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Willeke bĳ haar schilderĳ:
Opstanding van Maria Magdalena

Kunstenares Willeke Hendrikx:

‘Ik weet nooit
wat er tijdens het
schilderen geboren
mag worden’
Hoe mooi is het als je kunstwerken mag schilderen die je doorkrijgt via gidsen en
lichtwezens? Willeke Hendrikx ervaart dit vrijwel dagelijks. “Ik word geleid door de sferen
en de innerlijke wereld en heb nieuwetijdsengelen mogen schilderen, die rechtstreeks uit het
kosmisch galactische hart komen. Mensen worden zelfs geregeld geheeld door het kijken
naar mijn kunstwerken!” Een kennismaking met een bevlogen en uiterst artistieke dame.

Tekst en foto’s: Arthur Schroer
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en dat doet ze tot op heden nog steeds,
maar nu alleen nog voor een kleine groep.
“Ik heb in die begintijd ook ademtherapie
gevolgd en kon één van mijn twee dochters
er heel goed mee helpen, toen ze bijna
op sterven lag door een ernstige longontsteking. Mijn dochter zegt nu nog steeds:
‘Mama, ik zou niet meer geleefd hebben,
als jij toen die ademhalingsoefeningen niet
met mij had gedaan.’ Yoga en creativiteit
zijn – naast mijn familie – de twee belangrijkste vreugdes in mijn leven. Ik heb een
opleiding handvaardigheid gedaan en was
veel technieken machtig, maar schilderen
viel daar in die tijd niet onder. Toen mijn
dochter Saskia naar de kunstacademie ging,
stond het huis vol met schildersmaterialen.
Ik vroeg haar of ik er ook mee aan de slag
mocht gaan en ben sindsdien nooit meer
met schilderen gestopt. In het begin van de
schilderperiode kwamen bij mij drie vormen van kanker tevoorschijn. Een enorme
uitdaging, die vijftien jaar geduurd heeft.
Dat heeft mijn leven wel veranderd! Tijdens
het schilderen laat ik mij leiden vanuit mijn
gevoel, want er wordt vanbinnen veel aangeraakt bij mij. Ik krijg de afmetingen en de
kleuren door en ik heb leren luisteren naar
wat ik aangegeven krijg. Elk schilderij is

WIN EEN
ORAKELBOEK
Maak kans op één van de vĳf
exemplaren van het HealingArt
Orakelboek. Ga naar magazine.
paravise.nl en laat weten waarom jĳ vindt dat je een exemplaar
verdient.

daardoor een verrassing, want ik weet nooit
wat er ‘geboren’ mag worden.”
WARE RĲKDOM
“Er is altijd een groep lichtwezens om mij
heen”, vertelt Willeke over haar werkwijze
tijdens het schilderen. “Zo heb ik nieuwetijdsengelen mogen schilderen, die recht-

kunnen verbinden, moest er een zuivering
in mijn systeem plaatsvinden. Ik kreeg
te horen dat mijn ziel opnieuw geboren
wilde worden. Ik heb hierdoor een aantal
jaren weinig contact met anderen kunnen
verdragen, omdat het een eenzame weg
was die ik moest gaan. Dat is het pittigste
stuk uit mijn leven, maar ik heb zeker het

‘Ik heb nieuwetĳdsengelen mogen
schilderen die rechtstreeks uit het
kosmisch galactische hart komen’
streeks uit het kosmisch galactische hart
komen. De nieuwetijdsenergie komt daar
vandaan. Ik word geleid door de sferen en
de innerlijke wereld. Ik nam veel energieën
van anderen over en heb dat allemaal een
plaats moeten geven om er goed mee om te
leren gaan. Inmiddels heb ik tegen mijn ziel
gezegd dat ik niet meer ingezet wil worden
voor het uitwerken van het collectief onbewuste. Ik trek het niet meer. Ik wil alleen
nog in vreugde dansend in mijn leven staan
en mijn focus leggen op het schilderen. Ik
heb mijn levensprocessen de laatste tien
jaar doorgemaakt onder begeleiding van
een zeer bekwaam energetisch therapeut.
Als hij niet op mijn pad was gekomen, weet
ik niet of ik er goed uit was gekomen. Er
moest veel negatiefs – ook veel van wat
ik overgenomen had – uit mijn systeem.
Dat proces is nu zo goed als afgerond. De
therapeut (indien gewenst mag ik zijn
naam en telefoonnummer doorgeven) doet
dit geheel belangeloos, omdat hij vindt
dat ik heel veel geef aan de wereld. Deze
man heeft mij het nodige doen inzien om
gelukkig in het leven te kunnen staan. Hij
kan heel diep gaan en dat had ik nodig
om tot de wezenlijke kern te komen. Er is
een pure, kosmische stroming tussen ons.
Inmiddels voel ik mij schatrijk in mijn hart.
Ik weet dat rijkdom niet in materiële zaken
zit. Het ware levensgeluk komt van binnen
uit!”
ZIEL BLOOTLEGGEN
Willeke heeft als doel het vanuit het hart
delen van de vreugde van liefde middels
haar schilderijen, het HealingArt Orakelboek
en het Zijn. “Drie jaar geleden voelde ik
dat ik het galactische hart mocht schilderen. Door me met zo’n grote kracht te

gevoel dat mijn ziel opnieuw geboren is.
Ik voel me nu ‘heel’ en besef dat het niet
voor niets is geweest. Ik kan ook weer blij
zijn over iets en dat heb ik een periode
niet gehad. Ik kan nu regelmatig in mijn
lichaam de schittering van mijn ziel voelen.
Mijn lichaam, geest en ziel zijn nu één.
Dat is eigenlijk waarvoor wij op aarde zijn.
Uiteraard behoud ik wel gewoon menselijke
trekken en emoties en dat is prima. Ik heb
lange tijd mijzelf weggecijferd, maar dat is
voorgoed voorbij. Bij mijn ex-echtgenoot,
de vader van onze kinderen, kon ik niet
mijn ziel blootleggen. Hij is recent overleden en twee dagen na zijn overlijden stond
hij bij mij thuis in de deuropening. Toen hij
zich aandiende, voelde ik weer onze ware
liefdesverbinding. Dat was heel bijzonder.
Ik heb destijds ook ons overleden dochtertje
mogen zien. Ze stond helemaal in het licht!
Ik rende naar haar toe, maar toen was ze
opeens weg. Ik snap nu dat haar zielenplan
in dit leven alleen maar was dat ze geboren
moest worden. Zij heeft ook in de tijd van
Jezus geleefd en wij waren toen al samen.
In dit leven moest ik echter doorgaan en zij
is op een ander level verdergegaan!”
Tijdens ons gesprek wordt me duidelijk dat
de leeftijd van Willeke totaal niet past bij hoe
zij in het leven staat. Ze ﬁetst veel, doet aan
Pilates en beoefent natuurlijk veel yoga. Ze
is levenslustig en gek op haar familie. Het is
mooi om te zien dat je ook op latere leeftijd
zo energiek als Willeke in het leven kunt
staan!
STEM VANBINNEN
Dat haar ziel opnieuw geboren is, zal er
zeker toe bijgedragen hebben dat ze een
stuk jonger overkomt. “Dat komt mede
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SCHILDERĲ
WINNEN!
Willeke verloot haar schilderĳ

The Awakening Of The Heart (olieverf op
doek, 80x60). Jĳ kunt hier kans op maken!
Ga naar magazine.paravisie.nl om mee te
doen. Je kiest op gevoel een nummer uit
tussen 1 en 25. Een vriendin van Willeke
kreeg het winnende getal al door en een
kleindochter trekt uit alle deelnemers
die meespelen met hetzelfde nummer de
uiteindelĳke winnaar. Deze actie loopt tot
en met 25 april 2017!

doordat het kosmische licht nu in mijn hart
kan schijnen. Ook het schilderen draagt
eraan bij dat ik me jong blijf voelen. Ik mag
energetische kunstwerken maken en dat
levert mij enorm veel positiviteit op. Maar
ook anderen ervaren positieve energieën
bij mijn schilderijen. Elk schilderij wordt
voor iemand gemaakt, zonder dat ik op

van ben. Als ik wel iets zou weten, dan
zou ik wellicht vanuit mijzelf een bepaalde
richting uitgaan tijdens het schilderen en
dat is vanuit de kosmos niet de bedoeling.
Daarom laat ik mij totaal energetisch leiden
tijdens het schilderen. Zo hoorde ik een
stem vanbinnen, die aangaf dat ik een schilderij gratis mocht gaan verloten: The Awa-

‘Ik voel ik me schatrĳk
in mĳn hart’
voorhand weet wie dat is. Mensen worden
geregeld geheeld door het kijken naar mijn
schilderijen en de afbeeldingen ervan die
in mijn boek en op kaarten staan. Zelfs als
ik de telefoon voor een schilderij houd, kan
de persoon aan de andere kant van de lijn
de engelenenergie voelen. Ik ontvang daar
mooie, positieve reacties op. Ik laat mij creatief sturen door mijn gidsen. Soms zie ik
veel licht in mijn kamer of een gestalte op
het nog te schilderen doek. Bij mij gebeurt
eigenlijk alles zonder dat ik me er bewust

kening Of The Heart. Er staat een engel op
die ik heel transparant uit het centrum van
het kosmisch galactische hart zag komen,
waar ik mee in verbinding sta.” Lezers van
ParaVisie kunnen kans maken op dit gratis
schilderij of het HealingArt Orakelboek, zie
onderaan het artikel.
Willeke vertelt enthousiast hoe blij mensen
worden van haar HealingArt Orakelboek en
dan vooral van de afbeeldingen die erin
staan. “Maar ook van de visualisaties en

meditaties die ik erin heb geplaatst. Zo heb
ik bij een schilderij staan: ‘Mijn hart is een
tempel van licht’. In combinatie met de
afbeelding van het schilderij gebeurt er iets
bij mensen die ervoor openstaan. Het kan
helend werken, doordat je in je eigen ziel
terechtkomt. Voor mij is het heel bijzonder
dat dit boek tot stand heeft mogen komen!
Het is eigenlijk een soort kind van mij, dat
geboren is via mijn levenservaring en met
hulp vanuit de kosmos. De helende energie
is niet van mij afkomstig, maar komt uit de
sferen. Ik voel dat dit mijn zielsopdracht
is. Iedereen krijgt een geschenk voor de
wereld mee en dit is het stukje dat ik mag
betekenen voor anderen!”

Op magazine.paravise.nl
lees je Willeke’s eigen visie
op haar leven. Bovendien
tref je er een aantal afbeeldingen van schilderĳen van
haar hand aan.
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