
 
 

Lieve lezer, 

 

Het jaar is alweer op z'n eind en wat voor een jaar was het wel niet? 

 

Het was voor velen geen makkelijk jaar. Het was onrustig in de wereld, veel 

(voormalige) zekerheden vielen weg en de dagen weken en maanden 

vlogen voorbij alsof het niets was.  

 

Tegelijkertijd was het een jaar van verschuivingen, in de wereld en voor velen 

van ons ook op persoonlijk vlak. Veel zaken kwamen in een stroomversnelling.  

 

En voor een grote groep mensen kwam hun persoonlijke bewustwording ook 

in een versnelling. En dat dat niet altijd makkelijk is, hoef ik je waarschijnlijk niet 

te vertellen (-:  

 



Gelukkig staat daar tegenover dat bij iedere stap op jouw innerlijke weg je 

gevoel van vrijheid, je gevoel van vreugde en je gevoel van bestemming 

toeneemt. 

 

Dan is het fijn om je te realiseren dat geen enkele stap voor niets is, dat alles 

verloopt volgens plan en dat jouw pad deel uit maakt van een wereldwijd 

ontwaken als nooit tevoren.  

 

En ook dat je erop mag vertrouwen dat wanneer jij je pad loopt er voor jou 

gezorgd wordt. Als je dat weten, binnen mag laten komen en kan voelen in je 

hart, dan vind je rust en vrede in je geest. 

 

Wat je op deze weg naar bevrijding nog extra kan ondersteunen, zeker op 

momenten dat je het wat moeilijker hebt, is het contact en de hulp die je 

mag ontvangen vanuit de dimensies van het licht. 

 

De sluiers tussen de werelden zijn dunner dan ooit tevoren en er staat een 

schare aan engelen, gidsen en galactische broeders en zusters klaar om je te 

steunen bij alle uitdagingen die je tegen komt.  

 

Het enige dat nodig is om deze hulp aan te wenden, is een oprechte vraag 

vanuit je hart. Ook dit is een groeiproces wat uiteindelijk kan uitmonden in 

een doorlopend contact gedurende de dag met deze grotere familie. 

 

Onlangs deelden wij een boodschap van Maitreya over dit thema en 

hadden we met een klein groepje ook een bijzondere ervaring met contact 

met andere dimensies. Hieronder delen we de opnames hiervan op ons 

YouTube kanaal. 

 

 
Vele dimensies zijn alert 

https://www.youtube.com/watch?v=zub0GZTK9qs


 

We wensen jouw heel veel bijzondere en liefdevolle contacten toe, binnen 

alle dimensies, voor het komend jaar.  

 
Ontmoeting met andere dimensies 

 

2023 wordt het jaar van de grote ommekeer, het jaar van de grote overgang 

en het jaar waarin de creaties van de Nieuwe Wereld zich gaan manifesteren 

als nooit tevoren.  

 

En dat alles mede dankzij jouw niet aflatende toewijding aan de heilige weg 

die je aflegt. Een weg die uniek is voor jou en die jouw grootste geschenk is 

aan de wereld.  

 

Twijfel hier nooit aan en bedank en eer jezelf voor elke inspanning, wel of niet 

'succesvol', die je je getroost hebt. 

 

Je bent het waard om bemind, erkent en gewaardeerd te worden, om te 

beginnen door jezelf (-; 

 

We wensen je veel liefde, flow en grace toe voor 2023, 

 

Mariëlle & Maarten  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v7eDU1hkKco


 
 


