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Toen Margaretha de Vries ‘ja’ zei tegen mijn vraag of ze gastspreker wilde zijn tijdens het retreat ‘Je 

Zielsmissie Ontsluierd’ maakte mijn hart een sprongetje. Jaren geleden heb ik een interview met 

Margaretha gelezen en de liefde die door haar en haar levensverhaal stroomt is me altijd 

bijgebleven. 

Dit is wat ik in het bijzonder uit ons gesprek heb gehaald en met je wil delen: 

▪ Margaretha’s levensverhaal (en ook het verhaal van haar man!) laat zien dat in de meest 

moeilijke levensgebeurtenissen vaak de kiem zit van de zielsmissie die later geleefd mag 

worden. De kunst is om het cadeau dat besloten ligt in die pijnlijke ervaringen te herkennen 

en te waarderen. 

▪ Voordat je incarneert in een menselijk lichaam is je zielsmissie al helder en die missie wijzigt 

tijdens je leven niet. Wat wel verandert, is hoe je zielsmissie zich door de jaren heen uitdrukt 

omdat we immers als mens door verschillende levensfasen heen gaan. 

▪ Soms is het nodig dat we eerst heel goed voor onszelf zorgen en dat we onze zielsmissie juist 

niet leven. We kunnen immers pas onze gaven met anderen delen als we zelf in balans zijn.  

▪ We kunnen nog zo ons best doen om niet te doen waarom we hier op aarde zijn; de 

innerlijke impuls om vorm te geven aan onze zielsmissie zullen we altijd blijven voelen. De 

zielsmissie ontvouwt zich dan tegen wil en dank. 

▪ Volgens Margaretha kunnen we altijd om hulp vragen aan ‘God en de Engelen’ op een 

manier die bij ons past. 

Ik vond het heerlijk om een uur lang in Margaretha’s energie te zijn omdat die zo heerlijk omhullend, 

warm en liefdevol is. Wat ik ook nog zo’n mooie uitspraak van haar vond, was: ‘Liefde is het 

toverwoord!’. 

 

 


