
De bijzondere manier waarop

 De regenboogdolfijn
tot stand kwam

Eind 2011 doe ik, zoals regelmatig, mee aan de zgn. terugkomdag van de Schumann Resonantie-cursus 
bij Niburu. (De Schumann-resonantie is een term voor de trilling van de Aarde. Door je hiermee te 
verbinden ben je in staat om je zelfherstellende vermogens te activeren, jezelf te beschermen tegen 
negatieve invloeden van buitenaf en je bewustzijn te verhogen; www.niburu.nl.) 
Tijdens de groepsmeditaties verschijnen er op mijn netvlies beelden van dolfijnen. Het zijn zelfs 
gekleurde dolfijnen! Ik vind dolfijnen zoals velen met mij heel bijzondere dieren en heb er weleens een 
paar boeken over gelezen. 
Op een andere terugkomdag zie ik deze vrolijke beelden niet. Waarom? 
Ineens zie ik een verband met een persoon die soms in mijn buurt is: Maggie Tahalele.
Maggie Tahalele (www.christallin.nl) is Energetisch Coach en zwemt regelmatig met dolfijnen. Ook geeft 
ze hierover workshops.
Het verband met de dolfijnenbeelden en de aanwezigheid van Maggie komt zo regelmatig voor dat ik 
voel dat ik een dolfijnenboek ‘moet’ maken.
Ik vraag Maggie of zij de opzet van het verhaal een beetje wil begeleiden, omdat ik in de 
regenboogkleuren ongemerkt ook de chakrakleuren zie. Eventueel zou dit boek dan ook naast de gewone 
lezer door kindertherapeuten gebruikt kunnen worden.
Als ik haar de eerste versie, met acht dolfijnen en een walvis in de hoofdrol, laat lezen zeg ik erbij: “Let 
maar niet teveel op de namen van de dolfijnen, daar ben ik nog niet uit.”

Maggie heeft over het bedenken van namen zo haar eigen idee.
“Wat zeg je ervan als we de namen aan de dolfijnen zelf vragen? Ga je mee naar het Dolfinarium?” 
Graag! Ik ben er in geen jaren geweest.
Van het Dolfinarium-personeel mogen we niet al te dicht bij de dieren komen, maar in een rustige hoek, 
op acceptabele afstand van het bassin, ligt een grote steen die ons uitnodigt om op te zitten.
Ik sluit mijn ogen, concentreer me en Maggie begeleidt de meditatie, waarbij ze het verhaal voorleest . Ze 
stopt op het punt waarbij de naam van een nieuw geïntroduceerd dolfijntje ingevuld moet worden. 
En dan... ja, hoe kan het? Ik ‘hoor’ een naam en spreek hem uit...!

Aldus verschijnen o.a. Lara, Reno, Viola en de walvis Marimara in de tekst.
Als het verhaal geëindigd is heb ik alle namen ontvangen. 
Volgens Maggie hebben 3 dolfijnen van het Dolfinarium tijdens onze geleide meditatie stil naar ons 
liggen kijken. Ik bedank ze voor hun aandacht.
Als ik die dag thuiskom heb ik het gevoel dat er dolfijnen rond mijn werktafel zwemmen!
Het boek zelf (tekst en beelden van papiercollages) laat zich snel en gemakkelijk maken. 

In januari 2012 heb ik een afspraak met de uitgever (www.elikser.nl) over het verschijnen van het 
geplande boek ‘Hoger en hoger’ (over ons kosmisch bewustzijn. We besluiten dit boek spoedig uit te 
geven.)
Op de valreep toon ik haar toch nog even mijn nieuwste product. 
Onmiddellijk zegt ze: “Dit raakt me in mijn hart. Dit boek moet er eerst komen!”
En zo is het gebeurd. 
Voorjaar 2012 verschijnt De Regenboogdolfijn in de vorm van een prachtig gekaft en gebonden 
prentenboek, geschikt voor iedereen die van dolfijnen en walvissen houdt.
Met dank aan Maggie Tahalele en de dolfijnenenergie!
 

http://www.elikser.nl/
http://www.christallin.nl/

