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MYSTIEKE KRACHTREIS
Aan de rand van de Brunssumerheide in een knus boscafé 
ontmoeten we Jennie en Nicole. Al snel blijkt dat deze dames 
elkaar niet zonder reden hebben ontmoet. Ondanks het feit 
dat ze allebei een compleet ander pad bewandeld hebben 
kruisten hun wegen zich door synchroniciteit en manifestatie 
en kwamen de dames op elkaars pad. Meteen was duidelijk 
dat deze ontmoeting voorbestemd was.Nicole was al een tijd 
bezig met het organiseren van de Mystieke krachtreis naar 
Cornwall in Engeland. Dit zou ze oorspronkelijk met iemand 
anders gaan organiseren maar uiteindelijk haakte deze 
persoon af. Daarna kwam corona en er gebeurde privé een 
aantal dingen met Nicole waardoor de reis helemaal niet door 
kon gaan. Toen ze het met Jennie over deze reis had bood 
Jennie spontaan aan om de organisatie samen weer op te  
pakken. Vanaf dat moment kwam alles in een stroom- 
versnelling en vloeide alles in elkaar over. 
 
SPIRITUELE PAD
Nicole: ‘Toen ik 25 jaar oud was woonde ik in een anti kraak-
pand waar de mieren over de vloer liepen. Ik was echt los-
gekoppeld van mijn lijf en stelde mezelf de vraag: ‘wat is de 
waarheid?’. Meningen van anderen verwarden me en ik was 
op zoek naar iets dat iedereen gelukkig zou maken. Zo begon
mijn reis op het spirituele pad. Door te dansen en me creatief 
te uiten voelde ik de connectie met mijn lijf steeds beter en 
kon ik meer aarden. Ik vroeg mezelf af hoe ik mijn hart meer 
voor mezelf in kon zetten. Na een jaar of 3 kwam tijdens een 
meditatie het antwoord. ‘Hou onvoorwaardelijk van jezelf’.  
Ik voelde mijn hartchakra letterlijk open gaan en huilde 
tranen van geluk. Twee weken later ben ik mijn huidige  
partner tegen gekomen.’  

Jennie: ‘Jaren geleden was ik op een retraite op Ibiza. Ik stond 
op een kruispunt in mijn leven en wist even niet meer welke 
kant ik op moest. 

 

 
Midden in de nacht werd ik wakker en tot mijn verbazing
stonden er lichtwezens om me heen. Ik zag dat er in mijn 
voorhoofd een gat zat. Het leek een beetje op een camera 
lens die je scherp kunt stellen en dat is precies wat er  
gebeurde. Op dat moment had ik geen idee wat het was maar 
naderhand besefte ik me dat mijn derde oog zich aan het 
ontwikkelen was en zich scherp aan het stellen was. Vanaf 
dat moment is de spiritualiteit zich meer in mijn leven gaan 
integreren en kreeg ik ook meer vertrouwen in het proces 
waar ik me in bevond.’
Zo hebben Nicole en Jennie allebei een eigen spiritueel pad 
gelopen om uiteindelijk samen hier uit te komen. Vorig jaar 
zijn de dames samen met een bijzonder groepje vrouwen 
voor de eerste keer afgereisd naar Cornwall in Engeland. Deze 
plek is zo speciaal omdat het een oud godinnengebied is
met een rijke geschiedenis en vele krachtplekken. Dit sluit 
helemaal aan bij hun missie om vrouwen weer in hun kracht 
te zetten. 

Dit jaar staat er wederom een reis op het programma.  
‘We gaan veel de natuur in om daar activiteiten zoals  
opstellingen, rituelen en meditaties te beleven. Daarnaast 
gaan we naar de kust om een priesteresseninwijding te doen 
en bezoeken we prachtige krachtplekken als het labyrint in 
Cornwall en ‘the lost gardens of heligan’. Je krijgt veel  
informatie over de archetypen en de godinnen en het  
talentenspel van sprookjesvrouw Nicole helpt je om tot 
diepe inzichten te komen. Er is ruimte voor creativiteit en we 
nemen en duik in het vrouwelijke deel van jezelf. We hebben 
een vol programma, het is dan ook zeker geen relax vakantie. 
Er zijn wel genoeg rustmomenten ingebouwd zodat er ruimte 
is om nieuwe inzichten te kunnen integreren. Je hebt ruimte 
om weer contact te maken met jezelf en dit helpt je om je 
verder te brengen op je pad.’ 
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DE REIS VAN DE HELDIN
‘Het thema van de komende reis is de reis van de heldin.
Joseph Campbell ontdekte dat er door elk mythisch verhaal 
een rode draad loopt. Dit noemt hij de reis van de held.  
Deze begint met ‘the call’. Er gebeurt iets in je leven en je 
wordt ‘geroepen’. Je gaat van de bekende naar de onbekende 
wereld en je moet een drempel over. Je komt helpers tegen.  
Het omslagpunt is de donkere nacht van de ziel. 
 
Het lijkt alsof het niet meer gaat lukken maar juist daar vind 
de grote transformatie plaats. Je wordt op de proef gesteld 
en getest en neemt al deze wijsheid mee terug de wereld in. 
Je wordt als een nieuw mens herboren. Maureen Murdock 
heeft ontdekt dat vrouwen een andere reis maken. Als het 
patriarchaat heerst, en dus de mannen een dominante rol in 
de samenleving innemen, is het eerste wat je doet afscheid 
nemen van het vrouwelijke en aansluiting zoeken in het man-
nelijke. Je wilt mee draaien in het systeem.  
 

Je gaat hard werken en jezelf bewijzen. Op een gegeven  
moment kom je er achter dat je spiritueel wat tekort bent 
gekomen. Hierna komt de behoefte en het verlangen om  
weer op te stijgen naar de godin. Om terug te keren naar het 
vrouwelijke en de band te herstellen met het gekwetste  
mannelijke. Dan kun je weer thuis komen in jezelf. Dit proces 
ligt als model onder de reis die we gaan maken. 

VOEDING
Voeding is erg belangrijk om je energietrilling goed te houden. 
Daarom hebben we Misha gevraagd om met ons mee te gaan 
en ons te verwennen met 3 verse en vegetarische maaltijden 
per dag. Ze is weken van te voren al druk met het maken van 
drankjes en het uitwerken van de recepten. Misha is culinair 
herborist en zorgt ervoor dat we culinair gezien niks te kort 
gaan komen. De komende mystieke krachtreis vind plaats van 
20 t/m 27 mei. Kijk op de website voor meer informatie. 
www.mystiekekrachtreis.com

"De reis van de held begint  
met 'the call'. er gebeurt iets in 
je leven en je wordt 'geroepen."


