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Introductie  
	
Sinds	mijn	opleiding	bij	School	of	Life	 (SOL)	merk	 ik	dat	mijn	reis	naar	huis	 in	
een	versnelling	 is	gekomen.	De	subtiele	wereld	van	energie	 is	eigenlijk	altijd	al	
mijn	meest	 diepe	manier	 van	waarnemen	geweest.	Als	 kind	was	 ik	mij	 al	 diep	
bewust	 van	 de	 energetische	 uitwisseling	 en	 dynamieken	 en	 was	 ik	 altijd	
stomverbaasd	over	de	afgescheidenheid	van	Liefde	en	de	Bron.	In	het	afgelopen	
jaar	ben	 ik	naast	het	 thuiskomen	 in	mijn	manier	van	waarnemen	en	mijn	gave	
van	 heling	 en	 woord	 ook	 nóg	 dichterbij	 mijn	 eigen	 Bron	 van	 herkenning	
gekomen,	mijn	 bron	 van	 thuis.	 In	 dit	 verslag	 neem	 ik	 jullie	 daar	met	 heel	 veel	
Liefde	in	mee.		
	
Want	 als	 ik	 een	 ding	 heb	 geleerd	 in	 de	 afgelopen	 jaren	 dan	 weet	 ik	 dat	
thuiskomen	niet	alleen	een	 thuiskomen	 is	 in	de	 fysieke	wereld.	Het	 is	voor	mij	
bovenal	 thuiskomen	 in	mijn	 eigen	 frequentie	waarmee	 ik	meer	 en	meer	 thuis	
kom	in	mijn	lijf	en	daarmee	hier	in	het	leven	op	aarde.	Het	gaat	over	mijn	eigen	
essentie	 laten	 indalen	 in	 mijn	 lichaam	 en	 vanuit	 daar	 mijn	 dagelijkse	 leven	
vormgeven	en	creëren.	Zo	wordt	het	hier	de	Hemel	op	Aarde	waar	ik	al	zo	lang	
van	droom.		
	
Deze	 tekst	 is	een	samenvoeging	van	verschillende	 lagen.	Sommige	stukken	zijn	
downloads	 die	 door	 me	 heen	 zijn	 gekomen.	 Andere	 delen	 zijn	 meer	
samenvoegingen	van	wat	ik	heb	gelezen	of	 	zinnen	die	ik	letterlijk	als	quote	uit	
boeken	 heb	 overgenomen	 die	 mij	 hebben	 geïnspireerd	 en	 als	 belangrijk	
onderdeel	 voelen	 van	 dit	 verhaal.	 Veel	 van	mijn	 downloads	 komen	 niet	 in	 het	
Nederlands	tot	mij.	In	het	lezen	van	deze	tekst	zal	je	merken	dat	er	soms	Engelse	
woorden	tussendoor	komen.	When	I	connect	to	my	essence	the	words	flow	out	
of	 my	 mind	 in	 English.	 My	 guides	 converse	 with	 me	 in	 English.	 Ook	 als	 was	
Engels	mijn	slechtste	vak	op	de	middelbare	school	(en	vermoed	ik	nu	dat	er	een	
grote	 blokkade	 zat	 op	 deze	 taal)	 voel	 ik	me	 thuis	 in	 deze	woordenschat	 en	 de	
energie	van	deze	taal.	Dus	ik	zal	hier	en	daar	wat	Engels	door	mijn	Nederlands	
gooien.	 I	 hope	 you	 can	 read	 this	 piece	 of	 Art,	 the	words	 I	 gave	 to	my	 deepest	
essence,	in	the	flow	I	wrote	it.	This	piece	exists	out	of	many	layers	and	contains	
energy	transmission.	I	hope	this	energy	will	find	its	way	in	your	field	to	open	that	
part	in	you	that	remembers	as	well.		
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 De eerste tekenen van mijn oorsprong  
	
“Ik lig op een matje in een kleine ruimte aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal in Amsterdam. Ik laat de laatste indrukken van wat er 
net op mijn innerlijke scherm voorbij is getrokken nog even bij 
me indalen. Ik ben bij Michelle, een regressietherapeut die me 
helpt om te kijken naar mijn grootste blokkades in dit leven. Via 
mijn lichaamsbewustzijn en de spilt in mijn buik, rond mijn derde 
chakra, waar mijn hele middenrif me afsluit van “de wereld daar 
beneden” reizen we naar het leven waar dit is gebeurd. Dit leven 
gaat vijf levens terug hoor ik mezelf zeggen. Vijf levens? 
Michelle telt af en ik zie mezelf terugreizen langs levens, terug 
naar de plek waar ik me werkelijk thuis voelde hier, Lemurië. Ik 
zie mezelf een tempel uitlopen. Het is niet een tempel van steen 
of materiaal, maar een energetische tempel van blauwpaars licht. 
Ik ben niet echt man of vrouw, androgyn noem je dat toch? Ik weet 
wel dat ik een priester/priesteres ben. Ik ben een ‘keeper of 
balances’. Een grote eer om het eenheidsbewustzijn op Aarde te 
dienen. Met mijn energie kan ik reizen, naar het gebied waar ik 
de energie als een equilibrium te bewaken heb. Als ik de heilige 
tempel uit ga, de plek waar ik ben, één ben, oplaad, krijg ik een 
visioen. Ik zie een hele grote, pikzwarte, donkere wolk voor de 
heldere, lichte zon trekken en ik weet dat dit een slecht 
voorteken is. Innerlijk zoek ik gelijk telepathisch contact met 
mijn mede ‘keepers of balances’ die op andere plekken op Aarde de 
Harmonie dienen. We krijgen allemaal van onze begeleiders in de 
sferen te horen dat er een nieuwe tijd aan zal breken op Aarde en 
dat Harmonie niet hetzelfde zal zijn als we al die jaren voor 
gewerkt hebben. We krijgen instructies dat we onze energie op 
moeten trekken tot aan ons middel en het daar dicht moeten zetten 
tot nadere orde om ons werk te beschermen. Ik zie hoe we allemaal 
op verschillende plekken onze energie omhoog trekken om het werk 
van Liefde en Harmonie te beschermen. Op mijn innerlijke scherm 
zie ik een nieuw beeld. Ik zie hoe iemand van ons zich over laat 
nemen door ego en niet de energie omhoog wilt trekken maar hier 
wilt blijven. En dan gaat het allemaal opeens razendsnel. Via 
deze being stroomt het donker via zijn kanaal de lichtwereld in. 
Het is er ineens niet alleen op Aarde, maar ook vanuit de andere 
kant lijk ik te worden aangevallen en overmeesterd door een laag 
aan dikke, donkere, bedreigende energie. Ik zie hoe ik ook van 
boven mijn energie terugtrek en als laatste redmiddel het 
waardevolle wat ik bij me draag  van beneden en boven naar het 
midden trek, naar mijn hart en daar opsluit. Dan wordt het te 
heftig en ik voel hoe ik door niet meer mijn hele systeem te 
bewonen de benauwdheid toeslaat. Hoe ik in de energie alle kanten 
wordt opgeduwd en vooral heel veel diepe angst voel. Een gevoel 
wat ik niet eerder heb gevoeld. Het is zoveel en zo intens, dat 
ik besluit om mijn leven wat ik voor honderden jaren heb geleefd 
te beëindigen. Ik weet hoe dat moet. Ik weet hoe ik energetisch 
mijn leven stil kan zetten. Ik weet hoe ik mijn hart kan stoppen 
met hetgeen daarin opgesloten ligt wat ik zo angstvallig probeer 
te beschermen.”  
	

(Notities	uit	mijn	dagboek,	Amsterdam,	19	november		2019)	
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Ik	heb	dit	 fragment	opgenomen,	omdat	dit	voor	mij	als	een	essentieel	moment	
voelt	 in	 mijn	 Oorsprong.	 Mijn	 leven	 in	 Lemurië	 is	 waar	 ik	 mij	 sterk	 mee	
verbonden	 voel.	 En	 diep	 van	 binnen	 weet	 ik	 dat	 ik	 in	 dit	 leven	 ben	 om	 de	
Harmonie	op	dezelfde	manier	te	dienen.	In	de	tijd	na	deze	regressie	heb	ik	veel	
nagedacht	 of	 het	wel	 klopte	wat	 ik	 zag	 en	mezelf	 hoorde	 zeggen,	 5	 levens?	De	
meeste	zielen	zijn	toch	echt	wel	vaker	geïncarneerd?	Maar	mijn	gidsen	delen	ook	
met	 mij	 dat	 ik	 maar	 weinig	 levens	 heb	 gehad	 op	 Aarde	 en	 op	 wezenlijke	
momenten	ben	geïncarneerd	vanuit	de	taak	die	ik	in	het	grotere	geheel	heb.	En	
zo	zijn	er	in	de	afgelopen	twee	jaar	steeds	meer	beelden	teruggekomen	van	die	
andere	 levens.	 Ik	weet	 dat	 ik	 in	 de	 levens	 na	 Lemurië	 alleen	maar	 vrouw	ben	
geweest	 en	 dat	 mijn	 mannelijke	 deel	 is	 afgesplitst	 tijdens	 de	 aanval	 en	 mijn	
zelfdoding.	Ik	zie	mezelf	ook	in	alle	levens	als	Priesteres	via	The	Divine	Feminine	
de	Bron	dienen.	Ik	zie	beelden	uit	Atlantis,	Egypte,	Avalon	en	Frankrijk.	Zouden	
dit	de	andere	4	levens	zijn?	Ik	voel	me	sterk	verbonden	met	al	deze	plekken.	Als	
kind	voelde	ik	me	al	verbonden	met	magie,	mystiek	en	bijzondere	plekken.	Het	
huis	in	het	Woud	en	de	Nevelen	van	Avalon	van	Marion	Bradley	behoren	tot	mijn	
lievelingsboeken.	 En	 toen	 Harry	 Potter	 uitkwam	 geloofde	 ik	 heilig	 dat	 ik	 ook	
uitgenodigd	 zou	worden	 voor	 een	magieschool.	Mysteriescholen	 en	menselijke	
ontwikkeling	waren	de	onderwerpen	waar	ik	als	klein	meisje	al	begeesterd	door	
was	en	het	spirituele	voelde	vaak	dichterbij	dan	het	menselijke.	Ook	droeg	ik	als	
kind	 altijd	 een	 diepe	 Liefde	 in	me,	 die	 ik	 naar	 alles	 en	 iedereen	 om	 heen	 kon	
voelen.	 Naar	 dieren	 en	 natuur	 het	 makkelijkste,	 maar	 ook	 naar	 mijn	
klasgenootjes.	Ik	kwam	op	voor	onrecht	en	uit	liefde	en	empathie	verbond	ik	me	
met	iedereen.		
	
Met	 al	 die	 kennis	 en	 kleine	 losse	 eindjes	 klikte	 er	 13	mei	 2021	 ineens	 iets	 in	
elkaar.	 Ik	 had	 me	 aangemeld	 voor	 een	 online	 seminar	 van	 Dawn	 Delvecchio	
‘Return	 of	 the	 Priestess’.	 Ik	 keek	 naar	 een	 interview	 tussen	Dawn	 en	Achintya	
Devi	waarin	ik	Achintya	ineens	hoor	zeggen:	“lineage	is	the	line	through	the	ages.	
There	 is	a	 spiritual	 line	of	 the	priestesses	of	 the	Rose	 that	runs	 through	Lemuria,	
Egypt,	Avalon	and	France”.		

Mijn	 hele	 lichaam	 stokt.	 Ze	 noemt	 precies	 de	 plekken	 op	 die	 in	 mijn	
gedachten	 losse	 levens	 waren,	 maar	 zij	 noemt	 ze	 als	 een	 lijn	 door	 de	
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geschiedenis	die	in	verband	staan	met	elkaar.	De	tijd	staat	stil	en	ik	voel	hoe	mijn	
hele	wezen	weet	dat	zij	gelijk	heeft	en	mijn	ziel	vanuit	diepe	herkenning	weet	dat	
ik	 op	 al	 die	 plekken	 met	 een	 reden	 was.	 Ik	 probeer	 mijn	 aandacht	 weer	 te	
focussen.		

	
The Rose Lineage goes through a lot of places and 
are Priestesses that walk the path of Love. The 
role of the Priestess is to hold a frequency, a 
frequency that is related to the Divine Feminine. 
Every woman has a unique way to do that. Frequency 
comes from doing our inner work, shining light on 
the shadows.  We are here to relive the times of 
the Temple and to remember our selves Home to 
Sophia Christ Consciousness and embody this in 
Human form. 
 

Tranen	rollen	over	mijn	wangen.	Ineens	weet	ik	dat	de	intentie	die	ik	voor	mezelf	
heb	 gezet	 aan	 het	 begin	 van	 dit	 vijfde	 jaar	 SOL	 zich	 begint	 te	 ontvouwen.	 Ik	
benop	weg	om	mijn	Oorsprong	te	begrijpen,	terug	te	vinden	wie	ik	werkelijk	ben	
en	 	 te	 ontdekken	welke	 frequentie	 echt	 daadwerkelijk	 bij	mij	 hoort.	 Ik	 ben	 op	
weg	terug	naar	Liefde.		
	
 
Coming home in the Rose lineage 
 
In	dit	hoofdstuk	zal	ik	op	onderzoekgaan	naar	the	Rose	Lineage.	Voor	mij	is	een	
bron	van	inspiratie	altijd	lezen	en	onderzoek.	Ik	geniet	ervan	om	nieuwe	energie	
en	 inzichten	op	 te	doen	 in	boeken,	websites	en	andere	dingen	die	 ik	vind.	Met	
een	 intentie	 laat	 ik	me	 leiden	 en	 vind	 ik	 voor	mijn	 gevoel	 altijd	precies	wat	 ik	
nodig	heb	om	op	dat	moment	te	lezen	en	te	integreren.	In	dit	hoofdstuk	deel	ik	
mijn	 samengevatte	 aantekeningen	 van	 het	 onderzoek	 in	 connectie	 met	 mijn	
eigen	gevoel,	gewaarwording	en	ingevingen.	
	
The	Rose	Lineage	vindt	haar	oorsprong	bij	de	planeet	Venus.	Wanneer	de	Aarde	
8	keer	om	de	zon	gaat,	maakt	Venus	13	rondes	en	samen	vormen	zij	in	de	lucht	
op	deze	manier	een	vijfbladerige	roos.	De	waanzinnige	perfectie	van	dit	idee	van	
planeten	en	de	harmonie	en	geometrische	patronen	die	ze	vormen	in	de	lucht	is	
voor	mij	een	mirakel	waar	mijn	kleine	meisje	van	begint	te	juichen.	Vroeger	keek	
ik	 al	 naar	 de	 sterren	 en	 voelde	 ik	 al	 de	 wonderen	 die	 er	 in	 ons	 Universum	
bestaan.	
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Venus	is	geconnect	met	de	Godin	van	Liefde	en	de	verborgen	mysteriën	van	the	
Divine	 Feminine.	De	 teachings	 gaan	 volgens	 overlevering	 en	 channelings	 terug	
tot	 aan	 de	 tijd	 van	 Lemurië	 en	 Atlantis.	 Volgens	 vertellingen	 zijn	 er	 ‘beings’	
geweest	 die	 in	 dit	 tijdperk	 zijn	 afgereisd	 van	 Sirius	 naar	 de	 Aarde	 om	 de	
blueprint	 van	 Venus	 en	 the	 Divine	 Feminine	 op	 de	 Aarde	 te	 leggen.	 Deze	
beschavingen,	 evenals	 andere	 beschavingen	 zoals	 Egypte,	 hebben	 Sirius	 altijd	
gezien	als	het	middelpunt	 (en	misschien	het	begin)	van	ons	Universum.	 In	een	
channeling	van	Lazaris	(1996)	beschrijft	hij	Sirius	als	volgt:	  
 

Stars and planets dot your heavens. Many are 
vortexes where energy enters your universe and 
where energy leaves your universe. The grandest of 
these vortexes is Sirius – the Vortex of the 
Goddess. 

 
Als	 ik	deze	tekst	van	Lazaris	op	me	in	 laat	werken	dan	voel	 ik	 in	heel	mijn	zijn	
dat	dit	voor	mij	waar	is.	En	beginnen	nu	nog	vage	herinneringen,	van	mijn	kennis	
over	hoe	energie	op	grote	schaal	in	planeten	en	sterren	en	onze	kosmos	werkt,	te	
dagen.	Terug	naar	de	tijd	van	Lemurië	en	Atlantis.	Er	waren	12	groepen	van	12	
vrouwen	die	het	Zusterschap	van	de	Roos	vormden	om	de	mystieke	taak	van	het	
connecten	 van	 the	Divine	Feminine	met	het	Aarde	 grid	 te	 volbrengen.	Dat	 zijn	
144	priesteressen	die	op	verschillende	plekken	op	de	Aarde	leven,	verdeeld	over	
de	 vier	 kardinale	 richtingen	 van	 Gaia	 (Noord,	 Oost,	 Zuid	 en	 West)	 om	 de	
mysteriën	van	de	Rose	Lineage	kenbaar	te	maken.	 	Volgens	mijn	gevoel	was	er	
ook	een	13de	zuster	verbonden	aan	de	groep	van	12	die	verbonden	was	vanaf	de	
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“andere	 kant”	 en	 in	 de	 sferen	 als	 een	 ascended	 guide	 de	 groep	 begeleide.	 Dit	
voelt	 voor	 mij	 ook	 als	 een	 connectie	 naar	 de	 13de	 maan	 die	 net	 buiten	 de	
kalender	valt.	De	Sisterhood	of	the	Rose	zijn	Wisdom	Keepers	and	Custodians	for	
Mother	Earth.	En	dit	is	precies	zoals	ik	mij	voelde	in	mijn	herinnering	van	mijn	
eigen	Lemurische	leven.		
	
	

 
	
	
Het	Zusterschap	van	de	Roos	waren	priesteressen	die	volledig	ontwaakt	waren	
tot	 het	 Goddelijke	 en	 de	 flow	 van	 creatieve	 expressie	 en	 hart	 gedragen	
communicatie	beheersten.	Ze	waren	een	anker	voor	de	energie	van	de	Godin	en	
droegen	Liefde,	vrede,	waarheid,	puurheid	uit	in	hun	Divine	service.	Het	lichaam	
van	 de	 priesteres	 is	 een	 levend	 altaar	 dat	 zij	 zo	 gebruikt	 en	 inzet	 om	 de	
frequenties	de	wereld	in	te	brengen.	Ze	waren	geconnect	met	het	Broederschap	
van	 het	 Licht	 (Brotherhood	 of	 the	 Light)	 waar	 we	 veel	 mee	 samen	 hebben	
gewerkt,	geleefd	en	gecreëerd	in	verschillende	momenten	door	de	tijd.	Er	wordt	
gezegd	 dat	 de	 teachings	 teruggaan	 naar	 Lemurië	 en	 Atlantis	 	 (en	 voor	 mijn	
gevoel	 nog	 wel	 verder	 terug)	 en	 door	 de	 eeuwen	 heen	 zijn	 doorgegeven	 via	
Tempel	 priesteressen	 en	 priesters	 in	 ondergrondse	 mysteriescholen	 in	 oud	
Sumer,	Egypte,	het	Midden	Oosten	en	uiteindelijk	over	zijn	gebracht	door	delen	
van	Europa	naar	de	Keltische	landen	en	het	eiland	van	Avalon.	De	legendes	van	
de	Heilige	graal	en	de	tempelierridders	lijken	ook	verbonden	in	het	verhaal	van	
the	Rose	Lineage.		

De	 Ascended	 masters	 die	 in	 verband	 worden	 gebracht	 met	 de	 Rose	
Lineage	op	ons	werelddeel	zijn	Maria	Magadalena,	Jeshua,	Maria,	Anna,	Isis	en	zij	
hadden	allen	als	taak	om	het	Sophia-Christus	bewustzijn	op	Aarde	te	brengen.	De	
leer	van	de	Roos	is	verbonden	aan	Venusian	Temple	Healing	Arts.	The	Rose	is	an	
expressed	 symbol	 of	 the	 Divine	 Feminine	 and	 Mother	 Goddess	 wherein	 all	
creation	 is	 encoded.	 Every	 different	 colour	 rose	 caries	 it’s	 own	mysteries	 and	
frequency.		
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Being a Priestess 
 
Een	 priesteres	 is	 voor	 mij	 een	 vrouw	 die	 haar	 leven	 wijdt	 aan	 mysterie,	 het	
ongeziene	 en	 het	 leven	 met	 de	 kosmische	 wijsheid.	 Voor	 mij	 is	 dit	 altijd	 erg	
natuurlijk	geweest.	Als	kind	voelde	en	zag	 ik	meer	 in	het	ongeziene,	dan	dat	 ik	
bezig	was	met	de	materiële	wereld.	De	 tekst	die	door	mij	heen	kwam	en	 ik	op	
mijn	website	heb	gebruikt,	 voelt	 als	mijn	gave:	 “stem	geven	aan	het	ontastbare,	
vertrouwd	raken	met	het	onbekende	en	vanuit	vertrouwen	voluit	leren	leven”.	

Een	 priesteres	 is	 voor	 mij	 een	 vrouw	 die	 haar	 leven	 wijdt	 aan	 het	
opschonen	van	haar	gecreëerde	verhalen	en	te	helen	van	vastgezette	pijn	om	zo	
in	 puurheid	 een	 kanaal	 te	 kunnen	 zijn	 van	 het	 ongeziene.	 De	 mens,	 een	
priesteres,	als	kanaal	die	een	brug	vormt	tussen	Hemel	en	Aarde.		

 
To become a priest or a priestess, a healer or 

a shaman, is to learn to walk between the 

worlds, to become a mediator between the realms 

of Spirit and the realms of the mortals. The 

Path of the Goddess teaches us to attune to the 

invisible world of Spirit and the connections 

behind all that we see (McCannon, 2015).  

 

We	 bewandelen	 de	 weg	 tussen	 Kosmische	 wijsheid	 en	 Aardse	 oerkracht.	 De	
vergissing	 vanuit	 mij	 was	 dat	 ik	 het	 idee	 had	 dat	 ik	 alleen	 maar	 beschikbaar	
moest	en	wilde	zijn	voor	het	licht	en	de	liefde	vanuit	de	kosmos	om	die	naar	de	
Aarde	 te	 begeleiden.	 Maar	 in	mijn	 afgelopen	 jaren	 SOL	 ben	 ik	 ook	 de	 waarde	
gaan	zien	van	een	leven	op	Aarde	en	de	informatie	die	vrij	komt	bij	het	leven	in	
materie.	 Ik	 voel	 dat	 juist	 ook	 een	 kanaal	 zijn	 voor	 de	 pijn,	 kracht	 en	
transformatie	 van	 het	 leven	 op	 Aarde	 een	 belangrijk	 onderdeel	 zijn	 van	 het	
priesteresschap.	 Een	 kanaal	 te	 zijn	 en	 alles	 door	 te	 laten	 komen	 en	 daar	 met	
liefde	mee	te	kunnen	zijn.		

In	deze	tijd	voel	ik	dat	rol	van	de	vrouw	anders	aan	het	worden	is.	Zowel	
vrouwen	 als	 mannen	 zijn	 beschadigd	 geraakt	 door	 de	 sterke	 masculiene	 en	
patriarchale	cultuur	waar	we	decennia	lang	in	hebben	geleefd	(hier	kom	ik	later	
nog	 op	 terug).	 Het	 vereren	 van	 het	 Vrouwelijke	 is	 binnen	 natuurreligies	 en	 in	
mysteriescholen	 altijd	 onderdeel	 geweest	 van	 spiritual	 practice.	 Met	 de	
herwaardering	van	het	vrouwelijke	principe	ontstaat	er	ook	ruimte	om	de	Godin	
naast	God	op	de	troon	te	zetten	in	een	Heilig	Huwelijk.	Een	priesteres	is	voor	mij	
iemand	die	zich	bewust	is	van	deze	eenheid	en	het	vrouwelijke	deel	belichaamd	
en	 dus	 de	 Godin	 eert	 en	 dient	 ten	 behoeve	 van	 de	 eenheid.	 Hiermee	 is	 zij	
dienstbaar	 aan	 Moeder	 Aarde	 die	 zij	 beschermt	 en	 de	 Grote	 Moeder,	 Sophia	
Creatrix	 of	 all	 beings	 wat	 terugleid	 naar	 de	 Bron	 of	 Oorsprong	 van	 alles	 dat	
bestaat.	

Priesteressen	 van	 de	 Nieuwe	 Tijd	 zijn	 vrouwen	 die	 in	 hun	 hele	 wezen	
voelen	 dat	 ze	 onderdeel	 zijn	 van	 deze	 verandering	 en	 Liefde	 en	 het	
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Eenheidsgevoel	terug	willen	brengen	op	Aarde.	De	uitdaging	in	dit	leven	is	om	in	
een	moderne	samenleving	mee	te	draaien.	Het	 is	Kosmisch	Bewustzijn	 ingebed	
in	 dagelijks	 leven;	 het	 is	 Oude	 ingewijde	 Traditie	 toegewijd	 aan	 het	 moderne	
leven.	Het	 is	 voor	mij	 een	 innerlijke	 calling,	 een	 staat	 van	 zijn	 en	een	verticale	
afstemming	waarmee	ik	horizontaal	mijn	buitenwereld	vormgeef.	Daarmee	kan	
ik	 dus	 zelf	 keuzes	maken	 in	 hoeverre	 ik	meebeweeg	 en	 hoe	 ik	 in	 dit	moderne	
leven	 wil	 staan	 en	 hoe	 werk,	 gezinsleven	 en	 dagelijks	 leven	 vormgegeven	
worden.	In	mijn	handelen	probeer	ik	mij	keer	op	keer	weer	af	te	stemmen	op	het	
principe	 van	 heling,	 Liefde	 en	 Eenheid.	 Ceremonie	 en	 rituelen	 zijn	 voor	 mij	
daarin	belangrijke	onderdelen	 in	het	vormgeven	van	mijn	 leven	en	het	werken	
met	energie.		

Een	 priesteres	 is	 voor	 mij	 niet	 alleen	 maar	 een	 Goddelijk	 wezen	 en	
gefocust	op	het	dienen	van	the	Divine	Feminine.	Het	 is	 iemand	die	niet	bang	 is	
om	met	haar	handen	af	 te	dalen	 in	de	modder	van	de	Aarde	en	daar	 in	de	pijn	
van	de	mensheid	 te	wroeten	en	haar	Liefde,	Aanwezigheid	en	Licht	 te	brengen	
waar	het	nodig	 is.	Een	priesteres	beweegt	 zich	altijd	bewust	 en	gewaar	 tussen	
dimensies;	tussen	Hemel	en	Aarde,	onderwereld	en	bovenwereld.	Ik	breng	heling	
waar	pijn	is.	En	ik	leer	om	mij	steeds	minder	te	identificeren	met	dat	wat	er	door	
mij	heen	wilt	komen.	Als	belichaming	van	the	Feminine	Divine	is	het	een	kunst	
om	 een	 kanaal	 te	worden	 voor	 zowel	 de	Goddelijke	 extase	 en	 inspiratie	 en	 de	
diepe,	soms	afschuwelijke	Oerpijn.	
  
. 
 
Polarity & UNity 
 
In	 onze	 Aardse	 realiteit	 hebben	 we	 te	 maken	 met	 het	 spel	 van	 polariteit.	
Polariteit	is	een	van	de	Universele	wetten.	Door	polariteit	leren	we.	Polariteiten	
geven	 ons	 de	 mogelijkheid	 te	 ervaren.	 Als	 alles	 licht	 zou	 zijn,	 dan	 is	 er	 geen	
verschil.	 In	het	donker	kunnen	we	het	 licht	pas	 zien.	 Ik	ben	gaan	zien	hoe	alle	
schakeringen	 van	 licht	 tot	 en	 met	 donker	 ons	 de	 ruimte	 geven	 te	 ervaren	 en	
onszelf	en	het	leven	te	leren	kennen.		

Alle	schakeringen	en	ervaringen	zijn	even	waardevol,	 	ook	al	beoordelen	
we	 dat	 vaak	 niet	 zo.	 Wij	 mensen	 zijn	 geneigd	 om	 weg	 te	 gaan	 van	 pijn	 en	
ongemak.	We	willen	het	lichte,	maar	niet	het	donker	of	we	zijn	zo	overtuigd	van	
het	 donker	 in	 onszelf	 dat	 we	 het	 lichte	 niet	 kunnen	 voelen.	 Dit	 is	 een	 diep	
ingeprent	overlevingssysteem	waar	wij	mensen	last	van	hebben.	We	komen	uit	
op	 één	 plek	 op	 de	 schaal	 van	 polariteit.	 We	 zijn	 in	 het	 één	 en	 verafschuwen,	
wantrouwen,	terroriseren	of	beangstigen	het	andere.		
	
Als	we	voorbij	de	polen	kunnen	kijken,	dan	zijn	we	op	weg	naar	eenheid.		
Eenheidsbewustzijn	 is	 altijd	 mijn	 grootste	 drijfveer	 geweest.	 Ik	 moest	 en	 zou	
verlicht	worden	in	dit	leven.	Het	was	niet	alleen	een	moeten,	ook	een	diep	weten	
dat	dit	pad	bewandelen	onderdeel	 is	van	mijn	weg.	Eenheidsbewustzijn	 is	voor	
mij	 voorbij	 de	polariteit	 zien	 en	deze	 ontstijgen.	 Je	 bent	 verlicht	 als	 je	 in	 staat	
bent	je	bewustzijn	vast	te	houden	ten	aanzien	van	alle	ervaringen	die	de	dualiteit	
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je	 te	bieden	heeft.	 Je	verliest	 je	niet	meer	 in	emoties:	 je	hebt	een	punt	 in	 jezelf	
gevonden	dat	stabiel	en	onveranderlijk	is	temidden	van	de	golvende	bewegingen	
van	dualiteit.	Dit	 is	een	verlossende	ervaring,	omdat	 je	dan	 in	 jezelf	 thuiskomt.	
Als	 de	 greep	 van	 dualiteit	 je	 loslaat,	 word	 je	 je	 natuurlijke,	 Goddelijke	 Zelf	
(Kribbe,	2006).		
	
	
Ik	 had	 lang	 het	 gevoel	 dat	 ik	 polariteit	 niet	 begreep	 en	 er	 vooral	 niks	mee	 te	
maken	wilde	hebben	en	snel	door	wilde	bewegen	naar	eindstation	Eenheid.	In	de	
afgelopen	 jaren	 ben	 ik	 gaan	 zien	 hoe	 interessant	 polariteit	 is.	 Het	 spel	 van	
polariteit	 helemaal	 van	 diep	 te	 kunnen	 begrijpen	 en	 voelen	 in	 mijn	 systeem	
brengt	mij	juist	dichter	bij	Eenheid.	Ik	dacht	lang	dat	ik	geen	masculiene	energie	
tot	mijn	beschikking	had	en	dat	ik	erg	veel	naar	de	feminiene	energie	toe	hing	op	
de	polariteitenschaal.	Vanuit	mijn	biografische	verhaal	was	dit	niet	gek.	Ik	ben	de	
eerste	 jaren	 van	mijn	 leven	 opgegroeid	 zonder	 vader	 of	 vaderfiguur	 en	 ik	 heb	
deze	energie	nooit	sterk	gespiegeld	gekregen	en	daardoor	nooit	helemaal	goed	
kunnen	ontwikkelen	voor	mijn	gevoel.	Het	 idee	dat	 ik	ook	alleen	maar	beelden	
zag	van	vorige	 levens	als	vrouw	deed	me	ook	denken	dat	 ik	misschien	wel	een	
hele	grote	wond	heb	in	mijn	masculiene	energie.	Gezonde	masculiene	energie	is	
voor	 mij	 doortastendheid,	 doorzettingsvermogen,	 focus,	 helderheid,	 scherpte,	
begrenzing.	Dit	waren	elementen	die	ik	lang	maar	moeilijk	in	mezelf	kon	vinden.		

De	 zoektocht	 naar	 mijn	 eigen	 masculiene	 energie	 heeft	 me	 ontzettend	
geholpen.	Ik	merk	hoe	dit	zich	uit	in	mezelf	kunnen	dragen	en	de	begrenzing	van	
mijn	 lichaam	 kunnen	 voelen	 als	 kader	 van	 mijn	 ongerepte,	 allesomvattende,	
vrouwelijke	 energie.	 Het	 contact	 maken	 met	 mijn	 eigen	 mannelijkheid	 is	 zo	
helend	geweest.	Ik	heb	die	mannelijkheid	lang	buiten	mezelf	gezocht	in	relaties	
met	mannen	of	surrogaatvaders.	Dit	 legde	een	enorme	druk	op	de	mannen	om	
mij	heen.	Vanaf	het	moment	dat	 ik	me	steeds	meer	begon	 te	beseffen	dat	mijn	
eigen	eenheid	uit	balans	was	en	 ik	de	zoveelste	relatie	wilde	stoppen	omdat	 ik	
niet	 alles	kreeg	wat	 ik	 van	een	man	wilde,	wist	 ik	dat	 ik	het	 echt	bij	mezelf	 te	
zoeken	had.	Ik	ging	op	onderzoek	in	mezelf	en	ik	wist	waar	ik	dat	moest	zoeken.		

In	 een	diepe	meditatie	waar	 ik	 terugging	naar	 Lemurië	waar	 ik	me	nog	
androgyn	voelde	en	me	dus	niet	man	of	vrouw	voelde.	In	die	meditatie	zag	ik	hoe	
ik	afsplitste	van	mijn	eigen	mannelijkheid	en	mijn	mannelijke	zielsdeel	van	me	
wegtrok.	Ik	voelde	ook	dit	mannelijke	zielsdeel	me	op	kwam	zoeken	en	via	mijn	
vagina	 binnen	 kwam	 en	 mijn	 baarmoeder,	 de	 altijd	 open	 en	 “lege”	 ruimte	
opvulde.	 Ik	 voelde	 mijn	 kracht	 en	 mijn	 kwetsbaarheid	 wegnemen.	 De	
kwetsbaarheid	 die	 ik	 draag	 als	 vrouw.	 Een	kwetsbaarheid	 dat	 ik	 tot	 binnen	 in	
mijn	 wezen	 geraakt	 kan	 worden	 als	 er	 binnen	 wordt	 gedrongen.	 Die	 altijd	
bestaande	 kwetsbaarheid	 ebde	 weg	 hoe	 meer	 mijn	 mannelijke	 zielsdeel	 me	
opvulde	en	vanuit	daar	verder	door	me	heen	stroomde	en	omringde.	 Ik	voelde	
me	veilig,	gegrond,	beschermd	en	onverwoestbaar.	Mijn	mannelijke	zielsdeel	liet	
me	zien	dat	we	nooit	tegelijk	op	aarde	zijn	gekomen	om	elkaar	op	die	manier	bij	
te	 staan	 in	 onze	 ontwikkeling	 en	 bescherming	 van	 ons	 pad.	 Er	 viel	 op	 dat	
moment	een	last	van	mijn	schouders.	Ik	zou	nooit	mijn	zielsdeel	hier	op	aarde	in	
levende	 lijven	vinden,	wat	 tot	dan	 toe	mijn	grootste	 levenswens	 leek	 te	zijn.	 Ik	
had	mijn	mannelijkheid	niet	in	iemand	anders	te	vinden.	Ik	kon	mezelf	helemaal	
vervullen.	Het	was	zo’n	bevrijdend	gevoel.	Vanaf	dat	moment	weet	 ik	hoe	diep	
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het	eenheidsgevoel	gaat	en	hoe	belangrijk	het	is	om	de	compleetheid	in	jezelf	te	
vinden.		

Alles	 wat	 we	 bij	 een	 ander	 neerleggen	 uit	 een	 pijn	 of	 angst	 zorgt	 voor	
behoeftigheid	die	nooit	helemaal	vervuld	kan	worden.	Mezelf	verbinden	met	een	
ander	vanuit	 een	 compleet	 gevoel	 in	mezelf,	 creëert	 een	basis	om	volledig	 van	
iemand	 te	 genieten	 zonder	 dat	 die	 ander	 iets	 moet	 doen	 of	 aanpassen.	 Er	
ontstond	voor	mij	 ruimte	om	het	Sophia-Christus	Bewustzijn	 in	mezelf	 te	gaan	
voelen.	Christusenergie	is	een	verzamelde	energie	die	de	wereld	van	dualiteit	is	
ontstegen;	 het	 is	 de	 energie	 waar	 geen	 strijd	 meer	 is	 en	 wordt	 gezien	 dat	 de	
polen	uit	één	en	dezelfde	energie	voortkomen	en	het	besef	er	is	dat	wij	datgene	
zijn	wat	alles	omvat	(Kribbe,	2006).	Sophia	is	de	One	Divine	Mother	Creatrix	of	
All	Life;	de	 stille	donkere	baarmoeder	waar	vanuit	al	het	 leven	ontspruit	 (Kaia	
Ra,	2016).	Sophia	representeert	voor	mij	de	Divine	Feminine	en	Christ	de	Divine	
Masculine.	Het	zijn	Yin	en	Yang,	de	twee	tegengestelde	energieën	die	het	gehele	
universum	beslaan,	waardoor	de	bron	zichzelf	kan	 leren	kennen.	De	energieën	
samen	is	voor	mij	S	O	U	R	C	E.		
	
The	Divine	Masculine	represents	our	purpose	and	destination	in	life.	Its	energy	is	
sturdy	 and	 solid	 like	 a	mountain.	Where	 the	Divine	Feminine	 represents	more	
the	 emotional,	 loving,	 intuitive	 solidarity.	 The	 feminine	 energy	 is	 more	 like	 a	
flowing	 river.	 The	 river	 needs	 the	 riverbanks	 and	 the	 mountains	 to	 not	 flood	
everywhere.	The	landscape	of	the	mountains	gets	playfully	touched	and	crafted	
by	 the	 touch	 of	 water.	 The	 Masculine	 is	 electric	 and	 gives,	 directs	 and	 leads	
energy.	 The	 Feminine	 is	 magnetic	 and	 receives	 what	 she	 broadcasts	 into	 the	
world.		
	

	
	
De	 vrouwelijke	 en	 mannelijke	 energie	 hebben	 elkaar	 nodig	 om	 te	 kunnen	
creëren	en	nieuw	leven	voort	te	brengen.	Waar	we	allemaal	deze	energie	in	onze	
dragen	 is	 het	 op	 veel	 vlakken	 volledig	 uit	 verband	 getrokken.	Veel	mannen	 en	
vrouwen	leven	eenzijdig,	afhankelijk	van	hun	innerlijke	wond.	Wat	ik	zie	in	onze	



	 13	

huidige	 samenleving	 is	 dat	 deze	 kijk	 op	 polariteit	 ons	 een	 hele	 duidelijke	
indicatie	geeft	van	de	oorsprong	van	een	wond.	Veel	mannen	zitten	vast	in	hun	
vrouwelijke	 pijn	 die	 weggedrukt	 of	 afgesplitst	 wordt.	 Dit	 uit	 zich	 in	 niet	 in	
contact	staan	met	hun	gevoel	en	geen	hart	gedragen	motovatie	in	hun	daden.	Er	
zijn	ook	mannen	die	een	wond	hebben	in	hun	mannelijke	energie.	Dit	uit	zich	in	
mannen	die	vaak	 ‘soft’	overkomen	en	het	moeilijk	vinden	om	zich	te	verbinden	
met	‘the	dark	masculine’;	het	rauwe	leidinggevende	mannelijke	principe	(wat	in	
de	voorgaande	decennia	flink	uit	de	polariteit	is	geschoten	en	zeer	dominerend	
en	 omdrukkend	 is	 geweest).	 Ook	 vrouwen	 hebben	 zo	 hun	 wonden.	 Zoals	 ik	
beschreef	 over	 mezelf	 zat	 ik	 in	 de	 hoek	 van	 geen	 beschikking	 hebben	 over	
toegang	 tot	mijn	mannelijke	 energie	 en	daardoor	dus	niet	 kunnen	 focussen	 en	
met	mijn	chaotische	energie	overal	en	nergens	zijn.	Wat	ik	echter	vaker	zie	is	dat	
veel	 vrouwen	 zijn	 meegegaan	 in	 de	 masculiene	 samenleving	 en	 dus	 hun	
mannelijke	energie	uitvergroten.	Dit	betekent	linear	denken,	hard	werken	in	the	
gogogo	modus,	constant	doelen	willen	bereiken	en	streven	naar	betert.	Vrouwen	
gaan	hier	 aan	onderdoor,	omdat	hun	natuurlijke	manier	van	zijn	 cyclisch	 is	 en	
begint	vanuit	een	zijnstoestand.	Om	dat	mannen	overwegend	meer	masculiene	
energie	hebben,	houden	ze	dit	op	hun	testosteron	langer	vol	dan	vrouwen.	Maar	
uiteindelijk	is	deze	eenzijdige	energie	voor	zowel	mannen	als	vrouwen	een	bron	
van	uitputting.	Het	is	voor	vrouwen	en	mannen	belangrijk	om	hun	masculiene	en	
feminiene	energie	te	balanceren	en	hun	leven	te	leven	vanuit	een	plek	van	liefde	
en	plezier.	The	feminine	is	the	initiator,	the	inspiration,	the	spark	out	of	silence.	
The	masculine	 gives	 structure	 and	 embodiment	 tot	 this	 spark	 and	 creates	 the	
right	boundaries	to	bring	this	inspiration	all	the	way	down.	The	feminine	births	
it.	You	put	 it	 in	 the	world	and	simply	 let	 it	go	while	you	nourish	to	 let	 it	grow.	
The	masculine	protects,	holds	the	vision.	They	work	together	as	two	energies	of	
the	same	coin,	as	two	loving	parents.	This	 is	 the	Art	of	Polarity.	Let	 it	work	for	
you	instead	of	against	you.		
	
 

LOVE  

What	 to	say	about	Love?	Love	 is	 the	only	answer	 to	everything	 for	me.	Love	 is	
that	what	we	feel	when	we	live	beyond	duality.	This	is	not	the	love	we	feel	when	
we	are	in	love	with	someone	on	earth,	although	that	is	a	super	special	experience	
and	 ignites	 a	 remembrance	 of	 that	 deep	 Love.	 The	 Love	 I	 mean	 is	 a	 deep	
compassionate	unconditional	Love	that	exists	 for	everything.	 It	 is	a	silence	that	
grows	every	time	we	choose	Love	over	fear.	The	world	is	full	of	outrageous	pain	
and	the	only	answer	is	outrageous	Love.		
	
Dat	is	mijn	relatie	tot	Liefde.	Liefde	is	de	brug	tussen	Hemel	en	Aarde.	Net	als	de	
plek	 van	 ons	 hart	 in	 het	 midden	 van	 ons	 lichaam	 bij	 het	 4de	 chakra	 een	
brugfunctie	 heeft	 tussen	de	 lagere	 drie	 chakra’s	 die	 te	maken	hebben	met	 ons	
meer	 materiele	 leven	 en	 de	 hogere	 drie	 chakra’s	 in	 ons	 lichaam	 die	 meer	 te	
maken	hebben	met	de	 fijnstoffelijke	delen	van	ons	 systeem.	Het	hart	heeft	een	
enorme	 helende	 kracht.	 In	 het	 boek	 Living	 in	 the	 Heart	 van	 Drunvalo	
Melchizedek	()	deelt	hij	over	hoe	 in	de	wetenschap	is	ontdekt	dat	het	hart	zich	
ontwikkelt	 in	 een	 foetus	 alvorens	 de	 hersenen	 ontwikkelt	 zijn.	 Het	 hart	 klopt	
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voordat	 daar	 hersenactiviteit	 aan	 te	 pas	 komt.	 Het	 hart	 heeft	 eigen	
hersenencellen	en	creëert	het	grootste	energieveld	dat	uit	het	lichaam	afkomstig	
is.	Het	heeft	de	vorm	van	een	torus,	een	soort	donutvorm,	wat	gezien	wordt	als	
een	van	de	meest	primitieve	vormen	 in	het	Universum	die	ook	hemellichamen	
laten	zien.		
	
	

	
 
 
Het	hart	zorgt	ervoor	dat	we	de	brug	kunnen	vormen	tussen	de	werelden.	Een	
leven	vanuit	een	open	hart	creëert	de	mogelijkheid	om	ons	grootste	potentieel	te	
bereiken	en	verlangens	de	wereld	in	te	brengen.	Dit	proces	hangt	volledig	samen	
met	 onze	 ontwikkeling,	 ons	 levensverhaal,	 karma	 en	 de	 staat	 van	 ons	
energiesysteem	 en	 hoe	 andere	 chakra’s	 functioneren.	 Ik	 geloof	 dat	 pijn	 en	
trauma	voortkomen	uit	een	onderbreking	in	de	pure	onvoorwaardelijke	stroom	
van	Liefde.	 In	onze	menselijke	 levens	groeien	we	op	met	ouders/opvoeders	(of	
juist	 niet)	 die	 zelf	 niet	 volledig	 in	 contact	 staan	 met	 deze	 stroom	 van	 Liefde.	
Hierdoor	 krijgen	 we	 ons	 persoonlijke	 menselijke	 pakketje	 mee	 (ons	
autobiografie	met	essentiële	gebeurtenissen)	die	de	ziel	heeft	uitgekozen	om	in	
dit	leven	te	leren.	Het	leven	op	Aarde	is	een	intense	leerschool.	De	lessen	zijn	niet	
altijd	 leuk	 en	 hebben	 vaak	met	 het	 verwerken	 van	 pijn	 en	 trauma	 (op	 fysiek,	
emotioneel,	mentaal	en	spiritueel	niveau)	te	maken	en	geven	de	mogelijkheid	om	
vast	gezette	energie	in	beweging	te	laten	komen.	Soms	is	dit	vastgezette	energie	
dat	generaties	 teruggaat.	Wat	 ik	zie	 in	het	pad	van	heling	 is	dat	het	onze	eigen	
blokkades	zijn	die	ons	tegen	houden	om	de	liefde	te	voelen,	die	weliswaar	vaak	
voortkomen	 uit	 externe	 omstandigheden	 maar	 in	 een	 volwassene	
geïnternaliseerd	zijn.		Ik	zie	echt	dat	de	wijze	woorden	van	de	Perzische	dichter	
Rumi	essentieel	zijn	in	de	weg	van	Liefde. 
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Liefdesrelaties	kunnen	in	die	zin	een	helend	effect	hebben.	Liefdesrelaties	zijn	de	
grootste	spiegels	waar	we	in	kunnen	kijken	(dit	hoeft	niet	altijd	een	liefdesrelatie	
tussen	partners	te	zijn,	maar	een	diepe	relatie	waar	veel	liefde	is	en	dus	ook	de	
patronen	van	vroeger	in	naar	voren	komen.	Dat	kan	ook	een	diepe	vriendschap	
of	een	diepe	connectie	met	 iets	anders	zijn).	We	hebben	 in	het	 leven	altijd	een	
keuze	 en	 dat	 is	 openen	 of	 sluiten;	 in	 de	 spiegel	 kijken	 en	 helen	 of	 er	 van	weg	
lopen	 en	 onszelf	 meer	 vastzetten.	 Zonder	 oordeel	 zie	 ik	 dat	 alles	 goed	 is,	 we	
hebben	allemaal	een	vrije	wil.	Wat	ik	zelf	heb	gemerkt	is	dat	voor	mij	de	roep	van	
mijn	ziel	groter	was	dan	de	pijn	en	dat	er	altijd	een	fluistering	en	soms	een	harde	
schreeuw	was	om	regelrecht	mijn	pijnen	in	te	duiken	en	oog	in	oog	te	staan	met	
de	 dingen	 die	 voor	 mij	 het	 meest	 bedreigende	 waren.	 Om	 dan	 te	 zien	 en	 te	
voelen	dat	die	angsten	alleen	maar	grip	over	me	hadden	omdat	ik	er	in	geloofde	
en	als	ik	echt	ging	voelen	het	altijd	meer	mee	viel	dan	ik	dacht	(al	zou	ik	dat	nooit	
zeggen	als	ik	midden	in	mijn	angst	zat).	On	the	other	sids	of	fear	there	is	nothing.		
Er	ligt	een	ongekende	ruimte	van	vrijheid	en	potentieel.	Het	is	de	plek	en	de	bron	
van	Liefde.	En	ik	heb	mogen	zien	en	voelen	hoe	het	steeds	weer	vinden	van	die	
plek	van	stilte,	 leegte	en	Liefde	 in	mezelf	een	onwijze	compassie	opent	naar	de	
wereld	om	me	heen.	Een	diep	mededogen	voor	de	wereld,	de	mensen,	de	dieren,	
het	lijden.	Als	je	de	diepte	van	je	eigen	menszijn	leert	zien,	ontstaat	er	een	diepe	
compassie	 voor	 alle	 mensen	 om	 je	 heen.	 We	 zijn	 allemaal	 geïnfecteerd	 door	
dezelfde	 menselijke	 pijn.	 En	 Liefde	 is	 de	 stuwende	 kracht	 die	 ons	 helpt	 hier	
bovenuit	te	stijgen.		
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Embodiment 
	
Zolang	 ik	me	kan	heugen	 is	het	hier	op	Aarde	zijn	en	daarmee	 in	mijn	 lichaam	
zijn	 een	groot	 thema.	Als	kind	 leefde	 ik	meer	 in	 een	droomwereld	dan	hier.	 Ik	
was	 niet	 helemaal	 goed	 geïncarneerd	 en	 contact	 met	 mijn	 lichaam	 voelde	 ik	
nauwelijks.	Naast	de	onvoorwaardelijke	Liefde	die	ik	als	kind	voelde	en	wat	nu	
als	 een	duidelijke	 richtingaanwijzer	 voelt,	 kan	 ik	ook	 zien	dat	het	me	hier	niet	
thuis	voelen	dat	ook	is.	Ik	kan	tot	diep	in	mijn	kern	voelen	dat	die	pijn	mijn	weg.	
Het	is	een	weg	waarin	ik	zelf	veel	ervaring	heb	opgedaan	en	waar	ik	graag	over	
wil	delen.	

Ik	 heb	mijn	hele	 leven	 lang	 geworsteld	met	 ‘spiritual	 homesickness’	 die	
mij	duidelijk	werd	in	mijn	jaren	bij	SOL.	Ik	heb	ook	mogen	voelen	hoe	groot	mijn	
bereik	 is	 daar	 boven	 en	 tot	 hoeveel	 informatie	 en	 subtiele	 waarneming	 ik	
toegang	 heb.	 Tegelijkertijd	was	 er	 voor	mij	 een	 ogenschijnlijk	 onoverbrugbaar	
gat	waarmee	 ik	de	wereld	 “onder”	mij	nooit	helemaal	koen	voelen.	 Ik	nam	het	
altijd	waar	van	boven,	niet	 in	mijn	 lijf,	 op	een	plek	waar	het	veilig	voelde.	Een	
afweermechanisme,	wat	 ik	 liever	beschermingsmechanisme	noem,	wat	me	lang	
heeft	 gediend.	 Het	 schuren	 werd	 echter	 steeds	 groter.	 Er	 leefde	 ook	 een	
verlangen	 in	 mij	 om	 erbij	 te	 horen	 hier	 op	 Aarde	 in	 plaats	 van	 de	 eeuwige	
toeschouwer	te	zijn,	zoals	ik	me	altijd	gevoeld	heb.	In	de	jaren	dat	mijn	angst	om	
helemaal	hier	te	zijn	nog	groot	was	heb	ik	me	veel	aangepast	en	afgekeken	hoe	
anderen	 dat	 nou	 deden,	 leven	 op	 Aarde.	 Maar	 het	 verlangen	 groeide	 om	 juist	
mezelf	 te	 leven	 op	 Aarde.	 Ik	 wilde	 zo,	 zo	 graag	 delen	 over	 wat	 het	 meest	
belangrijke	voor	me	was	of	dat	wat	mijn	werkelijkheid	is.	Ik	wilde	zo	graag	laten	
zien	wie	ik	echt	daadwerkelijk	ben.	Door	de	jaren	heen	ben	ik	me	gaan	realiseren	
dat	om	mijn	ideeën,	inspiratie	en	dromen	te	laten	landen	ik	eerst	zelf	meer	moest	
gaan	 landen.	 Landen	 in	mijn	 lijf.	 Dat	 is	 een	 delicaat	 proces	 geweest	 en	 ik	 kan	
vanaf	de	plek	waar	ik	nu	sta	zeggen	dat	mijn	onderzoek	naar	belichaamd	leven	
een	van	de	dingen	is	die	ik	het	aller	fantastische	vind.	Hoe	voel	ik	me	werkelijk	
levendig?	Where	do	I	feel	my	aliveness?	

Door	 de	 jaren	 heen	 ben	 ik	 gaan	 zien	 dat	 er	 een	 aantal	 elementen	
wezenlijk	 zijn	 voor	belichaming.	 Sterker	nog	 ik	ben	gaan	 zien	dat	 leven	vanuit	
Divine	Feminine	betekent	eerst	 lichaam	en	dan	pas	hoofd.	De	wijsheid	van	een	
vrouw	komt	uit	haar	bekken,	de	baarmoeder.	Echt	te	kunnen	zakken	in	die	plek	
en	 vanuit	 daar	 te	 leven,	 geeft	 mijn	 leven	 echt	 een	 andere	 betekenis.	 In	 onze	
masculiene	samenleving	wordt	er	heel	veel	hoofd	en	focus	van	mensen	verwacht,	
zowel	 mannen	 als	 vrouwen.	 We	 passen	 ons	 aan	 en	 deze	 aanpassing	 is	 voor	
vrouwen	in	mijn	beleving	de	grootste	stretch.	Vooral	als	je	wilt	leven	vanuit	een	
gebalanceerde	vrouwelijke	energie,	zoals	ik	sterk	voel.	Hieronder	neem	ik	je	mee	
in	de	elementen	die	voor	mij	essentieel	zijn	in	belichaamd	leven.	Ik	zou	hier	nog	
een	 heel	 boek	 over	 kunnen	 schrijven,	 maar	 ik	 kies	 er	 bewust	 voor	 om	 de	
elementen	alleen	kort	te	benoemen.	Ze	hebben	allemaal	met	elkaar	gemeen	dat	
we	niet	in	het	hoofd	blijven	hangen	waar	we	in	een	verhaal	(ons	levensverhaal)	
en	 patronen	 blijven	 hangen,	 maar	 naar	 een	 nieuwe	 werkelijkheid	 kunnen	
bewegen.	
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Movement	
Bewegen	 en	 expressie	 geven	 aan	mijn	 gevoelslaag	 is	 een	 tool	 die	 voor	mij	 het	
allerbelangrijkste	is	geweest.	Dansen	op	muziek	en	mijn	lichaam	me	laten	leiden	
voelt	voor	mij	als	een	vrouwelijke	vorm	van	beweging.	Op	deze	manier	expressie	
geven	voelt	voor	mij	zo	vertrouwd.	Het	zorgt	ervoor	dat	ik	niet	in	het	verhaal	ga	
van	 een	 gevoel	 en	 dus	 naar	 mijn	 hoofd	 beweeg,	 maar	 letterlijk	 een	 nieuwe	
werkelijkheid	voor	mezelf	creëer	door	mijn	lichaam	te	volgen.	Ik	laat	dat	wat	ik	
voel	door	me	heen	bewegen.	 Ik	ben	een	kanaal	en	 lichaam	geeft	uiting	aan	dat	
wat	 er	 doorheen	 beweegt.	 	 Triggers	 plakken	 dan	 niet	 of	 minder	 vast.	 Mijn	
lichaam	bewegen	 is	helend	voor	mezelf,	maar	 ik	voel	ook	dat	hier	een	enorme	
kracht	licht.	De	sierlijke,	stromende	bewegingen	zijn	voor	mij	als	een	dans	door	
het	lichtgrid.	Ik	maak	ruimte	waar	het	dicht	zit,	ik	implementeer	lichtcodes	waar	
het	donker	voelt.	Gewoon	door	mijn	lichaam	te	laten	doen	wat	zij	al	 levenslang	
doet.	
	
Breath	
Ademen	is	ook	een	belangrijke	tool.	Adem	is	onze	levenskracht,	als	we	stoppen	
met	 ademen	 verlaat	 het	 leven	 ons	 lichaam.	 Ik	 adem	 diep	 door	 in	 moeilijke	
gesprekken	als	ik	voel	dat	mijn	emoties	groot	worden.	Ik	adem	in	heftige	sessies	
als	ik	het	idee	heb	dat	processen	te	groot	zijn	maar	ik	toch	wil	ontvangen	en	door	
wil	 laten	stromen.	 Ik	adem	om	mijn	 lichaam	vrij	 te	maken.	Letterlijk	opent	het	
mijn	 lichaam	 als	 ik	 naar	 plekken	 toe	 adem.	We	 ademen	 algemeen	 gezien	 vrij	
hoog.	 Adem	 betekent	 aanwezigheid.	 Je	 adem	 naar	 beneden	 laten	 zakken	 of	
ademen	naar	plekken	betekent	voelen	wat	daar	ligt.	Het	is	een	prachtige	manier	
om	ruimte	te	creëren,	los	te	laten	en	te	bekrachtigen.		
	
Sounding	
Stem	geven	en	expressie	geven	aan	dat	wat	er	in	me	leeft.	Geen	woorden	die	vast	
zetten	of	soms	net	niet	helemaal	passen.	Maar	gewoon	rauw	delen,	schreeuwen,	
uiten	of	zingen	wat	er	 in	me	leeft	via	klanken.	Het	 is	een	bevrijding	om	voorbij	
het	 woord	 te	 gaan.	 Woorden	 zijn	 verhalen	 en	 verhalen	 zetten	 ons	 in	 mijn	
beleving	vaak	vast.	Patronen	zijn	eigenlijk	verhalen	die	we	onszelf	keer	op	keer	
verteld	hebben	en	waar	we	in	zijn	gaan	geloven.	Met	klank	bewegen	we	voorbij	
het	 patroon.	 Klanken	 verbinden	 ons	 met	 oerelementen	 of	 juist	 hele	 hoge	
vibraties.	
	
Touch	
Aanraking	 is	 voor	 mij	 zo	 belangrijk	 geweest	 in	 mijn	 proces	 van	 de	 afgelopen	
jaren.	 Me	 helemaal	 gekoesterd	 voelen	 en	 de	 uitnodiging	 via	 iemands	 anders	
hand	om	te	zakken	en	ook	aanwezig	te	komen	in	dat	gebied.	Als	ik	één	verslaving	
heb	 in	dit	 leven	dat	 is	het	wel	gekriebeld	worden;	zachte,	 liefdevolle	strelingen	
met	aandacht.	Als	kind	kon	ik	daar	al	zo	van	genieten,	ik	ben	net	een	kroelende	
kat.	Maar	ook	massages	of	een	knuffel	kan	voor	mij	heel	openend	werken,	maar	
altijd	afgestemd	op	het	lichaam	en	grenzen	die	je	daar	in	voelt.		
	
Senses	
In	 het	 openen	 van	 mijn	 hogere	 zintuigen,	 zoals	 helder	 voelen,	 helder	 weten,	
helder	zien,	helder	horen	en	helder	ruiken	heb	ik	veel	plezier	gehad.	Ik	heb	het	
ervaren	 als	 thuiskomen	 en	 gezien	 hoe	 deze	manieren	 van	waarnemen	me	 het	
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ongeziene	tonen	en	mij	verbinden	met	 the	Spirit	world.	Echter	begon	 ik	ook	te	
zien	dat	hogere	zintuigen	voor	mij	betekende	beter.	De	meer	materiële	zintuigen	
van	ruiken,	proeven,	voelen,	zien	en	horen	zijn	echter	juist	super	essentieel	voor	
een	 belichaamd	 leven	 en	 voor	 het	 kunnen	 reizen	 tussen	 de	 werelden.	 Onze	
zintuigen	 geven	 ons	 plezier,	 het	 plezier	 van	 ervaren	 in	 deze	materiële	wereld.	
Zand	tussen	mijn	tenen,	wind	door	mijn	haren,	muziek	horen	die	mijn	hart	raakt	
of	waar	mijn	 lichaam	op	wil	 bewegen,	 een	geur	die	me	aan	 iets	herinnert,	 een	
smaakorgamse	door	heerlijk	klaargemaakt	eten.	Het	zijn	deze	elementen	die	ons	
leven	kleurgeven	en	ons	meer	in	ons	lijf	laten	zakken	als	we	hier	daadwerkelijk	
bewust	van	kunnen	zijn.	Voor	mij	zijn	dit	ook	richtingaanwijzers.	Wat	geeft	mij	
plezier?	Wat	heeft	mijn	 lichaam	nodig	om	zich	prettig	 te	voelen?	Dat	 is	de	weg	
die	mijn	lichaam	me	aanwijst	en	waar	veel	wijsheid	in	ligt.	
	
Sexuality		
Mijn	 seksualiteit	 zat	 zeer	 op	 slot	 in	mijn	 leven.	 Ik	 vond	 seks	 eng	 en	 deed	 het	
omdat	 ik	 dacht	 dat	 het	 bij	 een	 relatie	 hoorde,	 niet	 omdat	 ik	 het	wilde.	 Sterker	
nog;	 ik	 kon	 niet	 eens	 voelen	 of	mijn	 bekken,	 baarmoeder	 en	 vagina	 het	 graag	
wilden	die	daar	echt	een	eigen	keuze	in	hebben.		De	wijsheid	van	het	lichaam.	Er	
lag	 voor	mij	 een	 groot	 trauma	op	 seksualiteit.	 Ik	heb	 lang	niet	 goed	geluisterd	
naar	de	signalen	van	mijn	lichaam	in	hoe	hier	goed	mee	om	te	gaan	(wat	alleen	
maar	her-traumatiserend	werkt).	Tot	 ik	 voelde	dat	 ik	me	wilde	verbinden	met	
dit	gebied.	Ruim	een	jaar	geleden	heb	ik	gekozen	om	een	ontdekkingstocht	met	
mezelf	aan	te	gaan	en	dit	gebied	te	ontdekken.	Niet	in	seks	met	een	ander	maar	
alleen	 met	 een	 prachtige	 dildo	 of	 mijn	 vingers	 om	 dit	 gebied	 wat	 helemaal	
verdoofd	was	weer	te	laten	ontwaken.	In	dit	bekken	gebied	ligt	veel	opgeslagen	
en	 ik	heb	gevoeld	hoe	 zelfbevrediging	me	heeft	 geholpen	om	via	druk	emoties	
die	hier	 lagen	opgeslagen	 los	 te	maken.	Dit	had	als	 effect	dat	 ik	meer	 en	meer	
gevoelig	werd	in	dit	gebied,	meer	contact	kreeg	en	dus	ook	de	diepere	behoeftes	
in	dit	gebied	kon	horen	en	serieus	kon	nemen.	Deze	 intimiteit	met	mezelf	 is	zo	
dierbaar	geweest	voor	me	en	zo	essentieel	in	een	levendig	leven.		

Het	tweede	chakra,	ons	sacrale	en	seksuele	gebied,	is	de	motor	van	leven.	
Hier	ligt	onze	kundalini,	onze	levenskracht	opgeslagen.	Het	is	de	plek	van	plezier	
en	volgens	mijn	hebben	wij	zo’n	oordeel	op	plezier	in	onze	huidige	samenleving.	
Plezier	mag	 je	 alleen	voelen	 als	 bijeffect	 van	 iets	 of	 als	 er	 een	beetje	 ruimte	 is	
naast	het	harde	werken.	Plezier	 is	 ons	geboorterecht.	En	het	 is	de	plek	die	we	
nodig	hebben	als	we	 in	het	 leven	willen	 creëren	en	aangesloten	willen	 zijn	 tot	
onze	creatiekracht,	onze	dromen	willen	waarmaken	en	 tussen	werelden	willen	
bewegen.	 Plezier	 is	 een	 richtingaanwijzer	 op	 de	 wereld	 voor	 onze	 energie	 en	
waar	we	die	op	mogen	richten.	En	seksualiteit	kan	een	prachtige	manier	zijn	om	
dit	plezier	te	openen.		
	 Na	 het	 ontdekken	met	mezelf	 is	 seks	 een	 heilige	 ontmoeting	 geworden	
met	Sander,	de	man	van	mijn	leven.	Ik	voel	dat	seks	ons	opent	op	manieren	wat	
niks	 anders	 kan.	 Als	 we	 kunnen	 vrijen	 waarin	 alle	 lagen	 mee	 mogen	 doen	
(lichaam,	emoties,	hartsverbinding,	andere	spirituele	dimensies)	een	hele	diepe	
intieme	band	wordt	gecreëerd	die	verder	reikt	dan	we	ons	kunnen	beseffen	en	
energie	vrij	laat	komen	die	als	een	explosie	helende	kracht	door	het	hele	lichaam	
laat	reizen.	Er	zit	hier	ook	een	diepe	uitnodiging	in	verborgen	om	helemaal	op	te	
gaan	in	the	Art	of	Polarity.	Voor	mij	de	overgave	in	het	Vrouwelijke	en	volledig	te	
ontvangen.	Voor	een	man	om	zijn	energie	dieper	en	dieper	te	richten.	Hij	klopt	
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aan	op	de	poort.	Seks	zie	ik	op	die	manier	als	een	heilige	daad	waarmee	de	poort	
naar	de	tempel	van	de	vrouw,	de	baarmoeder	zich	kan	openen	en	de	wijsheid,	de	
orakelkracht	en	de	creatiekracht	die	hierin	verborgen	liggen	te	laten	stromen.	
	
	
Ik	geloof	dat	als	we	leven	in	alignment	met	ons	plezier	en	onze	levendigheid	we	
super	 atractors	 zijn.	Voor	 een	goed	ontwikkelde	vrouwelijke	 energie	 geldt	dan	
dat	onze	magnetische	kracht	precies	dat	zal	aantrekken	wat	we	uitzenden.	Magie	
zal	 ons	 leven	 kleuren.	 Als	 de	 levenskracht	 vanuit	 ons	 bekken,	 de	 opwaardse	
stroom,	zich	helemaal	kan	verbinden	met	de	neerwaardse	stroom	van	Goddelijke	
inspiratie	uit	de	kosmos	die	via	ons	7de	chakra	binnenkomt.,	dan	kunnen	we	een	
kanaal	zijn.	Het	kanaal	dat	een	brug	vormt	tussen	Hemel	en	Aarde.		
	 Dit	is	een	proces	waar	ik	me	inmiddels	diep	over	verwonder.	Een	proces	
wat	 leven	 heet.	 Ik	 schiet	mijn	wortels	 diep	 de	 aarde	 in	 en	 vind	 plezier	 in	 het	
proces	 van	belichaming.	 Ik	 geniet	 van	het	 licht	 en	de	 liefde	die	 ik	 voel	door	 te	
laten	dringen	in	de	meest	dichte	materie.	Ik	voel	dat	dit	mijn	weg	is.	Eerst	in	het	
onderzoek	met	mezelf.	Daarmee	om	hier	over	te	gaan	delen.	Embodiment	is	mijn	
weg.	In	een	lichaam	in	verbinding	met	alle	lagen	voluit	leven.		
	
	
THE way of the priestess 
	
Voor	mij	is	de	pijn	van	het	dagelijks	leven	lang	een	worsteling	geweest.	De	pijn	
van	het	niet	hier	op	Aarde	willen	zijn.	Mijn	Aardse	realiteit	waardeerde	ik	zwaar	
onder	in	vergelijking	tot	de	Liefde,	het	Licht	en	de	Schoonheid	die	ik	mij	herinner	
van	andere	plekken	 in	ons	multidimensionale	Universum.	 Ik	begrijp	nu	dat	dit	
obstakel	van	hier	zijn	en	op	aarde	mijn	weg	vinden	geankerd	in	mijn	energie	en	
mijn	 manier	 mijn	 weg	 is.	 Ik	 voel	 dat	 ik	 wil	 gaan	 delen	 over	 mijn	 weg	 als	
priesteres	en	alle	 schoonheid	en	obstakels	die	 ik	 tegen	kom.	 Ik	voel	dat	wat	 ik	
hierboven	 allemaal	 heb	 geschreven,	 al	 deze	 wijsheid,	 uit	 mij	 wil	 stromen	 en	
gedeeld	wilt	worden.	Ik	voel	mij	een	priesteres	en	ik	wil	dusdanig	leven.	Ik	voel	
dat	dit	mijn	eerste	prioriteit	is,	mijn	eigen	leven	te	leven.	Nu	op	dit	moment	ben	
ik	voluit	ruimte	aan	het	geven	aan	het	creatieproces	van	mijn	eigen	Zijn.		

Vanuit	 die	 stroom	 voel	 ik	 vertrouwen	 dat	 er	 vanzelf	 onstaat	wat	 er	wil	
ontstaan.	Ik	voel	al	glimpsen,	zoals	een	plek	creëren	waar	ik	hier	over	kan	delen.	
Waar	ik	me	vrij	voel	om	mezelf	te	zijn	en	mijn	essentie	ten	volle	tot	expressie	te	
laten	komen.	Hiertoe	ga	 ik	naast	mijn	 eigen	website	 als	 therapeut	 een	website	
maken	en	een	online	platform.	The	Way	of	the	Priestess.		
	

THE way of the priestess 
Weaving	love,	light	and	cosmic	consciousness	back	into	daily	life	

	
	
Ik	 voel	 dat	 ik	 door	 in	 te	 zijn	 gedaald	 in	 mijn	 lichaam,	 mijn	 bekken,	 mijn	
seksualiteit	en	baarmoeder	eindelijk	de	weg	kan	vinden	om	ideeën	die	al	jaren	in	
me	 leven	 tot	 leven	 te	 laten	 komen.	 Het	 is	 altijd	 lastig	 geweest	 om	 zoveel	
inspiratie	 te	hebben	en	het	gevoel	 te	hebben	er	niks	mee	te	kunnen.	Nu	heb	 ik	
het	gevoel	een	landingsbaan	in	mezelf	te	hebben	voor	al	deze	Goddelijke	sparks.	
Ik	wil	retraites	geven,	workshops	hosten,	mannen	en	vrouwen	begeleiden	in	de	
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stukken	van	polariteit	op	weg	naar	Eenheid.	 Ik	voel	dat	 ik	dit	 in	het	Engels	wil	
gaan	doen	en	me	misschien	wel	internationaal	oriënteer	op	mijn	doelgroep.		
	 Een	iets	verder	toekomst	geluid	is	dat	ik	een	mysterieschool	wil	starten.	
Een	 helend	 platform	 gelinkt	 aan	 eeuwen	 oude	 overgeleverde	 kennis	 en	
kosmische	wijsheid.		En	verder	voel	ik	mij	een	open	kanaal	voor	dat	wat	er	door	
mij	heen	wilt	komen.	Misschien	is	dat	nog	wel	het	belangrijkste	wat	 ik	uit	mijn	
reis	heb	meegenomen.	Uiteindelijk	is	er	niets.		
On	the	other	side	of	fear	there	is	nothing.	No	thing.	There	is	this	black	canvas	of	
nothingness.	The	black	canvas	where	only	a	laugh	of	joy	can	spark	a	light	so	the	
canvas	 turns	 white.	 On	 this	 spaciousness	 of	 the	 white	 canvas	 suddenly	 exists	
possibility.	In	that	nothingness	that	becomes	everything,	all	is	possible.	And	I	feel	
deeply	 that	 I	 can	 create	 everything.	 My	 womb	 is	 the	 doorway.	 And	 I	 want	 to	
direct	 and	 use	 my	 energy	 in	 the	 Right	 Way,	 in	 the	 Way	 of	 the	 Teacher	
Righteousness	(Heartsong,	2002).	This	is	the	way,	my	way	of	the	Priestess.	
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Poem from My Priestess within 
	
I am a priestess 
like you are a priestess or priest 
in connection with the Highest Divine 
in service of the Goddess 
the Goddess that dances within me 
the remembrance awakens deep inside my bones 
for I have always been 
filled by the Sacred flame of the Feminine Divine  
 
my purpose when I walk this Earth  
is one of devotion  
as a bridge between worlds  
feeling deeply that this creates new information  
information that opens us up into our multidimensional 
reality  
I came from the stars 
and here it is where I want to be now 
fully alive fully awakened to my purpose  
 
this way of the priestess hasn’t been easy  
at first completely lost in the world of humanhood  
underlying expectations and wounded energies that cause 
each other pain over and over again 
I detached from Love, from the light within me 
it was the only way to survive this dark shit hole 
until the pain of being detached from my own Divine 
started to ache more than the pain it cost to be in 
separation from all 
I chose intentionally to make my way back to Love 
 
There starts the healing  
shedding the layers of fear, distrust, anxiety, grief 
diving through the unbearable layers of pain 
becoming aware of the prison I build around myself so I 
couldn’t be hurt so much any more 
in this process there is only one guideline 
we need the strength to be soft 
to come back from the place where we detached ourselves 
and got lost in the illusion of separation  
the only thing we need is radical acceptance of every 
part of ourselves and dare to see with eyes of Truth 
 
I walk my path proudly for there is no other way 
this is my life and every single event in my life is a 
dot with a possibly 
you can always choose what the story will be 
every pain is a portal of transmutation and every event 
we resist in our lives is the biggest opportunity to grow  
so the priestess is brave and walks into darkness steady 
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and fierce  
because time has shown her that the unknown is her best 
teacher 
the unknown is the place where everything comes into 
creation  
and she knows that this is the most holy relationship she 
will have 
 
I am a women of creation  
from nothing I birth the world into existence  
this is my holy birth right and my purpose as a woman of 
the Divine 
subtle energies and inspirational ideas sparked by Her 
I have cleared my channel and let the light enter my womb  
the place where I carry everything that wants to come to 
fruition 
I know the cycles, from live and death, birth and 
rebirth, for I am a cyclic being 
I know as a priestess that my womb caries the power to 
transform all 
 
Pleasure is my holy grail, the sign of my body that I am 
on trail 
I don’t have to be right but real and raw 
Embodiment is the treasure we all carry, so I breath, I 
move, I dance, I scream  
I let everything inside me move, it was never ment to 
cling 
I am in love with my body, I honour my temple  
Sexuality and sensuality are my beloved friends for they 
are the ultimate expression of my pleasure 
I let pleasure unapologetically lead me into the 
aliveness of this world 
Feeling every cell of my body vibrating while the fresh 
air strokes my skin 
 
the more human I become the more lighter I seem to be 
The priestess knows she is not from here, but she is here 
She wants to be here, she is where she is and expresses 
herself fully  
She knows when she is grounded deeply into her system she 
radiates  
I am magnetic and I deeply feel the gratitude for all 
that I receive because I know I deserve it all 
I am,  I am alive 
Nothing can stop me, because nothing could ever stop Her 
The call of the Feminine Divine  
 
I am guided by the One, knowing that Sacred union inside 
myself is the most profound experience one can have 
My Divine Feminine as chaotic wind generating ordening 
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and destructing life 
She is like a tameless lioness feeling one with All 
He, my beloved Divine Masculine, is holding me firmly  
Via His boundaries I can feel myself, stronger, wiser, 
softer, in total surrender 
This is what the Path of the Priestess teaches me, 
following the Way of the Rose 
The Rose so perfectly in balance with Her soft and 
sensual petals blooming towards the sky full of Love 
And her thorns protecting Her precious gift in her way up 
and down 
 
I am a priestess 
like you are a priestess or priest 
in connection with the Highest Divine 
in service of the Goddess 
the Goddess that dances within me 
the remembrance awakens deep inside my bones 
for I have always been 
filled by the Sacred flame of the Feminine Divine 
	
	

Poem-download	Hanna	Helena	Naus,	12	september	2021	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 24	

BIBLIOGRAFIE 
	
Heartsong,	C.	(2002).	Anna,	Grandmother	of	Jesus.	A	Message	of	Wisdom	and		

Love.	Carlsband,	New	York,	London,	Sydney	and	New	Delhi:	Hay	House	
	
Kaia	Ra	(2016).	The	Sophia	Code.	A	Living	Transmission	from	the	Sophia	Dragon		

Tribe.	Mount	Shasta:	Kaia	Ra	&	Ra-El		
	
Kribbe,	P.	(2006).	Gesprekken	met	Jeshua.	Boodschappen	vanuit	de		

christusenergie.	Haarlem:	Uitgeverij	Altamira	
	
Kribbe,	P.	(2016).	De	verboden	vrouw	spreekt.	Maria	Magdalena	over	de	liefde.		

Haarlem:	Uitgeverij	Altamira	
	

Lazaris	(1996).	The	Sirius	Connection.	Workbook.	NPN	Publishing	
	
Lister,	L.	(2017)	Withch.	Unleashed.	Untamed.	Unapologetic.	Carlsband,	New		

York,	London,	Sydney	and	New	Delhi:	Hay	House	
	
McCannon,	T,	(2015)	.	Return	of	the	Divine	Sophia.	Healing	the	Earth	through	the		

lost	Wisdom	Teachings	of	Jesus,	Isis	and	Mary	Magadalene.	Rochester,	
Vermont:	Bear	&	Company	

	
Melchizedek,	D.	(2003).	Living	in	the	Heart.	How	to	Enter	into	the	Sacred	Space		

within	the	Heart.	Arizona:	Light	Technology	Publishing	
	
Rasha	(2003).	Oneness.	New	Mexico:	Earthstar	Press	
	


