
MARIA MAGDALENA – EN HAAR MISSIE VOOR DEZE TIJD.

In deze tijd van ontkerkelijking van vooral het Rooms Katholieke geloof welke achtervolgd 
wordt door de vele schandalen, hebben onnoemelijk veel mensen deze religie de rug toege-
keerd en hun geloof in God zoals het eeuwenlang werd gepresenteerd ten dele of ten volle ver-
loren. Men wil tegenwoordig zich niet meer verbinden aan een religie welke tot voor kort hel 
en verdoemenis predikte indien men zich niet richtte naar de leer van de kerk. Een deel van de 
kerkverlaters wilde zich nadien nergens meer aan verbinden en verbande het geloof in God uit 
hun leven. Een ander deel van deze mensen ging op zoek naar toch een houvast en men vond 
deze vaak in de talloze New Age bewegingen, Indiase Goeroes of Sjamanisme. Christus als be-
zielende kracht werd samen met Maria zijn moeder en andere Rooms Katholieke heiligen let-
terlijk de deur gewezen, want hun beeltenissen die tot dan prominent de huiskamers sierden, 
werden nadien daar niet meer aangetroffen. Mij zijn verhalen bekend van gelovige mensen 
die tot de zestiger jaren van de vorige eeuw hun kruisbeeld, Christusbeeld of Mariabeeld stil 
vereerden en aanbaden en plots meegenomen werden in de stroming van religieuze revolutie, 
waarin men zich ging bevrijden van de ketens van dogmatiek welke de religie hen had opge-
legd. Ik weet van beelden die letterlijk in het water werden gegooid om nooit meer boven te 
komen. Men voelde zich bevrijd, maar is dat wel zo ?

In deze tijd zien wij miljoenen drugsverslaafden over de gehele wereld en de reden van deze 
verslaving is o.a. dat men zich niet kan vinden in de dagelijkse realiteit en naarstig op zoek 
gaat naar een andere staat van bewustzijn, waarbij men voor korte of langere duur even niet 
in die vaak harde realiteit van alledag aanwezig behoeft te zijn. Men vond geen troost meer 
in de religie en haar Goden en Godinnen. Men voelde zich eenzaam en alleen, net of er niets 
meer bestond dan hetgeen men alleen met de vijf zintuigen kon waarnemen. Maar er zijn ook 
miljoenen mensen die dagelijks optimaal bezig zijn met hun gezinsleven, hun werk en hun 
dienstbaarheid naar de medemens en toch verstoken zijn van de voor hen voelbare Goddelijke 
verbinding, maar zich toch tot op zekere hoogte heel gelukkig voelen. Dit alles heeft uitein-
delijk alleen maar te maken met bewustzijn. Ieder mens heeft een Godsvonk een spirituele 
verbinding met het Allerhoogste. Deze Godsvonk = ( Heilige Geest = Sophia/wijsheid = Licht = 
Bewustzijn ) is continu beschikbaar om zich te openen, waardoor er bewustzijn gaat ontstaan 
over het begrip, dat er in wezen geen leegte is in jezelf, maar dat 
er vanuit de spirituele wereld handreikingen worden gedaan 
tot bewuste verbinding met de Liefde en Wijsheid die van deze 
Goddelijke krachten uitgaat. Vaak indien men op zoek gaat naar 
die spirituele verbinding blijkt dat deze wordt geblokkeerd door 
de afsluiting van bepaalde chakra’s. We zien dat het niet altijd 
gemakkelijk is de afgesloten chakra’s weer te openen, ( vaak ont-
staan door leed en verdriet en gehardheid van het leven), maar 
dat er van in eerste instantie niet te verwachten richting, energie 
aanwezig is welke een onmiskenbare sleutel is tot het openen 
van bepaalde chakra’s.

Door mijn werk van spirituele radiësthesie is het voor mij mogelijk te meten welke chakra’s 
bij iemand open of gesloten zijn. Om een optimale uitwisseling van energieën tussen mens en 
kosmos te bewerkstelligen dienen alle chakra’s te stromen van energie. Is b.v. de Wortelchakra 
ook wel genoemd de Stuitchakra gesloten, dan is men niet goed geaard. Dè oplossing om te 
aarden is om de natuur in te gaan. Je bewust verbinden en daarbij ook de natuur fysiek aan-
raken. Het Heiligbeenchakra staat voor seksualiteit en creativiteit. Creatieve expressie krijgt 
haar volle expansie bij optimale werking van het Heiligbeenchakra en de overige chakra’s. 



Wat de Zonnevlechtchakra betreft daar opent zich, indien gesloten, deze chakra zich door de 
Liefdeskracht van het Hart van Maria de Moeder van Jezus. Dit is in mijn metingen duidelijk 
aantoonbaar en wordt bevestigd door de vele reacties welke ik daar over krijg. Even zo is de 
sleutel tot het definitief openen van de Hartchakra, indien gesloten, d.m.v. het mystieke hart 
van de Christus. Beelden van Maria en/of de Christus waarvan beide handen naar het hart wij-
zen, vertegenwoordigen de energie van deze Goddelijke krachten. Zie mijn artikelen hierover 
o.a. in magazine Spiegelbeeld van september 2015

Een zeer recente ontdekking is dat de intense Liefdes-
kracht van Maria Magdalena staat voor het openen van de 
KEELCHAKRA. Waarom Maria Magdalena ? Er zijn vele be-
wijzen opgedoken, dat zij de partner van Jezus was tijdens 
hun beider leven. Enige tijd na de kruisiging van Jezus is 
zij om aan de Romeinse vervolging te ontkomen gevlucht 
naar Zuid Frankrijk. Daar is veel informatie over o.a. van de 
Benedictijnse geleerde Rabanus Maurus (776-856) in zijn 
boeken over de Heilige Maria Magdalena. Rabanus schrijft 
over een landing in Marseille in de Gallische provincie 
Vienne. Daarna verspreidden ze zich. Maria Magdalena 
en Maximinus gaan samen naar AIX en Martha gaat naar 
Tarascon. Maria Magdalena spreekt de inwoners van de 
Provence toe. Haar optreden berust niet op een mythe, fabel of verzinsel maar is een histo-
risch feit. In de ‘Gouden Legende’ van de hand van Jacobus de Voragine en geschreven tussen 
1260 en 1264 lees je: In het 14e jaar na het lijden van de Heer en de Hemelvaart, lang nadat de joden Stefanus 
vermoord hadden en de andere discipelen uit Judea hadden verbannen, vertrokken de discipelen naar de landen van 
verschillende naties en verspreidden daar het woord van God. In die tijd was een van de 72 discipelen, de gezegende 
Maximinus, bij de apostelen. Het was Maximinus aan wiens zorg Petrus Maria Magdalena had vertrouwd. Tijdens 
de diaspora werden Maximinus, Maria Magdalena, Lazarus, haar zuster Martha, Martha’s dienstmaagd Marthilla, 
de gezegende Cedonius, en vele andere christenen door de ongelovigen in een schip zonder stuurman of roer op zee 
gestuurd zodat ze hadden kunnen verdrinken, maar door Gods wil kwamen ze uiteindelijk in Marseille aan.

Maria Magdalena wordt ook wel afgebeeld meteen boek of boekrol in haar hand, hetgeen voor 
kennis staat. Zij is geen domme vrouw. Maria Magdalena is geletterd; zij kan lezen en schrij-
ven. En zij heeft in het openbaar opgetreden en een universeel en mystiek christendom ver-
kondigd. In de ‘Gouden Legende’ staat: Toen de gezegende Maria Magdalena de mensen bijeen zag komen 
om offers aan de afgodsbeelden te brengen, kwam ze naar voren, haar gedrag kalm en haar gezicht sereen, en ried 
hen met goed gekozen woorden aan de verering van afgoden te verlaten en preekte bezield tot hen over Jezus. Allen 
die haar hoorden bewonderden haar schoonheid, haar welsprekendheid en de zoetheid van haar boodschap.

Toen ik deze verhalen las in het boek van Dr. Annine E.G. van der Meer ‘De zwarte Madonna 
van Oer- tot Eindtijd’ voelde ik het als in een flits van openbaring, dat haar kracht wel eens te 
maken kon hebben met de Keelchakra. Ik voelde een bepaalde logica. Maria de Moeder van 
Jezus opent de zonnevlecht chakra, Jezus het hartchakra, en Maria Magdalena met haar wel-
sprekendheid de keelchakra.

Nu was het nog zaak om een goede afbeelding van Maria Magdalena te vinden welke haar 
juiste Goddelijke kracht uitstraalde, want niet ieder afbeelding van zowel Jezus, Maria en 
Maria Magdalena vertegenwoordigen hun juiste Goddelijke kracht, maar door de oneindige 
mogelijkheden van internet vond ik o.a. bijgaande afbeelding van Maria Magdalena met de 
uitstraling van haar als Goddelijk wezen. Mijn invoeling was een vooronderstelling dat Ma-
ria Magdalena wel eens te maken zou kunnen hebben met het op juiste wijze openen van de 
keelchakra. Nu nog het bewijs. Twee dagen later na deze vermoedelijke ontdekking kwam 



mijn eerste cliënt en alhoewel ik af en toe 
iemand krijg met een gesloten keelcha-
kra kwam deze cliënt met…. inderdaad 
een gesloten keelchakra. Op een van mijn 
tabellen worden de tools aangegeven die 
men nodig heeft om spiritueel te groeien, 
ik had daar een paar dagen eerder ook de 
naam van Maria Magdalena opgezet en ja 
hoor, de meting gaf aan bij deze persoon 
om zich te verbinden met Maria Magda-
lena. Doordat deze persoon haar hand 
legde op bijgaande afbeelding van Maria 
Magdalena, kon ik haar laten zien dat na 
enige tijd haar keelchakra zich opende 
op dat moment. Het bewijs was geleverd, 
alhoewel ik weet dat deze chakra zich dan 
nog niet permanent heeft geopend en dat 
de cliënt er verder mee aan de slag dient te 
gaan. Tot mijn verwondering had 2 dagen 
later mijn volgende cliënt ook de keelcha-
kra dicht en weer was het de energie van 
Maria Magdalena die het openen van deze 
chakra aantoonbaar maakte. Nog nooit had 
ik achter elkaar 2 cliënten gehad die beide 
de keelchakra gesloten hadden.

Hippolytus van Rome een van de kerk-
vaders die leefde tot begin 2e eeuw haalt Jacobus de broer van Jezus aan, waarin hij zegt dat 
deze Jacobus zeer veel woorden overgeleverd heeft aan Maria Magdalena. Alles wijst dus op 
welbespraaktheid bij Maria Magdalena en een van haar geheimenissen welke nu geopenbaard 
mogen worden is dat zij door haar kracht de spraak en welbespraaktheid activeert. Iemand 
die introvert blijkt te zijn zal door haar liefdevolle energie zich beter gaan uiten. Ook iemand 
wiens mond jarenlang gesnoerd is geworden. Het is echter ook zo dat haar energie voor de 
keelchakra alleen geactiveerd wordt indien men zijn stem gaat gebruiken om anderen te at-
tenderen op de liefde en wijsheid van het hart en zij die mogelijk nog slapende zijn, door het 
kiezen van de juiste woorden en klanken de harten van anderen activeren om zich te openen 
voor Gnosis of kennis en liefdevolle woorden die ontspringen in het hart. Het is juist nu in 
deze tijd van grote verwarring dat de Hemelse krachten de poorten openen om ons te herinne-
ren aan onze onlosmakelijke verbinding met het Goddelijk Bewustzijn.

Dit is de derde ontdekking van de laatste drie jaar over het openen van de chakra’s. Als eerste 
ontdekte ik drie jaar geleden het openen van de hartchakra d.m.v. het mystieke hart van de 
Christus. Vorig jaar kwam daar het liefdevolle hart van Maria bij voor het openen van de zon-
nevlecht de gevoelschakra en nu door een ontvangen impuls het bewijs dat door de welspre-
kendheid van Maria Magdalena, zij staat voor het openen van de keelchakra om met heldere 
en duidelijke stem inzichten te laten verwoorden welke gerelateerd zijn aan Liefde en Wijs-
heid.

Maria Magdalena hiervoor onze hartelijke dank
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