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Dit boek is tot stand gekomen uit onze grote liefdevolle bron en om onze
liefde te delen met iedereen in de wereld die ervoor openstaat. Zo vind je
niet alleen de kracht in jezelf maar kun je liefde delen en met elkaar
verbinden. 

 

WAT IS ER MOOIER DAN ZELFLIEFDE & LIEFDE OM TE DELEN?
 

 
We schreven ons eerste boek 'DE VROUW VAN MAGIE', waarin we meer
dan 50  quotes hebben gemaakt, die we zelf hebben bedacht,
geschreven en gecreëerd. Die delen we op Instagram om anderen te
inspireren. We wilden graag onze quotes bundelen in een quote boekje.
Toch voelde dit te simpel, de quotes zijn een waardevolle boodschap die
we willen uitleggen, toelichten en tips willen meegeven om deze kracht
van magie in je leven te kunnen toepassen. Zo ontstond dit boek : DE
KRACHT VAN MAGIE voor een ieder die de LIEFDE voor zichzelf op
waarde schat en wil delen met mensen die je lief zijn. Hoewel MAGIE
voor sommige mensen nog wat zweverig mag klinken, met dit boek heb
jij je eigen symbolische toverstaf in handen. Bestudeer dit boek en
ontdek het magische kompas voor elke dag ...
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Het copyright van dit boek behoort toe aan de auteurs. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, door
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van auteurs: 
Jedid-Jah en Marike Vellekoop-Bertram en uitgeverij REICK academy B.V. ,
gevestigd in Rotterdam. 
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Iedereen met een zuiver hart en gezond verstand, zal dit ook toepassen.
Alles wat in dit boek vermeld staat is om jou te inspireren, te helpen en te
getuigen over de magie van de liefde en het leven. De auteurs en uitgeverij
kunnen in geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden, voor de
consequenties en resultaten. Alle handelingen en keuzes die gemaakt
worden naar aanleiding van dit boek gebeuren vrijwillig. We wensen je een
liefdevol en magisch leven toe!
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Lieve jij,

Wat een mooi begin is er gemaakt door het openslaan van dit boek. Wanneer
we ons laten inspireren en verleiden door alle dingen die het beste uit onszelf
naar boven halen is er enkel plaats voor liefde en MAGIE. 

Wij willen graag iedereen op deze wereld een mooie boodschap meegeven, op
een manier wat een krachtige uitwerking heeft op onze gedachten en ons
bestaan. Elke dag is het mogelijk om het licht vanbinnen en vanbuiten te laten
schijnen, waardoor het pad van onze levensreis met liefde, vertrouwen en
magie beschenen wordt. Zet je hart open en geniet van dit boek vol liefde!

Iedereen heeft een missie

Laat je ogen jou vertellen wat het hart voelt! Durf jouw toegevoegde waarde op
deze aarde te omhelzen. In een ieder van ons is een missie geplant en dit
vraagt erom dat wij de energie hieraan besteden om zo steeds dichter bij
onszelf uit te komen. 

Symbolen

Dit boek heeft vijf verschillende onderwerpen die worden weergegeven met
vijf symbolen. Je kunt zelf bepalen met welke structuur je dit boek doorloopt.
Ik adviseer om te beginnen bij het onderwerp waar jij op dit moment in jouw
leven mee in ontwikkeling bent. Of wanneer je niet in toeval gelooft, dan sla je
gewoon een bladzijde om en laat je je verrassen wat vandaag in petto heeft. 

Quotes, tips en toepasbaar maken. Ga de magie ervaren...

Elke quote wordt toegelicht en versterkt door een drie tips om deze in jouw
leven toepasbaar te kunnen maken samen met een magische sleutelzin. Deze
vind je op de achterzijde van elke quote. Alle quotes hebben als basis om jouw
leven en liefdesleven naar een nog hoger level te brengen. Iedere quote heeft
zijn eigen thema: Liefde, energie & gedachten, persoonlijk succes, geloof &
vertrouwen en magie.

Kompas

Zie dit boek als het kompas voor elke dag. Wanneer je een bladzijde openslaat,
lees dan de quote met de bijbehorende boodschap (achterop elke bladzijde van  
iedere quote) die jou een inzicht kan geven voor de dag van vandaag.

Blijf jezelf verwonderen en... 

Geniet van je magische leven! | Disfruta tu vida mágica! | Enjoy your magical life!
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Quote met een symbool wat het thema aangeeft 
Uitleg (achterop elke quote) wat met de quote bedoelt wordt 
Voor elke quote zijn er drie tips om de kennis toe te kunnen passen 
Een magische sleutelzin om jezelf kracht mee te geven 

 Indeling:

Delen met iemand die je lief is 

Wanneer jij de quotes doorlopen hebt en ervan overtuigd bent dat je dit
geleerd hebt  en kunt toepassen, kun je deze doorgeven en een getuigenis
kunt zijn voor jouw medemens. Je kunt de quotes eruit knippen                   
(op de aangegeven lijntjes)                          om dit door te geven aan iemand die
je lief is. 

Cadeau om te verbinden 

Hoe mooi is het als jij een levensles geleerd hebt en door kan gaan naar de
volgende fase en iemand anders de kans kunt geven op een nieuwe (levens)
les? 
Achterin het boek hebben we daarom 7 enveloppen als cadeau gegeven.
Waarom?  Wat is er waardevoller dan laten weten dat je aan iemand die je lief
is denkt en kan inspireren? Dit doen we door met jezelf en elkaar te
verbinden. Zo laden we onze energie op en vormen we een krachtig veld van
liefde en licht voor jezelf en elkaar. 

NOTE: Als je graag een quote of vraag met ons wilt delen kun je lid worden
van onze besloten Facebook groep (@devrouwvanmagie) en daarin een
gesprek aangaan met ons en andere liefdevolle mensen.

Wij wensen jou veel liefde, vertrouwen, verrijkende inzichten en vooral magie
toe!

Liefs,

Jedid-Jah en Marike

Je kunt je laten verrassen met content dat gevuld is met de magie van de liefde
en het leven op onze instagram accounts: 

       vrouwvanmagie 
inspiratieplaats
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Deze vijf symbolen staan 
voor de volgende thema's: 

gedachten en energie

geloof en vertrouwen

liefde en zelfliefde

magie

persoonlijk succes
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Hoofdstuk 1 

LIEFDE & ZELFLIEFDE

We hebben allemaal één gezamenlijke 
missie en dat is liefhebben

- 6 -



- 7 -



Gun anderen geluk
Heb je naasten lief als jezelf
Sta open voor verbinding met jezelf en anderen

Onze missie hierop aarde is liefde. De liefde uitzenden en
de liefde ontvangen. Wanneer jij afscheid neemt van
negatieve eigenschappen en ruimte maakt voor pure
verbinding ontwaakt er een fontein aan liefde in ons hart.
Voel jezelf verantwoordelijk om de wereld in te kleuren
met jouw ziel die gevuld is met schone liefde.

Drie tips om dit te kunnen toepassen:

      Magische sleutelzin: Ik wil liefde geven en ontvangen

uitleg quotes, tips en sleutelzin

Hoofdstuk LIEFDE
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Stel goede vragen aan jezelf voor heldere antwoorden
Houd je aan de antwoorden op deze vragen
Ga voor wat je nodig hebt en niet wat je wilt

Door onderzoek te doen naar waartoe je in dit leven
geroepen bent krijg je zelfinzicht en zelfkennis. Deze twee
eigenschappen zijn onmisbaar als we naar een
werkelijkheid streven, die onze toegevoegde waarde
hierop aarde weerspiegelt. Jij kunt jouw dromen, wensen
en verlangens laten uitkomen als je weet wie je bent, wat
je wilt en wat je écht nodig hebt. 

Drie tips hoe je dit kunt toepassen:

 
Magische sleutelzin: Ik geloof dat alles in dit leven mij
zal helpen om mijn dromen, wensen en verlangens te
realiseren.
 
 
 
 

uitleg quotes, tips en sleutelzin

Hoofdstuk LIEFDE
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Stel de juiste prioriteiten
Sta elke dag stil bij welke keuzes je allemaal hebt 
Zet elke stap met een duidelijke koers, volledige
overgave en een overheersend geloof in jezelf en het
leven.

Wat je voelt trek je aan. In ons bestaan zijn veel dingen te
beïnvloeden door de juiste wisselwerking te creëren. Als
we schone, zuivere liefde uitzenden en vanuit deze basis
verbinding maken met onszelf, de wereld en de mensen
om ons heen kunnen we alles bereiken wat wij nodig
hebben. Dan moeten we wel in deze wisselwerking
geloven, want alles is verbonden met positieve energie. 

Drie tips hoe je dit kunt toepassen:

Magische sleutelzin: Ik sta op met vertrouwen en ga
naar bed met vertrouwen. Vertrouwen heb ik de hele
dag door. 
 
 
 
 
 
 
 
 

uitleg quotes, tips en sleutelzin

Hoofdstuk LIEFDE
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Hoofdstuk 2 

GEDACHTEN & ENERGIE

Alles in deze wereld is energie, hoe positiever 
jouw gedachten hoe sterker de energie.   

5
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Kijk door de bril van liefde
Sta elke dag stil bij wat je allemaal hebt ontvangen
Neem afscheid met angst met het besef dat angst
slechts een gedachte is en geen realiteit.

Dankbaarheid is het begin en de voltooing van elk proces.
Je kan enkel waarderen en genieten als je beseft wat je in
handen hebt. Door de ogen van dankbaarheid ontstaat er
een innig besef en inzichten om steeds weer verder
vooruit te komen in het leven. Wees dus dankbaar!

Drie tips hoe je dit kunt toepassen:

Magische sleutel zin: Ik bedank alles wat in dit leven
mij verrijking, ervaring en levenslessen heeft gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

uitleg quotes, tips en sleutelzin

Hoofdstuk GEDACHTEN & ENERGIE
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Hoofdstuk 3 

PERSOONLIJK SUCCES

 Persoonlijk succes is volledig jezelf zijn, 
in jouw kracht staan en je hart volgen
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Durf te vallen, maar val vooruit.
Zie het onbekende niet als een angst maar als een
uitdaging. Het leven staat achter je als jij je open stelt.
Maak alleen plaats voor positieve energie

Dit is de enige manier om uit je comfort zone te
stappen en volledige overgave te kunnen ontwikkelen.
De ervaring en wijsheid ontstaat door dingen die je nog
nooit gedaan hebt. Gun jezelf een uitzicht die beter
zijn dan je grootste dromen.
 
Drie tips om dit te kunnen toepassen:
 

 
Magische sleutelzin: Alles in de leven is een leerproces,
daarom bestaan fouten niet. Het universum is
positiviteit en bereid om samen met mij een
wisselwerking aan te gaan als ik daar in geloof. Ik kan
en ik zal bereiken wat ik wil bereiken.
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

uitleg quotes, tips en sleutelzin

Hoofdstuk PERSOONLIJK SUCCES
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