
Oproepen van Marieke 

 

Geachte lezer, 

 

Bewuste positieve omgang met zaken die ons hart raken creëert 

bewustzijnsontwikkeling, telkens weer. Zich onthouden van het tonen van 

bewuste interesse naar zaken toe die hart-aangeraakt zijn, doet het eigen Zijn 

versmallen.  

 

Zoals dit voor u geldt, dien ook ik mij er steeds op te bezinnen waar ik in het ´nu´ 

door geraakt ben: welke van de véle inspiraties die ik heb vrijgegeven in de afgelopen 

maanden, raken mij als maatschappelijk raadsvrouwe?  Ik heb vier belangrijke 

oproepen geselecteerd die ik vanwege hun grote urgentie voor het huidige 

tijdsmoment met u wil delen. 

Dit in het vertrouwen dat deze informatie positieve begeestering en ondersteuning kan 

oproepen, naar de medemens en naar de samenleving als geheel. Ik wens u oprecht 

toe dat u bovenal uw éigen inspiratie actueel blijft volgen en vorm blijft geven en 

zodoende niet alleen uw eigen ontwikkelingsweg bewust vervolgt, maar ook elders 

hierdoor bewustzijn doet aanscherpen.  

 

Oproep 1  

 

Bewustzijn verkrijgen over de verhoging van intolerantie van mensen. 

Je er bewust van worden dat mensen minder controle hebben om opkomende emoties 

te reguleren.  

 

De oproep is, om niet tot wederwoord te geraken en te beseffen dat de ander meestal 

goedwillend van aard is en die emoties niet opzettelijk kwetsend richt, maar zélf uit 

controle is.  

Het onderbewustzijn in mensen wordt momenteel door verschuivende energievelden 

buitengewoon geraakt en kent daardoor ook oprispingen die niet navolgbaar zijn, en 

gelaten dienen te worden in plaats van bevraagd te worden door de rede om extra 

bewustzijn hieraan te ontlenen. Een oprisping is immers iets anders dan een bewust 

kwetsende daad.  

Ook gevoelige bewuste mensen raken nu versneld in onbalans. Hun bewustzijn en 

sensitiviteit worden door verschuivende energievelden sterk geraakt. De onbalans 

dient wederzijds niet versterkt te worden door elkaar nog extra te overprikkelen met 

oplopende emoties.  



 

Deze  recente inspiratie gaf veel herkenning en opluchting bij onze cursisten en bij 

publiek van mijn lezingen. 

 

Oproep 2  

 

Het auraveld onder de voetzolen vergroten. 

De oproep is,  om zich verdiept bewust te verbinden met het auraveld onder de 

voetzolen, op meerdere momenten gedurende de dag, om zo dit auraveld diep 

doordringend in de ondergrond te plaatsen. Dit om reden van gronding, doorstroming 

en positief laten afstromen van opgenomen ervaringen om niet in een overvol 

belevingsveld te geraken. Veel mensen zijn overvol geraakt door zaken die hen 

raken en voeren hun belevingsvelden te weinig af. Slechts de essentie van het 

beleefde behoeft behouden te worden, als zijnde inzicht verruimend. De rest vormt 

ballast.  

 

Oproep 3  

 

Positieve aandacht te besteden aan bijstand en herstel van de energetische 

waarde van de natuur, en uitbreiding van natuur om steden heen te 

bevorderen.  

In steden vindt steeds meer emotionele uitholling plaats, met als gevolg dat ook het 

algemeen collectieve veld in de steden aan uitholling lijdt. De omringende natuur van 

steden lijdt hier buitengewoon aan. Normaal omlijst de natuur niet alleen een stad, 

maar is de natuur ook in staat begeestering uit te laten waaieren de stad in. Nu helt 

de stad over de natuur heen, met een sterk verzwarend energieveld voor het 

natuurlijk leven rondom de stad.   Ik vraag, met grote urgentie, om positieve 

aandacht te besteden aan bijstand en herstel van de energetische waarde van de 

natuur, en uitbreiding van natuur om steden heen te bevorderen. Dit in het belang 

van mensen, van al wat leeft en van processen die gaande zijn in de steden. Ieder 

mens kan hier op zijn eigen wijze zijn hart aan verlenen. Ook natuurorganisaties en 

landschapsarchitecten zouden hiertoe opgeroepen kunnen worden en ook 

groeperingen die energetisch bewust met de natuur om gaan.  

 

Oproep 4  

 

Nu al preventief te gaan werken op de grotere rechtsongelijkheid die aan het 

ontstaan is. 



Als laatste oproep in dit blad wil ik graag de recente bijeenkomst met de Raad voor 

Advies van stichting De Vrije Mare memoreren. Een belangwekkende bijeenkomst 

waarin ik de inspiratie ontving om nu al preventief te gaan werken op de grote 

rechtsongelijkheid die aan het ontstaan is en binnen diverse maatschappelijke 

sectoren opgang aan het maken is. Daardoor gaan  groeperingen tekorten ervaren 

ten aanzien van rechtsgelijkheid in beoordeling van wat hen maatschappelijk toekomt.  

Zij die zich hiertoe opgeroepen voelen: nodig uzelf uit om hier gericht aandacht voor 

te vragen c.q. zélf zaken te activeren. 

 

Laat u begeesteren en blijf begeesterd op eigen initiatief.  

Anderen kunnen uw ontwikkelingsweg niet bepalen, noch activeren. Het is aan u, 

zelfverkieslijk, zaken al of niet in ontwikkeling te plaatsen. Hoe en door wie u zich laat 

roeren is zelfbepaald.  

 

 

       In betrokkenheid, Marieke 


