


Dit boek is gerealiseerd door het duo: 

 Jedid-Jah en de vrouw van magie 





Lieve mensen,  

Dit is het inkijkexemplaar. De structuur verschilt met die 
van het boek. De inhoud is uiteraard hetzelfde en de 

vormgeving ook. 

Dit boek beschrijft de universele taal van de liefde. 
Ongeacht welk geloof, welke geaardheid of  leeftijd je hebt. 

Wie je bent is dus niet van belang. 

Geniet, lach, bewonder en heb lief. 









Fragmenten uit het boek 

Alles staat en valt met bewuste communicatie. Vergeet de angsten 
om te voelen en deze gevoelens uit te spreken. Wanneer jij je 
gedachten niet belangrijk genoeg vindt en het gevoel wat daarbij 
komt kijken ook niet, zul je hiervoor nooit een oplossing vinden. 
Vaak houden mensen onbewust veel in zichzelf, want wat heeft een 
ander daaraan? Als iemand van je houdt, wil diegene alles weten, al 
is het om alleen maar te luisteren en de kans te krijgen om er voor je 
te zijn.  
Wanneer je gevoelens niet uitspreekt hou je niet alleen jezelf voor 
de gek, maar jouw partner krijgt ook niet de kans om je te volgen, er 
voor je te zijn en te luisteren. Voel je vrij om te zijn wie je bent in een 
relatie, als dit niet kan vraagt de relatie om inhoudelijke 
verandering. Het is een stap om in alle openheid de persoon te 
laten zien, die elke dag leeft vanuit die ziel en het hart wat van hem 
of haar is. Hoe leert iemand je anders écht kennen als je dit niet 
doet?  
De eerste keer dat mijn schijnmasker af ging beleefde ik de wereld 
op een waardevollere manier. Alles had een bestemming gekregen 
en mijn proces hier op aarde was rijkelijk gevuld met de 
schitteringen van de vrouw en een relatie.  
Het heeft betrekking op elke vorm van relatie. Ik ben hetero en heb 
de magie gevonden in de vrouw, die leefde vanuit innerlijke magie. 
Bij welk geslacht je jouw liefde vindt is niet van toepassing. Het gaat 
om de invulling die aan de relatie gegeven wordt. Wanneer je 
ervoor open staat kom je op een moment iemand tegen waarvan je 
voelt dat dit anders is. Een gevoel wat zo sterk is dat je jezelf niet 
meer kunt herkennen. Het bloed dat door je lichaam stroomt lijkt 
gloeiend heet, je gedachten worden vervuld met allerlei verlangens  
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die je voorheen niet kende. Onzekerheden kunnen een plaats 
krijgen in je leven, energie kan rijkelijk vloeien en zorgt ervoor dat 
jouw hart voornamelijk voelbaar is. Het rationele stuk kan een 
tegenpool zijn waardoor als dit de overhand neemt het vuur van 
het hart gedoofd kan worden. Besef je wat voor contrast er kan 
ontstaan? En wat voor invloed dit kan hebben op je leven 
daarvoor? Ook op je gevoelens en de manier waarop je jouw keuzes 
baseerde? Wanneer je normaal dingen verstandelijk kon 
beschouwen zegt het hart je nu gedag en neemt het voortouw. De 
gedachte ‘zo hoort het leven toch te zijn’ drong tot me door, 
wanneer ik mijn liefde ontmoette. Waarom bekijken we alles zo 
verstandelijk? Zijn we bang om naïef gevonden te worden? 
Impulsief? Bang om gekwetst te worden? Misschien wel de 
gedachte wat anderen, onze ouders of vrienden ervan vinden? Of 
bang om onszelf te verliezen in het leven vanuit je hart? Er ontstaat 
pas magie als liefde de voeding is van ons leven.  
Ik was verzacht en mijn geduld groeide enorm. Natuurlijk is het 
belangrijk niet afhankelijk te zijn van een ander persoon. Alles 
begint bij jezelf, maar de liefde kan de opening geven voor 
innerlijke veranderingen en een verrijking van gevoelens die 
allemaal een weg weten naar de bestemming in jouw leven. Zo 
kunnen we met dankbaarheid gaan kijken naar de liefde en de 
persoon die in ons leven is gekomen. Het is een wonder, een 
magische gebeurtenis en bovenal een zegen voor de toekomst. Ik 
beschouw mijn vrouw als een parel, die het kostbaarste bezit vormt 
in mijn leven. Met bezit bedoel ik het mooiste geschenk wat ik heb 
gekregen, want we zijn van onszelf en van elkaar. Bij het JA woord 
geef je jezelf aan de ander en maak je een belofte aan jezelf en aan 
jouw partner.  
Het gevoel wat ik bij een vrouw heb leren krijgen is zo overwel- 
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digend. De lessen die verborgen zitten in het vrouwelijk schoon zijn 
oneindig fascinerend. De manier waarop zij, de wijze vrouwen naar 
de wereld kijken en dingen kunnen doorstaan is pure power te 
noemen.  Veel mannen vinden de vrouw soms maar een apart 
wezen. Dat is ook in zekere mate zo, maar is apart negatief? Of is 
dit juist de opening voor het wonder? Ik geloof niet in mannen 
komen van Mars en vrouwen van Venus. Iedereen is excentriek en 
het gaat om persoonlijkheid, karakter en het perspectief van 
waaruit je kijkt en leeft. Ik geloof in de taal van de liefde. Elke ziel is 
uniek waardoor de levensreis van elk individu een op zichzelf 
staand wonder is. Als we écht naar elkaar zullen kijken, dus niet de 
eerste laag, maar de diepere laag eronder, zullen we ontdekken dat 
met alles een oorzaak gepaard gaat.  
De manier waarop wijze vrouwen redeneren is intelligent en 
volkomen bedachtzaam. Als je een wijze vrouw laat spreken 
ontstaan er klanken die zacht zijn voor de ziel. Een vrouw heeft ook 
de juiste zuurstof nodig. Als man is het mede onze 
verantwoordelijkheid om dit in een relatie aan haar te kunnen 
geven.  
De gevoelens van een vrouw zijn daar een belangrijk onderdeel van. 
Vaak zijn mannen niet thuis als de grote put van gevoelens open 
gaat. Ik denk dat veel mannen zich geen raad weten met deze 
gevoelens en daarbij al helemaal niet een zinnige reactie kunnen 
vormen. 
Lieve mannen probeer het eens uit, om écht te luisteren en dan zit 
het antwoord in de zinnen die deze elegante dame uitspreekt. Dat 
luisteren de key is voor toenadering zul je dan vanzelf ervaren. Ik 
ben de gevoelens van mijn vrouw erg gaan waarderen. Zij is een 
zuivere tweede helft van mijn lichaam geworden. Zo bijzonder 
wanneer je elkaar vrij kunt liefhebben en daaruit levenslessen kunt  
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halen.  
Ieder mens op deze aarde wil vertrouwen en eerlijkheid. Wanneer je 
dit nu eens kan vinden in de persoon met wie je een relatie aangaat,  
dan is de cirkel rond. Ik geloof in de kracht van samen. De 
verbinding die er ontstaat gaat dwars door alle menselijke barrières 
heen. Er ontstaat iets goddelijks, wat ik magisch noem. Zo’n zuivere 
energie die gevoed kan worden door twee mensen, die simpelweg 
alleen maar zichzelf zijn. Onze gevoelens kunnen gekoppeld 
worden tot een ketting van natuurlijke krachten, die ons gehele 
leven van enorme toegevoegde waarde kunnen zijn. 
Ik ben iemand die graag bewust beschouwt hoe bijzonder iets kan 
zijn. Zo’n zuivere energie die gevoed kan worden door twee 
mensen, die simpelweg alleen maar zichzelf zijn. Onze gevoelens 
kunnen gekoppeld worden tot een ketting van natuurlijke krachten, 
die ons gehele leven van enorme toegevoegde waarde kunnen zijn. 
Ik ben iemand die graag bewust beschouwt hoe bijzonder iets kan 
zijn. Ik sta elke dag stil met verwonderende dankbaarheid. Hoe kun 
je dit jezelf aanwennen? Door nooit te vergeten waar je vandaan 
komt en wat je tot de dag van vandaag allemaal ontvangen en 
verkregen hebt. Het leven vieren is niet een impulsieve keuze. Dit is 
de sleutel voor een veelbelovend leven. Daarbij hoort ook het 
vieren van de gevoelens die in jou en in jouw partner of toekomstige 
partner verborgen zitten. Mensen spreek ze alsjeblieft uit en omarm 
ze, want ook jouw gevoelens zijn onderdeel van wie je bent. Schrik 
niet en sta open voor groei en ruimte om te ontdekken wat jij nodig 
hebt in dit leven. Laat de liefde hier nou een passende gids voor 
zijn.  
De ogen van een wijze vrouw zijn de zuiverste spiegels, die de weg, 
de waarheid en het leven kunnen brengen. Als man moet je daarom 
wel bij jezelf beginnen en naar binnen kijken. Wie ben ik? Wat heb ik  
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nodig? Wat heb ik te bieden? Als het goed is heb je altijd de beste 
versie van jezelf te bieden, dit geldt voor iedereen. Naar wat voor 
soort relatie je ook opzoek bent. Alles in dit leven is één groot 
proces, dus je moet niet denken dat er opeens de betere versie van 
‘ik’ tevoorschijn komt.  
Geniet van de kleine stapjes, die jouw gevoelens, jouw gedachten en 
jouw gedrag vormen. Omarm de lessen die je hebt mogen 
ontvangen. Wanneer jij leeft in een leven waar de puurste liefde 
centraal staat, is er geen fout te maken, maar alléén liefde te 
creëren. Wederzijds geduld is daarbij niet uit te sluiten. Je kunt niet 
voor iemand anders bepalen hoe snel diegene groeit, zich 
ontwikkelt, door heeft wat de gewenste omgang is in de relatie en 
zich openstelt. Je hebt altijd twee mensen in een samenzijn nodig 
om liefdessucces te behalen.  
Onthoud alsjeblieft dat waar we onszelf op focussen, aan denken 
en welke gevoelens we uitzenden dat we dit ook aantrekken. Dus 
als jij positiviteit, verbinding, kracht, liefde en genegenheid voelt 
trek je dit ook aan. Het is belangrijk om daarom je gevoelens goed 
onder ogen te komen en bewust te beseffen wat deze zijn. Hierdoor 
kun je ook het proces om de juiste partner aan te trekken 
beïnvloeden. Schrijf je gevoelens op, spreek ze uit, omarm ze, geef 
er een gepast antwoordt op en geef alleen ruimte voor gevoelens 
die jou verder brengen. Schat jezelf op waarde en kom in het reine 
met wie je écht bent. Dit helpt om jezelf op waarde te schatten en te 
beseffen wat jij nodig hebt in dit leven. 
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Wanneer je van plan bent om je leven in de relationele sferen met 
iemand te gaan delen, is de vraag of jij kan geven wat je wilt 
ontvangen enorm belangrijk. Wat je geeft zul je terug krijgen, dit 
staat als een mijlpaal boven water, maar wat je wilt ontvangen kun 
je dit ook geven aan iemand die je liefhebt? In welk opzicht is het 
anders mogelijk om de evenwichtigheid een aanwezige plaats te 
geven? Ik wilde vanuit mijn overtuiging de geliefde waarmee een 
eeuwige verbondenheid aangegaan zou worden alles kunnen geven 
wat in mijn vermogen lag. Dit moest een zuiver proces zijn en 
daarbij moest oprecht worden gekeken naar de mogelijkheden die 
in mij verborgen zaten, om mijn vrouw te kunnen bieden wat zij 
écht nodig heeft. Hoe kan een relatie anders tot een voltooiing 
komen?  
Mijn vrouw stelde aan mij een vraag in de beginfase van onze 
liefdesreis, die direct diep ging en daaruit opgemaakt kon worden 
welke vrouw er tegenover mij zat. Wat heb je mij te bieden? Dit was 
de vraag die vrij snel aan het begin van ons diner aan tafel 
geserveerd werd. Het is een onverwacht moment, waarin 
voorbereiding en een bedachtzaam antwoord geen mogelijkheid 
was. Ik vertelde haar recht uit mijn hart met beaming van mijn ziel, 
dat ik alles eraan zou doen om haar elke dag vrouw te laten voelen. 
Dit bevatte een diepere laag met daarin onvoorwaardelijke liefde en 
volledige acceptatie van wie zij is. Ook ben ik van mening dat een 
man zijn vrouw altijd op handen moet dragen en beschermen waar 
nodig, als zij een zuiver en magisch geschenk is van de hemel. Er 
moet altijd sprake zijn van gelijkheid en verantwoordelijkheid die 
van beide partijen dezelfde inhoud meekrijgt. Vrouwen en mannen 
zijn gelijk, alleen niet hetzelfde.  
Zorg dat je altijd elkaar de juiste plaatst geeft en bemin elkaar zoals 
diegene ook daadwerkelijk is. Kijk eerst naar jezelf voordat je vraagt 
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, verlangt en wenst van een ander.  
Wanneer zielen verweven worden kun je elkaars taal spreken. Dit 
antwoord was voor haar een opening om verder te kunnen bouwen 
aan ons leven samen. Als er geen ruimte is voor de voorbereiding 
op het geven van de gewenste antwoorden, of om jezelf te 
verdiepen in welke uiting gewenst  
is komt het aan op: de natuurlijke ik en in welke innerlijke fase jijzelf 
verkeert. Dan wordt het natuurlijke geboren en leven we vanuit de 
vrije ‘ik’ die begeleid wordt door een hart waar liefde heerst. Wat 
vind jij van een leven waarin de puurheid overheerst? Als je op een 
punt komt waarin het hart en de ziel een wisselwerking vormen 
ontstaat er een onverwoestbare kracht om jezelf te durven zijn. Dit 
leven heeft altijd de beste intenties met ons voor. Waarom zouden 
we dit leven dan vrezen? Wij zijn niet geboren om angsten, 
onderwaardering en negativiteit een hoofdrol te geven. De 
schitteringen van ons bestaan hebben jou nodig, om volledig 
uitgezonden te worden over de gehele planeet. Er is overal liefde 
nodig en de juiste frequentie die in ons wezen aan staat om al het 
goede te kunnen ontvangen. Probeer elke dag dankbaar te zijn en je 
ziel te vervullen met innige verwondering voor de kleinste dingen, 
die het nieuwe ‘normaal’ zijn geworden.  
Ik heb zelf ook te maken gehad met een leven dat op de 
automatische piloot was gebaseerd en daarbij een gebrek had aan 
magie en verwondering. Ik stond niet stil bij de kleine dingen in dit 
leven, hoewel er altijd een reden is om volledig dankbaar te zijn. 
Mijn negatieve emoties konden geregeld een dominante plaats 
veroveren in mijn gedachten, hierdoor baande mijn gedrag een pad 
naar vele droevige plekken. De tijd en energie om hiervan los te 
breken is niet waardig te noemen.  
We kunnen veel zaken in dit leven beïnvloeden door simpelweg  
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onze hoofdkranen van liefde en verbinding open te zetten. Sta in 
het licht want jij bent het waard! 
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Ik ben een vechter en opgeven is geen optie. Maar de grenzen 
waren overschreden. Ik wilde vooruit, het goede voorbeeld zijn 
voor mijn kinderen, de sterke moeder zijn die zij verdienen.  Ik was 
te zacht en begripvol geweest voor de situatie en hem veel te lang 
de handen boven het hoofd gehouden. Ik werd constant 
belemmerd in mijn persoonlijke groei en succes. Ik moest die 
persoon loslaten. 
Het was geen kwestie meer van willen, maar van overleven en 
moeten zorgen voor mezelf. Dit was eigenlijk te laat, maar zolang 
we iedere dag de zon ontvangen, bestaat te laat niet en ontvang je 
nieuwe kansen. Hierdoor heb je elke dag een keuze of je voor jouw 
droomleven gaat of niet. Denk wijs na, aan wie en met wie, jij de 
eeuwige beloften wilt delen. Trouwen heeft voor iedereen een 
andere lading, zo ook de inhoud van trouw zijn. Bespreek daarom 
goed, wat de wederzijdse betekenis is, van het huwelijk en de 
beloften die worden aangegaan. Zodat de volledige liefde kan 
vloeien en je elkaar in volledige vrijheid kunt liefhebben. Mijn eigen 
weg naar innerlijke vrijheid moest ik zelf vinden! Het gaf me een 
enorme bevrijding. Alsof een vogel voor het eerst haar vleugels 
uitslaat en het nest verlaat. Ik had twintig jaar nodig gehad om tot 
het inzicht te komen, dat ik ook liefde mag ontvangen en mag  
gaan kijken wat ik nodig heb in een relatie. Door het vreemdgaan 
van mijn toenmalige partner, besefte ik de waarde van mijn bestaan. 
Ik had in de voorafgaande jaren, zoveel negativiteit en leugens door 
de vingers gezien, omdat ik mij had vastgebeten in de beloften van 
het huwelijk. Ik ben van nature iemand, die alles tot een mooi einde 
wil volbrengen en in harmonie wil leven. Door mijn empathisch 
vermogen, ging ik vaak mee in de redenen van die andere persoon. 
Daardoor kon iemand over mijn grenzen gaan en cijferde ik mezelf 
weg.  
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Ik heb ondervonden, dat evenwichtigheid in een relatie cruciaal is. 
De hand boven het hoofd houden van een partner die: liegt, dreigt, 
egoïstisch is, respectloos is, verslavingen heeft, niet luistert, niets 
kan geven maar wel wil ontvangen en zichzelf niet kent, brengt je 
niks. Ik moest er op een harde manier achterkomen, dat het leven 
ook om mij mag gaan. Ik ben dankbaar voor deze situatie en de 
waardevolle levenslessen die hieruit voort zijn gekomen. Uit iets 
slechts, komt altijd iets goeds.  
Ware liefde begint bij jezelf en vanuit deze basis, kun je de juiste 
partner ontmoeten. Een relatie is niet zorgen voor die ander, maar 
er voor elkaar zijn. Laat jouw positieve eigenschappen en talenten 
tot zijn recht komen in je eigen leven, maar ook door de 
wisselwerking, die er in een relatie ontstaat. Negeer signalen van 
het leven niet en verlang ernaar om deze onder ogen te komen. Ik 
moest een keuze maken, om niet langer in dit moeras te blijven, 
waarbij ik geen stap vooruit kon zetten. Voor mezelf en mijn gezin 
was het tijd om deze cirkel te doorbreken. De tijd was aangebroken 
en het leven had mij de kans gegeven om wel los te breken uit deze 
negatieve spiraal, doordat ik zuiver ben gebleven en altijd 
onvoorwaardelijke liefde in mijn bestaan gekoesterd heb, mocht ik 
op langer termijn ware liefde gaan omarmen en toelaten.  
Ik kon vliegen, vliegen als de beste en ik deinde op de wind. De zon 
scheen en het leven lachte mij toe. Met steeds meer vertrouwen in 
het leven. Hoewel mijn reis naar het spirituele al meer dan twintig 
jaar geleden begonnen was, leek het wel, of nu alles wat ik geleerd 
had, mij de kracht gaf om mezelf te mogen zijn. Ik keek ook even 
achterom, een blik terug in de tijd. Ik had mezelf rijk gelezen, kennis 
op gedaan, met wijze mensen gesproken en mezelf ontwikkeld. Mijn 
mind was altijd op groei gericht en dat had me gebracht waar ik tot 
op de dag van vandaag sta. Ik had vanaf mijn veertiende gewerkt  
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om mijn eigen geld te verdienen. 
Op mijn negentiende was ik uit huis gegaan zonder geld en betrok 
een klein huurhuisje dat ik net kon betalen. Toen leerde ik al, dat je 
het zelf moet doen in dit leven en niemand anders jouw 
droomleven kan verwezenlijken. Ik heb altijd de bereidheid gehad, 
om alles te doen wat nodig is om mijn droom te verwezenlijken. 
Mijn toewijding was groot, ik maakte lange werkdagen, sliep weinig 
en in de avonden ging ik door om mijn werk tot in de puntjes af te 
maken. Televisie kijken of relaxen was er niet bij. Alles moest ‘rond’ 
zijn voordat ik in bed kon stappen.  
Ik ben perfectionistisch aangelegd en daardoor wilde ik alles op 
orde hebben, het huis gezellig ingericht, kaarsjes aan, alle aandacht 
geven aan de kinderen die ze nodig hadden en verdienden, 
huiswerk maken, koekjes bakken, muziek aan, langs de 
kinderboerderij, de kinderen naar sport brengen, vrienden konden 
mee eten. Ik hou ervan voor anderen te van zorgen, lekker te koken 
en het leven te vieren. De woonkeuken was vaak gevuld met 
vrienden en goede gesprekken. Het was een ruimte waar de 
kinderen waren met vrienden, die vervolgens konden blijven 
logeren en mee feest te vieren in de loods naast het huis.  
Veel mensen zagen niet wat ik ervoor gedaan had, dat ik maximaal 
zes uur sliep, dat ik altijd in de weer was. Maar niemand kende de 
ware ik. De buitenkant van mijn leven zag er florisant uit. Slechts 
een enkeling wist welke persoon er in mijn ziel verborgen zat. Toen 
ik besloot om te gaan scheiden en het huis te gaan verkopen, was 
dat in materieel opzicht een achteruitgang maar geestelijk een 
grote sprong vooruit. Ik koos ervoor om in een flat te gaan wonen 
en daardoor viel ik buiten de boot van de verwachtingen waar ik 
voorheen aan had voldaan. Slechts een paar vriendinnen kwamen 
bij me op bezoek in de flat, die de kinderen en ik, Villa de Linde  
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noemde, omdat het zo’n fijne plek was om te wonen. Ik was niet 
langer die vrouw, die het ogenschijnlijk goed voor elkaar had en aan 
het water woonde, maar een vrouw die had afgedaan. Het mooie 
hiervan is dat je mensen daardoor echt leert kennen. En je ziet in 
wat vriendschappen met jou kunnen doen. Hoe hoger je klimt hoe 
zichtbaarder en voelbaarder de mensen worden die je bewust en 
onbewust naar beneden willen trekken. Hoewel we nu in een mooi 
huis wonen, hebben we allemaal de tijd in de flat enorm 
gewaardeerd en behoort deze periode tot een waardevolle 
herinnering.  
Ooit zei ik tegen een vriendin het maakt me niet uit waar ik woon, al 
is het op een flat, ze geloofde mijn woorden toen niet. Ze zei: “Je 
woont nu zo mooi, dat wil je toch niet opgeven? “ Blijkbaar kende ik 
mezelf goed genoeg om te weten, dat de plek waar je woont niet 
uitmaakt. Want je neemt jezelf altijd mee, wat je kookt proeft 
hetzelfde, de wijn die je proost heeft dezelfde smaak en de liefde 
overheerst in elk huis, klein of groot. 
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     Over de auteur: 

Jedid-Jah is een schrijver die vanuit pure intenties zijn inzichten en op een 
openhartige wijze zijn ervaringen deelt. Hij is van ver gekomen en heeft 
diepe dalen doorgemaakt, om met heldere inzichten uit volle inhoudelijke 
toewijding te kunnen schrijven. Opgegroeid en getogen in een klein dorp 
waar kleine gedachten overheersen.  

Op jonge leeftijd ontdekte hij de filosofische kracht in zich. Veel idealisme 
kroop door zijn bloed met het verlangen om te getuigen van alle magische 
aspecten die in dit leven aanwezig zijn. Naast zijn ondernemingslust en 
interesse in vastgoed heeft hij samen met zijn vrouw nog twee bedrijven, 
waaronder de REICK academy. Samen zijn zij inspiratoren voor mensen, 
die willen leven vanuit hun hart en de magie willen ontdekken in het leven. 
In het dagelijkse leven houdt hij zich bezig met het inspireren van mensen 
door het schrijven van boeken, columns, quotes en blogs. Ook organiseert 
hij samen met zijn vrouw events. Voor wie bewust in het leven en de liefde 
staat en zich persoonlijk wil ontwikkeling en succes wil bereiken, is de 
acadamy een waardevol platform. Hiervoor hebben zij producten, zoals 
een levenswerkboek, een belofte boekje, een vragenspel en een quote boekje 
ontwikkeld. Jedid-Jah: "We zijn tot veel meer in staat dan we denken. Onze 
gedachten, onze achtergrond, de maatschappij en de mensen om ons heen 
met beperkende gedachten, ze kunnen je klein maken. Maar wij draaien 
het om en laten je de kracht vinden in jezelf. 

Jij bent net zo uniek en groot als dat jij zelf gelooft. Wordt wie je bent, zet je 
hart open en leef vanuit liefde.’’ 

Het tweede bedrijf is inspiratieplaats.nl. Het online platform voor inspiratie 
in Nederland, België en Spanje, waar natuurlijke producten gekocht 
kunnen worden die voor bewustzijn, verbinding en plezier zorgen. Hun doel 
is: geef een cadeau met betekenis.  

http://inspiratieplaats.nl/


Jedid-Jah is gespecialiseerd om mensen te leren leven vanuit hun hart en 
volledig zichzelf te durven zijn. Door zijn sterke geloofsovertuiging in de 
magie en de aanwezigheid van liefde in deze wereld, weet hij mensen mee 
te nemen naar de prikkelingen van hun ziel. Door zijn empathische en 
kritisch vermogen kan hij een directe lijn uitzetten om de krachten die in 
ieder mens zitten naar boven te halen. Jedid-Jah heeft de gave om de derde 
en vierde laag in mensen aan te voelen, uit te leggen en toepasbaar te 
maken. Zo kunnen ze niet alleen zichzelf beter gaan begrijpen, maar ook 
naar een hogere kwaliteit van leven kunnen komen en hun innerlijke 
wijsheid bereiken. Bedenk dat ieder mens meerdere energielagen heeft, 
wanneer deze afgepeld worden kom je bij de pure kern van je ziel uit. Naast 
events geeft hij samen met zijn vrouw één op één sessies ‘Leven vanuit je 
hart, zelfliefde en relationele liefde.’  
Jedid-Jah is een authentiek persoon met een oude ziel. In zijn manier van 
leven, staat onvoorwaardelijke liefde en leven vanuit je hart met volledig 
vertrouwen, centraal.   
     
Je kunt bij Jedid-Jah en Marike terecht om de gewenste koers te bepalen 
voor jouw leven en het schrijven van boeken, columns en inspirerende 
content.      
Samen met zijn vrouw Marike heeft hij een succesvolle academy -REICK 
academy- voor alle mensen die de magie in hun leven en liefdesleven willen 
versterken : 

• Geïnspireerd wil raken over het leven en de liefde. 
• Het volgen van (online) events en één op één advies over de liefde en het 

leven. 
• Relatieadvies: voor de relatie met jezelf en jouw huidige partner. Of het 

vinden van jouw toekomstige droompartner. 
• Het verkrijgen en behouden van jouw ideale liefdesleven.  
• Het ontwikkelen van producten voor verbinding, bewustzijn en plezier. 



• Succes wilt behalen en vergroten in zijn leven en liefdesleven. 
• Verkrijgen en versterken van de gewenste mindset. Vertrouwen te 

hebben in jezelf, de liefde en het leven. 
• Dankbaar te zijn. 
• De magie leren ervaren, omarmen en toepassen. 
• We zijn er ook voor ondernemers die samen met hun bedrijf willen 

groeien. Leer de betere versie van jezelf zijn in jouw onderneming, in ‘het 
ondernemen’ en in het aantrekken van succes. 

 Ontmoet het magische duo op www.reickacademy.com 

  ‘’De magie van het leven ben jij’’ 
         
      



Verder lezen? Bestel dit boek bij de 
(online) boekwinkels. 

“ Hoe we met onszelf omgaan is de spiegel 
van ons bewustzijn.” 

Jedid-Jah Vellekoop-Bertram


