
Ja zeggen tijdens de lente equinox 

Ja, ik wil… 

Begin november ben je van de klif afgesprongen; in het niet weten. Misschien was dit vol 
overgave met je armen als vleugels wijd; misschien was het bibberend, voetje voor 
voetje. Hoe dan ook, je dook het diepe vrouwelijke vormeloze veld in, om te herbronnen; 
weer contact met jouw bron te maken, wezenlijke informatie te ontvangen vanuit je 
oorsprong.  

Nu, na de lente-equinox sta je volledig opgedroogd op het land en wordt je gevraagd om 
‘JA’ te zeggen tegen deze nieuwe cyclus in het licht. JA te zeggen tegen jouw diepe 
verlangens, JA te zeggen tegen jouw wezen om samen te creëren en te verwezenlijken.  

Vrije wil 

Als mens hebben we hier op aarde een ‘vrije wil’. Echter, hoe meer mijn wezen in mij 
komt en ik mijn essentie leef, hoe meer ik voel en weet dat ik eigenlijk maar twee keuzes 
hebben in het leven: 

‘Ja, ik wil’ of ‘Nee, ik wil niet’ 

Ja, ik wil mijn pad lopen, mijn wezen op aarde leven. 

Nee, ik wil mijn pad niet lopen… 

Ja, ik wil 

‘Ja, ik wil’ zeggen tegen jouw verlangen, jouw kompas, jouw unieke pad brengt je daar 
waar je moet zijn, naar jouw autonomie, jouw wonder. Dat wat jij komt ervaren in het 
leven. 

Het is echt de ‘ja, ik wil’ zoals het voor het altaar van het huwelijk is. Je zegt ‘ja’ tegen 
de relatie, het huwelijk, met je geliefde. Dit betekent niet dat het altijd makkelijk zal zijn, 
maar wanneer de ‘ja’ een ‘echte ja’ is, dan is het in voor- en tegenspoed.  

Het fijne van het leven in cycli is, dat je elke keer weer een JA kunt geven voor de 
volgende cyclus.  

Nu doe je dat bewust voor deze lente, voor het nieuwe leven.  

Het kan zijn dat het een bibberig kleine ‘ja’ is, een klein lijntje naar het leven. Of het is 
een volle rondborstige JA met een duik van de hoge duikplank af.  

Mijn ervaring is - ook bij de mensen die ik langer begeleid - dat de JA steeds makkelijker 
gaat als je eenmaal die JA geproefd en geleefd hebt. De magie van de JA ervaren. 
Eenvoudiger omdat je je niet meer verzet tegen de levensenergie, de levensstroom die 
graag wíl stromen. Het leven wordt simpeler als je je verlangens als kompas gebruikt en 
je JA volgt.  

Verwacht een avontuur waarbij je je eigen queeste leeft. Een queeste die je vraagt op 
pad te gaan, vaardigheden op te doen door monsters te verslaan, puzzels op te lossen, 
de juiste sleutel te vinden voor een deur naar een nieuw avontuur.   

Het is een vanzelfsprekend leven, want het is jouw leven dat vanuit zichzelf spreekt. 



Welkom in de Reis van de Held.  

Nee, ik wil niet 

NEE zeggen tegen het leven, is in je ei blijven omdat dat veiliger voelt. Is op de hoge 
duikplank blijven staan, terwijl je naar beneden blijft kijken en niet meer beweegt. Met 
als gevolg dat het ei te klein wordt, gaat rotten of dat je bevroren naar het leven blijft 
kijken. 

Toch is dat ook echt vrije wil. Je hebt ooit JA gezegd tegen dit leven, anders was je nu 
niet op aarde. Je hoeft ‘het’ echter niet te doen, dat leven. Je krijgt elke cyclus weer een 
kans om jouw antwoord te vinden. Elke 9 jaar weer, elke 7 jaar weer, elk jaar weer, elk 
seizoen weer, elke maanfase weer, elke week weer, elke dag weer, elke ademteug weer. 
Iedere keer weer de kans om jouw verlangens te volgen, te luisteren naar jouw instinct. 
Het leven is zo genadig hierin.  

Je kunt altijd opnieuw beginnen. 

Mocht je het dit leven niet willen, dan is er hierna nog een leven om volledig die JA te 
leven. Maar ja, als je dit nu weet, waarom niet dit leven de sprong wagen? Straks zit je 
daar op een wolkje naar beneden te kijken en te balen dat je het weer niet gedaan hebt; 
dat voluit leven. En echt, in deze Nieuwe Tijd, met deze energie op aarde is het mogelijk 
jouw wezen volledig te ‘verwezenlijken.’  

Het avontuur zit ‘m er ook in dat het leven je elke keer weer brengt naar die keuze. Je 
lichaam fluistert je verlangens en wanneer je hier niet naar luistert gaat je lichaam 
harder praten en uiteindelijk schreeuwen tot dat je wel móet luisteren.  

Ik was wat hardnekkig in mijn NEE. Onbewust voelde ik hoe gevaarlijk het was om mijn 
levensstroom te volgen; voelde hoe ik ooit op de brandstapel kwam in vorige levens,  zat 
het Jappenkamp van mijn moeder en het verzet en martelingen van de Duitsers bij mijn 
vader in mijn genen. Dus deed ik heel veel ervaring op in het NEE zeggen en JA op 
verleidingen om me ervan af te houden. Tot mijn dochter geboren werd en ik voor haar 
wenste dat zij wél haar verlangen zou volgen, dat zij zou genieten van het leven en van 
haar vrouw zijn. Dit verlangen zorgde ervoor dat mijn lichaam ging schreeuwen en mij 
een auto-immuunziekte gaf. Later bleek dat juist mijn dochter geboren was om mij uit te 
nodigen mijn verlangen te leven.  

Een auto-immuunziekte is een ziekte waarbij je je eigen lichaam aanvalt. Zo sterk is de 
vrije wil, zo sterk mijn ‘nee’ tegen mijn levensstroom.  

Vrije wil… hoe paradoxaal het ook klinkt, jouw NEE hoort dus ook bij jouw avontuur. De 
kwaliteiten en vaardigheden die ik op heb gedaan door mijn NEE te volgen, helpen me nu 
in het leven van mijn JA. 

Zo leef ik mijn ervaring ook bij het begeleiden van mensen naar hun JA, begeleid ik  
mensen met ziekten als kanker, MS, auto-immuunziekten. Dit kan en mag ik omdat ik 
weet wat het is en hoe je kunt genezen. Overigens is genezen iets anders dan 
herstellen…  

Het grote verschil tussen JA en NEE is, is dat er bij de JA vreugde ontstaat. Een 
levensvreugde die ver voorbij de emotie ‘blij’ gaat. Vanuit deze levensvreugde kun je je 
verbinden met het leven, kun je genieten van dat wat het leven je biedt en verschijnt er 
overvloed. Tovervloed, de T van toveren verschijnt. Alles op je pad is er om jou bij de JA 



te brengen en je te ondersteunen in het leven van die JA. Mensen, gebeurtenissen, 
gevoelens, situaties. Alles.  

Popelen 
 
Voel je je verlangens daar in je, in je onderbuik? Voel je je JA voor het leven? Dan gaat 
het popelen in je. Jij popelt, het leven popelt, wij popelen.  
 
Popelen is zo’n heerlijk woord en maakt jouw leven een avontuur. Popelen komt van 
‘beven van verlangen’. Voel het beven in je en laat dit instinct jou leiden.  
 
Zeg maar JA tegen het leven en stap door de poort van de Lente equinox het licht en het 
leven in.  


