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Through my lens
ACHTERGROND 

Mijn allereerste persoonlijke productie is
meteen een hele bijzondere. Ik zag Tessa
Koop, auteur van het prachtige boek Cosmic
Woman en dacht; deze vrouw verdient een
nog veel groter podium. Wat zij te vertellen
heeft, is van toegevoegde waarde voor velen,
juist nu. Haar boek voelde voor mij als
thuiskomen, ze schrijft over onderwerpen
waar ik mij al lang mee bezig houd. Maar
Tessa is al een heel stuk verder op de
spirituele ontdekkingsreis en zij verwoordt het
ook nog eens op een prachtige manier.
Daarnaast daagt zij je ook nog eens uit om
een stuk verder te denken en je verder over te
geven aan de spirituele ontwikkeling. 

Ik zag haar Instagram en dacht; hoe leuk zou
het zijn om deze prachtige vrouw nog meer
tot haar recht te laten komen tijdens een
fotoshoot. 

En zo stuurde ik haar hoopvol een berichtje
met het idee. Gelukkig reageerde zij heel
enthousiast. Ze stelde direct voor om haar
vriendin Doutzen Kroes te vragen om mee te
werken. Waarop ik reageerde dat het
waarschijnlijk beter was om eerst samen te
schieten. Ik vond het al positief spannend
genoeg met Tessa zelf en kon mij eerlijk
gezegd niet voorstellen dat een topmodel als
Doutzen (en haar management) het een goed
idee vonden om met een beginner als ik te
fotograferen.

With love, Xx Merel

DE SHOOT

 

OVER MIJ

 

De avond voor de grote dag verraste Tessa
mij al met een paar enthousiaste posts over
de shoot op Instagram.
Vol goede energie begonnen we aan de dag,
Tessa bleek ook in het echt een super warme
en fijne persoonlijkheid. Een zuivere energie,
iemand die je alleen het allerbeste gunt. Van
tevoren had ik natuurlijk al gezien hoe knap
ze is en mede daardoor wist ik dat er hele
mooie foto's uit konden komen. Maar ze kan
blijkbaar ook nog eens super goed poseren!
Alsof ze het al jaren deed straalde Tessa op
iedere foto.

Op een gegeven moment ging de deurbel en
liepen Doutzen en haar dochter Myllena Mae
de trap op; of ze even mochten kijken. Al snel
vroeg Myllena of zij ook op de foto mocht.
Dat vond ik natuurlijk ontzettend leuk.
 
Even later vroeg Doutzen of ik ook foto's van
haar met Tessa wilde maken. Dit voelde een
beetje als de omgekeerde wereld;) Ik wil dan
ook zorgvuldig met die foto's omgaan. 

 

In deze story presenteer ik je graag de foto's
van Cosmic Woman. Om de foto's te
ondersteunen hebben wij in samenwerking
een tekst geschreven die bij Tessa en de
boodschap van Cosmic Woman hoort. Ik vind
het verhaal ongelooflijk inspirerend en hoop
door het te delen ook anderen te mogen
inspireren. 

Lief mens; Volg je passie, deel je liefde, laat je
niet gek maken in deze gekke tijden en
probeer dicht bij jezelf te blijven.

Zelf heb ik jarenlang met veel plezier  in
verschillende rollen voor bedrijven aan
creatieve concepten gewerkt. Maar nooit kon
ik precies doen wat ik zelf wilde, omdat ik
afhankelijk was van anderen binnen het team,
of het commerciële doel achter de productie..
Ook wilde ik meer aandacht  besteden aan
het verhaal achter het plaatje. De diepere
persoonlijkheid die achter het beeld schuilt
trekt mij enorm aan. Daarom besloot ik zelf
producties te organiseren, vanuit mijn liefde
voor creatie en natuurlijk de persoon met wie
ik mag samenwerken. 

HET VERHAAL
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Tessa:  << Hoewel het lijkt alsof de
Westerse vrouw volop wordt
meegezogen in de 24-uurs economie en
alle ballen in de lucht moeten houden,
zijn er steeds meer vrouwen die ernaar
verlangen om te onthaasten en op zoek
gaan naar zingeving. Je denkt
misschien: “Waarom ben ik hier op
aarde, wat is mijn doel van mijn leven?
Wat is mijn passie? Die goede baan in
een hoog kantoorgebouw, het mooie
huis en die dure spullen, geven geen
voldoening meer. En al die meningen in
de media en de politiek verlammen
me.”>>

Met het boek ‘Cosmic Woman’ beschrijft
de auteur niet alleen haar journalistieke
ontdekkingsreis over de gevestigde
systemen, maar tevens haar
metamorfose naar een een wereld
waarbij je denkt in energie, in plaats van
alleen je te focussen op dat wat je ziet in
de materiële wereld. Dat laatste is
volgens de auteur een zeer beperkt
perspectief. Tessa: <<Ik begrijp dat het
voor veel mensen een grote stap is,
maar als je je intuïtie steeds meer
toelaat, ontstaat er magie. Je ontdekt
dat je veel meer interactie met je fysieke
werkelijkheid kunt hebben door bewust
te leven vanuit gevoel, intenties en
vertrouwen.
 
We zijn zo gewend om alles met ons
verstand te willen begrijpen, maar om je
innerlijke kompas te volgen en meer te
leven vanuit de wereld van energie, moet
je buiten je standaard kunnen om te
gaan voelen. En dat vinden veel mensen
juist eng! Want als je gaat voelen, dan
voel je ook waar je trauma's zitten.
Vervelende herinneringen uit je jeugd
die je had weggestopt, je angsten, je
falen. Veel mensen willen wel sterkere
intuïtieve vermogens, maar ze willen niet
nog eens door die vervelende gevoelens
heen die ze juist (on)bewust ver hebben
weggestopt. >>

Cosmic Woman & Doutzen Kroes:
“Laten we deelnemen aan deze ‘awakening’ voor
een

 
DE AWAKENING
VOLGENS COSMIC WOMAN

 

“Butterfly Effect”
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Tessa: << Je kunt je energetische frequentie
verhogen door met je passie bezig te zijn en
daarnaast de stilte in jezelf op te zoeken door
bijvoorbeeld te mediteren. Ook is het is heel
belangrijk om overtuigingen die ons met de
paplepel zijn ingegoten eens opnieuw te
bekijken. Zo van; “geloof ik wel wat ik denk? Is
het wel zo dat niets met elkaar verbonden is?
En dat we moeten concurreren om ons eigen
hachje te redden? Dat we de aarde moeten
uitbuiten uit angst voor een tekort?” Je
verstand heeft bewijs nodig om zijn terrein op
te geven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat
het ego een soort machtsgreep heeft genomen
om jou te beschermen in die fysieke
werkelijkheid waarin lijkt dat alles is
afgescheiden van elkaar. Zodra je
overtuigingen veranderen, kun je makkelijker
beslissingen maken op basis van je gevoel.>>
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Ook Doutzen Kroes ziet Cosmic Woman als een
grote inspiratiebron voor haar innerlijke reis.

Doutzen: << Wat Tessa schrijft is dat de Aarde een
levend, intelligent wezen is. En dat in harmonie met
haar leven de basis is van alles. Als we willen dat
onze kinderen in de toekomst in vrijheid leven, op
een mooie aarde, dan hangt dat af van de keuzes
die we vandaag maken.>>

Tessa: << Zeker als vrouwen kinderen krijgen, willen
ze een mooie wereld voor hun kind en roept hun
intuïtie luider. Dat Doutzen en nu ook steeds meer
anderen zich inzetten voor de nieuwe wereld is voor
mij een enorme aanmoediging om de boodschap
van Cosmic Woman uit te dragen. >>

Die nieuwe wereld gloort overigens volgens
profetieën van allerlei oude natuurvolkeren aan de
horizon, beschrijft de Cosmic Woman-auteur in haar
boek dat zij deels in 2012 schrijft. Uitgerekend het
jaar waarin de meest accurate kalenders ter wereld
van de Maya’s eindigden.

 

Tessa: << Volgens de Maya’s staat de mensheid op
het punt als een vlinder uit haar cocon te fladderen.
Maar is het zo dat in de cocon eerst het oude en het
nieuwe naast elkaar bestaan. 

Wij mensen zijn als het ware de ‘imagine-cells’ in de
cocon. Zo noemen biologen deze cellen echt. Dus de
nieuwe cellen die de vlinder ‘verbeelden’. En het is
onze taak een betere wereld te visualiseren en daar
aan te bouwen.

We staan op het punt Kosmische mensen te worden
die zich meer herinneren hoe alles in een web van
energie en frequenties met elkaar verbonden is en
zich beseffen dat gedachten invloed uitoefenen op
de realiteit. Dat is waarom ik mijn boek Cosmic
Woman heb genoemd.  Wij zijn vredelievende
vrouwen en moeders die willen opkomen voor de
rechten van ons allemaal. Voor onze toekomst, en
die van onze kinderen, waarin we leven in vrijheid en
verbinding met elkaar. Iedereen de ruimte moet
krijgen om een tegengestelde mening te hebben en
persoonlijke keuzes te mogen maken. Maar laten we
vooral voor onze gezamenlijke droom
tegenstellingen verbinden. En deelnemen aan deze
‘awakening’ die nu gaande is, die je kunt voelen met
je hart. Voor een immens Butterfly Effect. Divided we
fall. As one we rise!>> 
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Tessa heeft op Instagram een nieuwe
community opgericht @butterfly_monarchy,
waarbij ze maandelijks live massameditaties
in Stories organiseert om verbinding te
maken met gelijkgestemden.

<<Het is zo belangrijk dat mensen beseffen
hoe energie werkt en dat we onszelf met
elkaar letterlijk kunnen afstemmen op een
mooiere realiteit. Dan kan de materiële
wereld niet anders dan dit naar ons terug
spiegelen. Dat is geen zweverige filosofie
maar pure wetenschap. Alles is immers een
vorm van energie en daarmee zijn mens en
materie met elkaar verbonden. Het is zelfs
wetenschappelijk bewezen dat we op
collectief niveau maar 1% gelijkgestemden
nodig hebben om de wereld te shiften. Als je
de krant openslaat, naar het nieuws luistert
of naar de talkshows kijkt, lijkt het nog
helemaal niet zover te zijn. Maar deze
revolutie zal niet worden uitgezonden in de
gevestigde media. 

Deze revolutie is live. Nu. In jou en mij. We
weten ook dat als je een situatie van chaos
hebt, het ‘vlindereffect’ ontstaat. Als we in de
wereld een chaospunt bereiken, zoals nu,
wordt het systeem extreem gevoelig voor
kleine schommelingen, zoals verandering van
bewustzijn.>>

DE BUTTERFLY MONARCHY

 

- Breng meer tijd in de natuur door, leer
mediteren, zet intentie, en leer leven in het
ritme van de maan. Onze vriendinnen Jetteke
en Lieke van Lexmond hebben een Moon
Calender, die je daarbij dagelijks kan helpen.

- Zet kleine stapjes, maar maak ze wel
onderdeel van je dagelijks leven. Het is zo
makkelijk om je iedere dag door het nieuws
moedeloos te laten voelen. Daarom heb je
focus nodig om jezelf nieuwe gewoontes aan
te leren.

- Zorg dat je ruimte maakt voor wat voor jou 
belangrijk is. Doe dingen die je kracht en
vertrouwen geven.

Eén vlinder hoeft maar met haar
vleugels te slaan om een groot
omslagpunt te bewerkstelligen 

TIPS VAN COSMIC WOMAN & DOUTZEN

 


