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Motto

Doe wat je doen moet,
want daarom ben je hier.
Wat dat is, is wat je het liefste doet
en waarover je het liefste spreekt.
Exploreer als een kind zonder gêne,
tot je het vindt.
Je zult het weten wanneer je het gevonden hebt,
ten volle en ten diepste.
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Introductie
Over medium Marion Wijs
Marion Wijs (1962) is een Nederlandse mystica,
medium, coach en healer uit Amsterdam. Met haar
eveneens Nederlandse echtgenoot Klaas Loeve
(1961) woont zij in Duitsland, in de omgeving van
Hamburg. Als paranormaal coach begeleidde zij
cliënten op hun weg naar authenticiteit, excellentie
en waarachtig levensgeluk, vanuit het beste van
twee werelden: haar jarenlange ervaring in het bedrijfsleven (als vastgoedontwikkelaar1) en haar
hoogontwikkelde paranormale gaven2, met name
helderweten, helderzien en helderhoren.
Nu deelt zij haar inzichten, toegang tot universele
wijsheid en brede ervaring met wie zijn eigen bewustwordingsweg naar het realiseren van zijn ware
Drs Marion Wijs studeerde af als Architectuurhistoricus
(Stedenbouw) aan de Universiteit van Amsterdam en had
een reguliere carrière in de vastgoedontwikkeling, eerst in
loondienst, later zelfstandig als interimmanager.
1

In aanvulling op haar metafysische begaafdheid is zij opgeleid tot Spiritueel Energetisch Therapeut, Emotional
Freedom Techniques-practitioner Level 1 en 2, Tapas Acupressure Techniques-practitioner en Healer in de Christusenergie.
2
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potentieel aflegt, via dit boek. Wie zij is, wat zij
waarneemt en waarin zij gelooft draagt zij uit. Haar
nuchter zakelijke achtergrond en pragmatische no
nonsense, hands-on mentaliteit, vormen het stabiel
fundament onder haar buitenzintuiglijke vermogens
en klinken door in ieder woord. Tezamen zijn ze op
unieke wijze complementair.
Marion Wijs heeft toegang tot essentiële, cruciaal
verschil makende informatie uit transcendente bron,
zoals vorige levens, locatiegebonden historische en
geobiologische gegevens, alsmede karmische verbanden. Zij identificeert verborgen menselijke intenties en is in staat verzwarende energieën in mens,
organisatie, bebouwde omgeving en gebiedsdelen
te ontladen, helen en transformeren naar de energie
van de Bron. Zij communiceert met mens, dier en
natuur overal ter wereld en zij heeft contact met
overledenen. Niettemin blijft zij met beide benen op
de grond, spreekt klare taal en is wars van quasi
spiritueel vertoon. Zij is steeds kristalhelder, direct
en concreet.
Marion Wijs staat in verbinding met hoge intelligenties in niet-aardse dimensies. Haar geestelijke
begeleiders in de onstoffelijke wereld zijn Meester
Jezus, Maria Magdalena en haar vaste gids Sainte
Clotilde, die haar sinds december 2009 bij haar
coachingactiviteiten begeleidde. Bij gelegenheid
ontvangt zij ook informatie van andere ver
geëvolueerden in het etherisch domein.
10

Voorwoord
Waarom dit boek?
Fragmenten van enkele communicaties met Meester Jezus en Maria Magdalena, deden Marion Wijs
besluiten dit boek te schrijven.
Marion, je bent verkozen om dit te doen. We hebben
op je gewacht tot je er klaar voor zou zijn. Dat is
nu.
Ik kan het nauwelijks geloven, wat kan hiervan de
bedoeling zijn?
Gaandeweg zal het je steeds duidelijker worden.
Er is al zo veel veranderd, ik heb al zo veel achter
me. Fases duren korter. De ontwikkelingen volgen
elkaar in steeds hoger tempo op.
Melia3 heeft je begeleid en voorbereid. Nu nemen
Melia is de zielenaam van Sainte Clotilde (474-545 AD),
de heiligverklaarde eerste koningin van Frankrijk. Als
Bourgondische prinses huwde zij in 493 de Frankische koning Clovis I, die zich in 496 onder haar invloed liet kerstenen. De auteur deelde dit leven met Sainte Clotilde. Zij
verbleef als haar kamenier aan het hof in Parijs en later in
het klooster in Tours. Sainte Clotilde heeft zich in de Sferen
spiritueel verder ontwikkeld. Haar heldere, bemoedigende
verwijzingen, soms in samenwerking met een groep andere
geestelijke begeleiders van de auteur, komen voort uit het
verfijnde bewustzijnsniveau in de achtste dimensie.
3
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wij het over. Zij blijft bij je voor de readings en healings. Wij geven je informatie van een hogere orde.
En ik verbeeld het me niet? Ik word niet gek of zo?
Integendeel, laat het maar gebeuren. Wij vertegenwoordigen de hoogste liefde.
En waarom willen jullie dat in het bijzonder aan mij
kwijt?
Je bent een voorbeeld van iemand die de liefdeloosheid heeft overstegen.……
…... En dat het dan kennelijk toch jullie bedoeling
is om via mij essentiële leringen in de wereld te zetten?
Omdat wij jou daarvoor het precies geëigende kanaal achten. Door je ontwikkeling ben je in staat te
begrijpen wat wij je doceren, wat de diepste betekenis is van onze woorden en om de vele lagen te
onderscheiden, duiden, interpreteren en vertalen in
voor alle mensen begrijpelijke taal. Die unieke set
en combinatie van talenten heb jij en daarom ben je
geschikt. En daarom niet alleen, want het beperkt
zich niet alleen tot de cognitieve begripsvorming,
maar ook om de beschikking over de mogelijkheid
je boven de materie te bevinden, een eigenschap die
uit je evolutie voortkomt.
Waar sta ik dan in die evolutie dat ik dit kan en doen
moet volgens jullie?
Jij hebt al veel ervaringen opgedaan als ziel, hebt
eerder leringen gepredikt en liturgieën geleid. Je
12

hebt kennis vergaard van de kern van het leven, levensdoelen en hun betekenis, de beweegredenen
van menselijk handelen. Daarom ben je nu zo goed
in verbanden zien, meerdimensionaal. Het fijne om
met jou te werken is dat jou meerdere talen eigen
zijn. Je hoeft niet te kiezen, je mag alles gebruiken
en benutten, het is allemaal van jou.
En wat jullie zeggen impliceert dan ook dat ik
plechtstatig taalgebruik mag vereenvoudigen om
het toegankelijk te maken?
Ja, dat is nu juist de bedoeling!
Wat me vooral bezighield, is of ik het onversneden
moest weergeven.
Alleen als het kan, maar wij weten dat juist jij voor
elke gelegenheid en persoon de juiste toon of woorden vindt en we helpen je daar ook mee. Ga gewoon! Alles ligt gereed en op jou te wachten. Stel
het niet meer uit.

13

Inleiding
Voor wie is dit boek?
Dit boek is bedoeld voor wie aangeraakt wil worden
door de geestesvonk van het innerlijk weten, voor
wie in ‘normale-mensen-taal’ wil ontdekken hoe de
Universele Waarheid te herkennen is in alledaagse
situaties en gebeurtenissen, om aldus de uitbundige
bevrijding te ervaren zijn eigen waarheid te spreken
en naar zijn eigen waarheid te leven. Het is een
handvat voor wie het bewustzijn en de bereidheid
heeft niet langer alles buiten zichzelf te leggen en
zijn leven door externe factoren te laten bepalen,
maar wil leren toegang te krijgen tot zijn zielsessentie, de rijkst denkbare en enige bron die jou werkelijk voedt met juist die specifiek voor jou perfecte
impulsen waarmee je zelf je best mogelijke leven
kunt scheppen, onvergelijkbaar veel overvloediger
dan je ooit voor mogelijk hield.
Dit boek is geen verzameling transcripten van channelings, alhoewel de inhoud werd ingegeven door
en zijn herkomst vindt in de hoogste Bron. Het is
ook geen werkboek, methode of stappenplan en
classifeert niet hiërachisch naar spirituele ontwikkelingfase, waaraan jij je huidige graad van bewustzijn zou moeten kunnen afmeten, om die vervolgens
via een als uniek geclaimde programmering naar
14

een hoger plan te tillen. Integendeel, dit boek is licht
en oordeelloos en zwengelt jouw vermogen aan om
op eigen kompas te varen.
De in lengte, thema en karakter verschillende
hoofdstukken kun je naar believen in elke gewenste
volgorde lezen. Een ‘toevallige’ passage die recht
bij jou binnenkomt en je hart werkelijk raakt, brengt
je met afstand directer, sneller en effectiever in contact met die delen van jezelf waarin je nog niet eerder licht hebt durven brengen, dan je door een voorgeschreven aanpak heen te moeten worstelen waar
jouw essentie geen voeling mee heeft. Ogenschijnlijk willekeurig, ben je dus efficiënter bezig dan
ooit!
De inhoud van dit boek veronderstelt bekendheid
met een breed spiritueel begrippenapparaat en appelleert aan een in enige mate gevorderd bewustzijn. Toch maken de luchtige toon, praktische herkenbaarheid en vlotte leesbaarheid het even toegankelijk voor wie net op de drempel van ontwaken is,
juist omdat het al lezende je bewustzijn activeert.
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Waarheid
De leugen regeert
Wanneer je een leugen leeft, is het zinloos te veronderstellen dat daar ooit iets waarachtigs en goeds uit
voort zal komen. Uit onwaarheid kan namelijk nooit
waarheid ontstaan. Ook niet wanneer je die onwaarheid maar lang genoeg laat inweken. Langdurig geincubeerde onwaarheid kan wel een gewoonte worden en wordt dat meestal dan ook. Een gewoonte
die je leven gaat overnemen, een gewoonte waaraan
jij en je omgeving zo gewend raken, dat je bij vlagen gaat denken, gaat geloven zelfs, dat de door jou
opgeroepen schijn van normaliteit hetzelfde is als
waarheid.
Het besef dat jouw dagelijkse realiteit gebaseerd is
op onwaarheid, op iets dat in werkelijkheid niet bestaat, verschuift dan gestaag verder naar de achtergrond. Na een tijdje heb je de onwaarheid, de leugen, zo ingenieus in zoveel aspecten van je leven
geintegreerd, zo onontwarbaar met waarheden en
halve waarheden vervlochten en gemaskeerd en kun
je er zo behendig omheen laveren, dat je veronderstelt dat je de situatie kunt managen. Waar je te laat
achterkomt, is dat je een kolossale, in complexiteit
toenemende berg werk over je hebt afgeroepen, die
het voortdurend op elkaar afstemmen en administreren van al die leugens vereist.
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