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Het einde van 2013 nadert. Ik wil jullie daarom een gezegend sjamanistisch jaar toewensen voor 2014! 
Een van de mooie dingen die staan te gebeuren in 2014 is het uitkomen van het boek:  
Het Kosmisch Web en de Sjamaan van mijn hand, dat bedoeld is een gids te zijn voor de spirituele mens op 
weg naar de Nieuwe tijd. We hopen veel mensen te zien op het Lichtfeest van 22 maart dat de presentatie 
van het boek begeleid. Het feest vindt plaats in de Pelstergasthuiskerk te Groningen. Er zal muziek, dans, 
mantra, storytelling en ritueel zijn. Ook worden kleine toespraakjes gehouden. Het ritueel zal gaan over het 
uitdragen van het Licht in het Grote Web………. 
De aanvang van de avond is halfacht. Er worden veel unieke dingen gedaan, dus zet het alvast in je agenda- 
zie verder facebook etc. 
 
Vorige week ben ik in Limburg geweest waar gewerkt word aan het voorportaal van Holon Village. Er wordt 
door veel sympathieke mensen hartstochtelijk gewerkt in een meer dan enthousiaste sfeer…..Goed zo 
mensen, we zijn goed bezig. 
 
Zoals jullie weten baseren we ons werk op innerlijke leiding en dromen. Hier dan een droom van Bianca M. 
die ze een tijd geleden heeft gehad. Het illustreert zo mooi hoe als we ons werk intensiveren, en het als het 
ware als in een dans doen, dat we dan geestelijke energieën aan trekken. Ook soefidansers beelden in hun 
dans het zonnestelsel uit en roepen daarmee in hun zelf bijzondere krachten op. Hun rond draaien en 
rotaties verbinden de hemel en de aarde. En degene die danst: daar door heen stroomt de goddelijke 
energie! 
Mogen ook wij zulke dansers worden in ons werk aan Holon Village, maar even goed in het gewone 
dagelijkse leven.  
Door de juiste afstemming op de omgeving, het Geheel kun je leren in het juiste ritme te dansen en trek je 
hemelse energieën aan. Daar dansen ze namelijk al en die energie is voor ons altijd beschikbaar….. Dansen 
we mee in resonans dan ontvangen wij die energie. Wij verwerken in ons werk onze dans, de geometrische 
patronen en zo ontstaat die resonans met de Kosmos en de Goddelijke Wetten. Nu de droom. 
 
Droom Bianca over Holon Village 
In de droom zweef ik in de lucht. Vanaf daarboven zie ik een lege plek. Boven die lege plek dansen in een 
cirkel derwisj dansers met de klok mee een heel langzaam ritme. Ook zij hangen (boven die lege plek) in de 
lucht. Zij voeren het ritme op waardoor er licht ontstaat op de plek. Dan verruim ik mijn blik en zie dat er 
op die plek allerlei ronde gebouwen staan van verschillende afmetingen. Tijdens dat moment doet me dat 
ergens aan herinneren. De dans van de derwisjen heeft zich nu zo versneld dat die cirkel uiteen spat. Dan 
gaat elke derwisj danser boven een van de gebouwen dansen. Het ritme van de dansers is nu per gebouw 
verschillend. In de lege plek brand nu een mystiek vuur. Op dat moment ontwaak ik en besef wat ik gezien 
heb, dat ik de beweging van het zonnestelsel heb waargenomen in de vorm van concentrische cirkels, een 
Holon dus, met de zon als middelpunt. Wederom een mooie Holon Villagedroom.  
 
Nogmaals een 7 voudige sjamanistische zegen toegewenst voor 2014! 
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