen aannemen die NU bij me pasten. Alles kon 

shiften, alles kon veranderen, magisch was het. En al die 

tijd was ze er al bij: mijn Golden Pearl Aspect.

Maar dat wist ik toen nog niet.

Ik hoorde: in januari/februari neem je mensen mee door 

hun Golden Pearl Gate. Help je hen te werken met hun 

Golden Pearl Aspect of Self. En help je dit aspect te 

integreren en verankeren in Human Consciousness Field. 

toegankelijk dan, voor iedereen. Als altijd zijn we The First 

Wave-ers

En vandaag begint het.

Ik was er zo zeker van: vandaag, op 15 december, 

werd het eindelijk echt duidelijk, had ik de vorm. Ik 

had de data al gekregen, ik wist wat we gingen doen.

En toen veranderde het weer, één dag later al.

... naar the Golden Aspect 
of Self.

Op 16 december, de dag dat ik dit ebook begon, 

werd ik wakker gemaakt en dacht: nee hè. Serieus 

guys? Nu alweer geshift? Ja, zeiden ze. Dus ik maar 

achter de computer. En daar zit ik eigenlijk nu nog. 

Amper geslapen, amper gegeten - als het eruit moet, 

moet het eruit.

En ik moest ook wel lachen om mezelf. ik had het 

kunnen weten, ook. In élk geval dat dit ebook er 

moest komen. Want opgetekend moet het worden, 

ergens, somewhere on the planet, there needs to be 

a record of this - laat mijn team me tot nu toe steeds 

weten. Facebook-posts en blogs zijn blijkbaar niet 

genoeg... 



48

Op mijn website vind je een boek van elk jaar, vanaf 

2017 - al zijn geen van allen zo enorm dik als deze.

En ik schreef deze post:

Er is veel, heel veel gebeurd dit jaar. Nieuwe inzichten, 

nieuwe perspectieven, nieuwe keuzes en daarmee 

nieuwe mogelijkheden. Maar ook deuren die achter je 

dicht zijn gegaan, afscheid, loslaten. Misschien herken je 

het wel.

Op 21 november tijdens de Energetic Update and 

Expansion gebeurde er iets wat ik totaal niet zag 

aankomen. Een post van Grandma Chandra, die ik een 

paar dagen ervoor had gekregen, viel ineens op z’n plek 

en ik ben zelden zo verbouwereerd geweest.

Dit schreef ze onder andere over precies die avond:

The bottom of all the oceans is covered with stars. The stars 

are shining through the water up into the air. The peaks of the 

mountains and pyramids in the bottom of the ocean will be 

activated between November 21 and 22, 2022. The stars will 

send signals through the water and will work with the waters of 

all the oceans. An energetic current is going all over Gaia from 

ocean to ocean and is spreading this energy.

En dit:

It is like an opening of additional sources of energy, 

information, and timelines of creation. Whales and dolphins 

are a very active part of this. The Gaia grids are directing and 

guiding these flows. 

The whales were the keepers of these frequencies. They have 

been preserving the frequencies for just this time. 

En dit:

Gaia as well as everyone else on Gaia was brought to life 

with this energy. This is the purest and most powerful force of 

energy that each of you have in your cells, and now it will be 

available for you to use increasing your ability to Ascend faster. 

Claim the power of working with this energy.

[Lees de hele post hier:

https://www.grandmachandra.com/pages/ancient-energy]

Anyway. Het klopt weer allemaal zo enorm: The Wave of 

The Whales afgelopen jaar - Moving Through The Portal of 

Self Love. En dan nu dit. Zo logisch. Zo ontroerend perfect.

En vanaf het landen van The Golden Pearl Dragon op 

01-11-2022 tot en met nu lijkt het net of er bergen zijn 

verschoven. En is het - voor mij althans - in sneltreinvaart 

gegaan van Golden Pearl Dragon naar Golden Pearl 

Aspect of Self en vanmorgen al, één dag na mijn laatste 

post, is het Golden Aspect of Self. 

Goud, in ALLE nuances
Waarvan Pearly Gold er één is, maar 
niet het enige

Ik zei het al - een jaar van loslaten en van het nieuwe. 

Steeds maar weer. Sneller dan je kunt ‘vatten’. En dat moet 

je misschien ook maar niet doen, dat vatten. Het is ergens 

heel eng, steeds maar loslaten net als je denkt dat je iets 

‘hebt’. Maar mijn team zei het al: Stop resisting the 

transition.

You need to let go of everything
to be able to receive everything

En ja, zeker weten heeft iedereen zijn eigen Reality, en 

eigen positie die wordt gekozen in het ontvangen van die 

Reality. Jouw unieke eigenheid, jouw keuzes, jouw 

perspectief en jouw werkelijkheid. Zoals het ook de 

bedoeling is, hier op aarde, ben je God van jouw Realiteit.

Maar er is een ‘gemene deler’. Binnen Human 

Consciousness is er beschikbaar geworden, toegankelijk 

gemaakt, en dat heeft impact op jou - als je dat wilt, als je 

daarvoor kiest.kijkend is het zo makkelijk, zo logisch en fijn 

zo het jaar af te sluiten denk ik.
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Dat was dus gisteren. En ik ben benieuwd wat er op 

29 december gaat gebeuren, maar ik heb vooral zin 

in het proces van The Golden Apspect of Self. Elke 

keer als ik die zin zeg, krijg ik tranen in mijn ogen 

en voel ik mijn hart expanden. The Golden Aspect of 

Self. Zo thuiskomen dit.

Van 20 december tot en met 29 
december

En ik wil je dit nog even laten zien, ook weer van 

Grandma Chandra, ook weer via Diëlle. Hoe kan het 

hè. Niet te geloven - maar tegelijk, natuuuuurlijk!

December 20th through the 29th will be an alignment of 

the stars and the planets in a new energy. During this time 

all the rotations of the planets and stars in space will be 

aligned so that the synchronicity of the energies and 

processes on Gaia will be optimized to go forward. After 

the shortest day of the year on December 21st, the days 

will start getting longer. December 21st is the moment 

when everything which is prepared and aligned to go 

forward will move at the ideal speed, with perfect 

reception, producing the best results with the greatest 

efficiency. 

All the processes that need to finish will be finished. 

Everything that needs to be stopped and dissolved will be 

stopped and dissolved. By this forward movement, you 

will reach zero point. A new beginning is coming and this is 

written in the stars. It is the new star alignment for 

humanity and Gaia, a turn to Spring, a turn toward growth 

and a start up of all new energies that are in a birthing 

stage at this moment. 

This will begin to unfold after 
December 29th

This is like crossing a bridge. You climb up onto the top of 

the arch of the bridge and you go down the other side on 

to the bank of the river. That is what you are doing. You are 

stopping in the middle and going into something totally 

different on the other side. This is an absolutely different 

multidimensionality for your life and Gaia’s life. It is a new 

reality that you are building. It is a new level of existence 

both for Gaia and humanity. 

There will be a lot of electromagnetic waves coming from 

the sun through sun storms or flashes that will be 

supporting this period. Even though on the Earth, you 

won’t see a lot of sun or sunshine, these energies will be 

coming to Gaia through the Quantum Field exchanges 

between your sun and Gaia’s and your sun and the 

Central Sun. These processes will electrolyze your bodies 

and will electrolyze Gaia’s to collect and hold the charge 

like a battery so you may start anew after December 21st.

Hugs and love to all of you,

Grandma

[Lees de post hier:

https://www.grandmachandra.com/pages/december-2022]

Ten slotte

The Golden Core
Toen Astrid Davidzon en ik in 2020 een Live vanuit 

een bed in Los Angeles deden, helemaal aan het 

begin van de grote shift, zei ik: we gaan de nieuwe 

Era in, van Love, Freedom, Safety en Power. En we 

gaan uit de Era van Guilt, Shame en Judgment. 

Ook toen al noemde ik het: It’s a 
whole New Game

Later, met het shiften van Humanity naar 4e Chakra 

begon die game pas écht.
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En ik vertelde hoe je je kon verbinden met The 

Golden Core, van deze Era. Hoe dat je zou helpen 

je ‘erdoorheen’ te trekken - door alles wat zou gaan 

komen, alles wat er omhoog zou komen.

En dat was veel, zo is gebleken.

En this is it. The Golden Aspect of Self wordt 

available. Voor iedereen, heel Humanity. Dit is The 

Golden Core van deze Era. En nee, natuurlijk is niet 

heel Humanity daar mee verbonden, of gaat zich 

ermee verbinden, voor sommigen is het gewoon 

helemaal niet relevant, of nog niet in elk geval.

Alles op z’n tijd, en alles op precies het perfecte 

moment. Want je hebt een plan, hier, en niets of 

niemand zal jou van je plan afbrengen. Je weet zelf 

wel, wanneer je wat doet. Jij weet heel precies welke 

ervaringen je wilt, en daarvoor is het misschien 

helemaal niet handig, niet wenselijk, niet nodig.

Als dit voor jou is weet je het

Dan is het onvermijdelijk

En zul je de manier vinden.

Zoals iemand me vandaag nog appte: 
alsof er nog een keuze was

Praktische zaken - Hoe zit 
deze opleiding in elkaar?

Startsessie
Ik heb bedacht dat ik het eigenlijk superleuk vind 

iedereen even te ontmoeten voor we gaan 

beginnen. Daarom heb ik een startsessie ingelast: 

een sessie via Zoom, gewoon om kennis te maken, 

even uit te wisselen waar iedereen staat, en hoe het 

met iedereen is gegaan. Gewoon  leuk, dus!

Deze startsessie is op:

zaterdag 21 januari om 20 uur

We kijken wel even tot hoe laat, er is geen vaste 

eindtijd.

Ontsluier- en expansie-sessies
Er zijn zes online (via Zoom) bijeenkomsten, in drie 

weken, waarvan er steeds de eerste in de week een 

ontsluiersessie is en de tweede één expansie-

sessie. 

Voor de ontsluiersessies reserveer ik een uur, en 

voor de expansie-sessies anderhalf, maar mijn team 

zegt nu al dat er minder tijd nodig gaat zijn. Maar 

toch, ik vind het fijn geen tijdsdruk te ervaren, 

bovendien valt er altijd genoeg bij te praten.

Deze sessies zijn altijd om 20 uur en zijn op:

23 en 26 januari

30 januari en 2 februari

6 en 9 februari

Pauze van twee weken
Daarna is er een pauze, en die duurt tot 

22 februari. Dit is een integratie en 

verwerkingsperiode. De zes sessies samen ervoor 

werken naar een climax toe en de laatste 

expansie-sessie gaat een ‘heftige’ zijn. Daarna is er 

een periode van rust nodig. Ook om voor te 

bereiden op - zoals mijn team het noemt - The Finale!

Tijdens bijvoorbeeld The Giant Arises hadden we ook 

zo’n periode en jonge jonge wat gebeurde er juist in 

die twee weken veel voor iedereen. En wat was het 

achteraf logisch dat dier ‘rustperiode’ er was! 

Overigens, tijdens deze periode houden we contact 

hoor - er is een besloten facebookgroep waar je kunt 

delen, vragen, inspireren en bespreken.
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Live ontmoetingsdag
Tijdens de pauzeperiode is er ook - optioneel - een Live 

Ontmoetingsdag in Egmond aan Zee. De dag is van 11 

uur tot wanneer je naar huis wil. De details regelen we 

met elkaar tijdens het proces, het is eigenlijk gewoon 

een inloop-dag waarop je gewoon samen kunt zijn, kunt 

ontmoeten en kunt uitwisselen.

Deze dag is op:

Woensdag 15 februari

Chartres
22 februari tm 26 februari
En dan op 22 februari gaan we verder. Er gaat een groep 

van 10 mensen naar Chartres - dit is optioneel en er zijn 

nog twee plekjes vrij als ik dit schrijf. Op deze dag is er 

geen sessie, maar er is minstens één live die dag voor 

deelnemers, kortom: je reist met ons mee. En je reso-

neert ook met ons mee, je zult er energetisch echt veel 

van gaan merken of je nu meegaat naar 

Chartres of niet.

Dit is het reisschema:

22 februari | reisdag

23 februari | voorbereidingsdag 

24 februari | Labyrinth

25 februari | verwerking en integratie

26 februari | reisdag

.

We gaan er meteen bus heen en reis en verblijf is 

inbegrepen. Zorg voor een goede reisverzekering (you 

never know ) want als je opgeeft ben je betaalplichtig. 

Je kunt wel altijd zelf een vervanger zoeken natuurlijk, 

en ik kan je daar ook mee helpen mocht dat nodig zijn!

The Finale
Op 24 februari is in principe de zevende en laatste dag 

van The Golden Aspect of Self. Alhoewel op de 22e, de 

25e en de 26e ook live-momenten met deelnemers 

zullen zijn, is dat meer om verbinding te houden en 

te delen dan als deel van het proces. 

Ik heb het idee dat deze dag ‘een biggie’ gaat zijn en 

dat een groot deel van de dag online bij te wonen is, 

maar ik weet nog niet zeker wat het precies gaat zijn. 

Hoe dan ook, mijn team is nogal expliciet over de 

‘grootsheid’ ervan en ervaring leert dat ik daar 100% 

op kan vertrouwen.

Tijdens de laatste sessie ben ik met die 9 mensen 

in Chartres, maar het werkt heel goed om met de 

‘thuisblijvers’ een locatie af te spreken zodat jullie er 

allemaal bij zijn. Dat deden we ook met The Dragon 

Wave toen wij in Engeland waren, en een grote groep 

was toen in Het Bewaarde Land, en een paar 

kleinere groepjes hadden elders afgesproken. 

Supermooi was dat! Natuurlijk weet ik tegen die tijd 

precies hoe laat en wat - we spreken met elkaar af 

tijdens de eerste serie van zes sessies.

Kun je er niet bij zijn?
Dat is geen probleem. Als altijd wordt alles 

opgenomen en krijg je toegang tot al het materiaal 

zolang nodig en relevant is. De impact is even groot 

als je er niet live bij bent - we werken 

multidimensionaal.

Nog een laatste dag: 
Live Afsluiting
Met The Wave of The Whales hebben we aan het 

einde een Live Dag gedaan. Dat was zooooo super 

en fijn. Zo liefdevol en magisch mooi. Ik ben daar 

altijd heel erg voor in - heerlijk elkaar te ontmoeten 

en omhelzen! En om gewoon effe lekker een dag met 

elkaar te zijn. We kijken met de deelnemers naar wat 

haalbaar en mogelijk is, gedurende het proces. De 

dag gaat sowieso door!



52

Deze dag is op:

Zondag 5 maart

De kosten
Deze opleiding is vrijgesteld van btw. Meedoen met 

The Golden Aspect of Self kost 

2121,21 euro

Meegaan naar Chartres kost 

750 euro

Dit zijn kosten en we regelen dat onderling. Ik moet nog 

even overleggen hoe ik dat het beste aanpak. Let op: Je 

kunt alleen mee naar Chartres als je meedoet met het 

proces.

Betaalregeling
Als altijd is er een betaalregeling mogelijk. Die 

bestaat uit het volgende: jij doet een 

weloverwogen en voor jou haalbaar voorstel - ik ga 

daarmee akkoord. Voor de reis is geen 

betalingsregeling beschikbaar - die moet van te 

voren worden voldaan, tenzij wij samen iets anders 

afspreken (er zijn mensen die nog een regeling 

hebben lopen).

Opgeven
Dat doe je door me een mailtje te sturen via 

marieke@mariekezwinkels.com met als 

onderwerp ‘ik doe mee’ of iets dergelijks. 

Wil je mee naar Chartres? Wacht dan niet te lang. 

Zoals ik al zei: er zijn nu nog twee plaatsen 

beschikbaar.

Hoeveel tijd ben je kwijt aan 
deze opleiding?
Je ziet hierboven per onderdeel hoeveel tijd het je 

ongeveer 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, 

ervaringen 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://mariekezwinkels.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 

belangrijk dat je deze ‘inhaalt’ vóór je deelneemt aan 

de volgende. Het zal echt een beetje stapje-voor-

stapje zal gaan en elke voorgaande bijeenkomst is

nodig 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 

zogenaamde ‘regelzaken’. 
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Facebook groep
Deze groep is meer voor het delen van je proces, 

voor inspiratie en om te verbinden. Ook om 

bijvoorbeeld medereizigers of vervoer van- en naar 

de bijeenkomsten 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 wilt, 

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 

beschikbaar buiten de groep deelnemers, en dus 

ook niet op Social Media. Je mag zelf niks opnemen 

en/of verspreiden.

Wat levert deelname jou precies 
op?
Naast een enorm diepgaand proces omtrent alles 

wat te maken heeft met The golden Aspect of Self - 

wat ontsluierd en expanded zal worde - zijn dit 

specifiekere doelen:

Je ontdekt, ontsluiert of ontsluiert méér jouw 

eigen Golden Aspect of Self. En je leert deze 

energie, dit aspect, ook bewust in te zetten. In dit 

ebook lees je meer over wat dat inhoudt, onder 

andere op bladzijde 47. 

Je leert jouw eigen energie ook verder kennen en 

leert jouw unieke nuances ervan herkennen en 

inzetten (en ontdekt daarin veel meer 

mogelijkheden dan je nu misschien denkt).

Je leert werken met The Pearl Dragon tribes.

Je leert jouw (energetische) keuzes bewust om te 

zetten in de materie - je leert verantwoordelijkheid 

te nemen en focus te houden.

Jouw Language of Light - als je die hebt herinnerd 

- zal zich uitbreiden: er komt een nieuw aspect bij 

waarmee je leert werken.

Je kunt je Language of Light gaan herinneren 

(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.

Algemene Voorwaarden en 
Privacy
The Golden Aspect of Self 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 

hieronder 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 

omstandigheden 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.
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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 

besproken wat een goeie oplossing zou zijn. 

Je kunt er dan voor kiezen om de opleiding alsnog te 

volgen wanneer er weer mogelijkheid toe is. 

Je kunt er dan ook voor kiezen de opleiding 

voortijdig te beëindigen. Afhankelijk van de 

bijeenkomsten, van hoeveel contact- en 

begeleidingsmomenten er zijn geweest kom ik tot 

een bedrag van teruggave. Dat wordt binnen een 

maand naar je overgemaakt.

Ik wil graag The Golden Aspect of 
Self 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.

Ook hierin weer heb ik alles toegeopast, doorleeft, 

heb ik geoefend en mijn verantwoordelijkheid 

genomen. Elke keer voelt het als een soort eindexa-

men en kan ik alleen maar denken: is er nog meer? 

Mijn Mastery of Fysical Plane is dit jaar rond 

geworden. En het werkt. 

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. 

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, onder ‘contact’..

Hoe dan ook wens ik je een veilige 
reis,

Alle liefs,
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Let’s walk with clarity
upon this world
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Voor meer      en Algemene Voorwaarden ga naar www.mariekezwinkels.com


