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Voorwoord 

Door Corine van Zoelen 

‘Wees je eigen moeder’ is een quote van de helende lichtkleurtjes 
carddeck, die in me opkwam toen ik dit prachtige, spirituele, informatieve, 
transformerende, maar vooral persoonlijke boek van Debby las. Wat een 
moed om dit zo op te schrijven en te delen met jou als lezer.

Ik ken Debby sinds 2017. Ik nam contact met haar op om te vragen of ze 
een blog wilde schrijven op Bohemian Dreams. Op dat moment was ze net 
herstellende van het HELLP-syndroom. Ze besloot om zich aan te melden bij 
mijn training. Ik ben dankbaar dat ik haar mocht begeleiden met haar eerste 
stappen in het ondernemerschap. 

Ze bleef in zichzelf investeren en zich ontwikkelen op diverse vlakken. Ze 
ging verder met haar yogaopleiding, dook in haar persoonlijke ontwikkeling 
en slurpte allerlei informatie op van diverse coaches.

Bewonderingswaardig vind ik haar moed en eigenheid. De stappen die 
ze zette en hoe ze ook knopen doorhakte. Zo had ze een community 
opgebouwd die ze weer stop heeft gezet, omdat het toch niet bij haar 
paste. De twijfel over Nederlandstalig communiceren op social media of 
toch Engels? Iedereen loopt met haar mee in haar persoonlijke zoektocht 
en daarin is ze een voorbeeld.

9Voorwoord



Inleiding

Ik weet nog dat ik diep verbijsterd was, toen ik De Aleph van Jorge Luis 
Borges voor het eerst las: ‘De waarheid dringt niet door in een opstandig brein. 
Als alle plekken op aarde in de Aleph zitten, zullen daarin ook alle sterren, alle 
lampen, alle lichtbronnen zitten.’

Ik heb me de Aleph altijd voorgesteld als een veelzijdige diamant, die 
oneindige dingen reflecteert vanuit elke hoek van het heelal. In de woorden 
van Borges: ‘de plek waar alle plekken op aarde onvermengd aanwezig zijn, 
gezien vanuit alle hoeken.’

Deze veelzijdige diamant, die oneindig je eigen ogen reflecteert, terwijl 
je naar jezelf kijkt, maar tegelijkertijd anderen door hun eigen ogen 
spiegelt, ben jij. Je maakt deel uit van een oneindige kracht en tegelijkertijd 
bewerkstellig je onvoorstelbare dingen in een eeuwigheid van ruimte en 
tijd. De tijd bestaat alleen uit het nu en er kleeft geen einde aan dit moment. 
Alle dingen die er zijn, kunnen worden gedefinieerd als ‘jij’.

Dit boek is voor alle vrouwen die, diep vanbinnen, weten dat ze hierheen 
kwamen reizen in spiralen, omdat tijd geen lineair gegeven is. Voor degenen 
onder ons die de ziel hebben van een wijze, oude en wilde vrouw. Voor de 
vrouwen die kennis putten uit hun voorouders, reizend tussen werelden en 
internationale grenzen. Uit de tekenen die ze in hun dromen kregen.

Daphne Deckers schreef ooit in een column: ‘De overtreffende trap van moe 
is moeder.’  Het is een pittige maar liefdevolle taak, die je als vrouw mag 
vervullen. Als alleenstaande moeder is dat pittig in het kwadraat. Daarom 
is het des te knapper dat Debby elke keer de tijd neemt om op de yogamat 
te stappen en tijd in te ruimen voor zichzelf. Het is zo aandoenlijk om te 
zien dat Luna dan onder en op haar zit en ze samen yoga doen. Kinderen 
leren niet van wat je zegt, maar van wat je uitdraagt en voordoet. Debby is 
hierin echt een voorbeeld voor vele moeders. Prachtig hoe ze met Luna ging 
rondtrekken in Mexico, zodat ze al heel jong andere culturen en talen tot 
zich krijgt. Ik vind haar zo moedig om de stappen die ze heeft gezet. Zoals 
haar huis en baan opzeggen om naar het buitenland te gaan met Luna. 
Uiteindelijk toch besluiten om weer terug te gaan naar Nederland. Ze doet 
alles vanuit haar hart en wil het beste voor Luna. Het is zo schattig om te zien 
dat ze Spaans en Engels tegen Luna praat. Samen zijn ze een eenheid die de 
hele wereld aankan.

In dit boek neemt ze jou als lezer mee op reis naar diverse landen, haar reis 
vol met worstelingen, overdenkingen en de Europese mindset. Ze deelt hoe 
haar familie, en met name haar moeder, haar steeds steunt in al haar keuzes. 
Ook al zijn die keuzes voor haar persoonlijk minder prettig, of ziet ze dat 
Debby pijn heeft. Na het lezen van haar boek begrijp ik nog meer waarom 
ze is wie ze nu is. Het verklaart de drang naar zelfontwikkeling, de zoektocht 
naar zichzelf en elke keer weer kiezen voor haar intuïtie en voor Luna. Ze 
doet het allemaal! 

Het is een boek met een reis door de chakra's, vragen met betrekking tot 
zelfontwikkeling waarin ook jij nog dichter bij jezelf komt en kan leren van 
haar. Niet alleen leren en opschrijven, maar ook echt toepassen en gaan 
doen. Je vindt haar prachtige mooie kwetsbare levenslessen over donker, 
licht, vallen, opstaan, verslavingen, liefde, angst en vertrouwen. Ze laat deze 
voor jou als lezer, maar ook voor haar dochter Luna en een nieuwe generatie 
moedige vrouwen die mogen kiezen voor zichzelf, waardoor ze er nog beter 
voor een ander kunnen zijn.

Wees je eigen moeder! Veel leesplezier en succes met jouw pad.

Corine van Zoelen / De Yoga Business Coach
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Anders gezegd, het is geen boek om simpelweg te lezen. De resultaten die je 
krijgt, de openbaringen en wellicht ook de weerstand waar je tegenaan zult 
lopen, dát is waar het om gaat. Dat wat er binnenin jou gebeurt, wanneer je 
er echt mee aan de slag gaat.

Vertrouw erop dat het je precies gaat geven wat jij nodig hebt om jouw 
waarheid te onthullen. Ik ben geen fan van de categorie zelfhulpboeken, je 
bent niet kapot en je hoeft niet gemaakt te worden. Je bent al compleet. Het 
leven is een ontdekkingsreis naar jouw Zelf.

Het gevoel van rijkdom en integriteit waarnaar je op zoek bent, is niet iets 
wat je kunt forceren, of waarnaar je kunt streven. Je kunt alleen de juiste 
omstandigheden creëren, waarin jij jezelf gaat vinden.

In dit boek help ik je om die omstandigheden te creëren, zodat jij de 
puurste vorm van vervulling die voor jou beschikbaar is, gaat onthullen. Het 
aanbidden van het Zelf. Er is geen juist pad om te bewandelen. Jouw pad 
is uniek.

Er is geen enkel boek dat al je problemen oplost. Dit boek helpt je om jezelf 
aan te zetten, om te groeien, je bewustzijn uit te dijen en je echte zelf aan te 
roepen. Het leert je dat je jezelf niet hoeft te bewijzen, maar juist alles wat 
je gelooft in twijfel te trekken en een andere kijk op het leven te hebben.

Ik wil je verbinden met wat je hier werkelijk komt ontdekken, maken 
en delen. Dat deel van jou dat klaar is om haar waarheid te gaan leven, 
omdat je weet dat alles al gegeven is en dat alle zekerheden waaraan je zo 
krampachtig probeert vast te houden, niet meer zijn dan een illusie van je 
ego. Al je belemmeringen, angsten en verleidingen houden je tegen om je 
ware aard te laten zien.

Moeders van een jong gezin denken vaak dat de oplossing is om zichzelf 
zo hard mogelijk voorbij te lopen, zodat ze voor anderen kunnen zorgen. 
In dit boek laat ik je zien dat niets minder waar is. Wat wél waar is, is dat 
je als moeder veel ballen in de lucht moet houden en dat je vaak aan alle 
verwachtingen wilt voldoen, zodat je een ‘goede moeder’ bent. 

De eeuwige kennis die wij als vrouwen in ons dragen, de zaden in onze 
baarmoeder waaruit alle mensen zijn geboren. Wetende dat we een 
goddelijk havenbekken zijn, die dient als een stroomgebied en als schakel 
tussen het geweld dat onze moeders werd aangedaan en de erfenis van ons 
bloed.

Je hebt misschien het gevoel dat je te intens bent om een mens te zijn, maar 
te alledaags om een godin te zijn. Je bent één met de natuur. De natuur 
herinnert je aan het feit dat je deel uitmaakt van iets veel groters. Anders 
dan de manier waarop je in dit leven geprogrammeerd werd om jezelf te 
identificeren – het lichaam, gesplitst van alles.

Aard je voeten in de grond als de wortels van een groeiende boom, terwijl 
je verdwaalt wanneer je naar de stralende sterren staart. Op dat exacte 
moment haal je diep adem en realiseer je je dat je zelf het uitdijende 
universum bent. Eén enkele ademhaling. Een eeuwig moment. Voller van 
leven dan ooit tevoren, met een passie als een brandend vuur, dat snakt 
naar zuurstof om zich verder te verspreiden.

Dit is een uitnodiging om je innerlijke geleiding te verkennen, die altijd 
naar je fluistert. De inwijding zal zo diep zijn dat het allesomvattend is. Een 
holistische genezing van een bewustzijn, dat zich wortelt in een niveau van 
diep vertrouwen met alles wat is, zodat je je waarden tot in de kern van je 
wezen kunt belichamen.

Iets groters roept je. Terwijl je gaat staan voor wie je bent, begint de tijd 
langzamer te gaan. Je bent niet langer bang voor de opstand van al je 
atomen. Je bent klaar om de knoop in je buik die je vastbond, los te maken. 
Houd je omgeving in de gaten. Je zult beginnen te zien dat Ze er al is, jouw 
hogere zelf, wachtend op jou om in de leegte te stappen.

Wat ik deel in dit boek is niet de absolute Waarheid. Het is mijn waarheid. Het 
is het pad waarop ik al mijn levenslessen heb verzameld in mijn spirituele 
verzoening. Ik geef je handvaten om jezelf te ontdekken, zodat je precies 
kunt doen waarvoor je in het leven geroepen bent. 
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Als vrouw heb je op elk moment van je leven toegang tot deze innerlijke 
wijsheden van je vrouwelijkheid. Je kunt deze altijd aanroepen voor sturing, 
begeleiding, kracht, advies, wijsheid, licht, zuiverheid en ondersteuning.

Al reizend door deze fases kan het soms voelen alsof de grond onder je 
voeten wegzakt, als je niet alert bent op de transities waar je doorheen gaat. 
Zodra je dit proces wat meer gaat bekijken als een omarming van elk van 
deze fases, vinden er verschuivingen in je leven plaats. Op deze manier kun 
je alle aspecten van je vrouw-zijn in zijn totaliteit ontginnen. Zo kun je je 
totaal overgeven aan wat zich binnen jou naar buiten wil brengen, evenals 
loslaten wat er wegvalt, zonder gevoelens van schuld en spijt.

Wij vrouwen zijn wezens van de maan. Onze menstruatiecyclus is even 
veranderlijk als de fases van de maan. De mysterieuze kracht waarop het 
leven gedijt, wordt een uitnodiging om jouw kracht als wijze, creatieve 
en magnetische vrouw neer te zetten. In het eerste hoofdstuk van het 
desbetreffende deel wordt uitgelegd waarop de uitnodiging zich focust.

Uitdaging en oefening 
Elk hoofdstuk sluit ik af met een uitdaging en een oefening. Deze opdrachten 
helpen je om tot de kern van je essentie te komen.

Bij dit boek hoort ook een werkboek, waarin je een aantal van deze op-
drachten terugvindt, aangevuld met video of audio ter begeleiding.

Ga naar
www.debbyixchel.com/yourmedicine

om het werkboek te downloaden.

Volgorde
Deze wijsheid kun je op elk moment lezen, in grote schrokken of in kleine 
hapjes tijd. Het integreren van deze rijkdom en het opvolgen door de op-
drachten te doen, kan langer duren dan het lezen zelf. Je kunt er daarom 

We vergeten echter onszelf te moederen. We hoeven de wereld niet te 
redden. Als je een thuisblijfmoeder bent, heb je de moeilijkste baan van de 
wereld op je genomen. Die is onbetaalbaar. Dit boek is een uitnodiging om 
jezelf te ontketenen. Om je los te maken van die kooi waarin je jezelf probeert 
te stoppen, terwijl je een wild en vrij wezen bent. Een zorgzaam, liefhebbend 
figuur, dat aan haar kinderen ook graag compassie en bewustzijn meegeeft.
Als je dit boek leest, betekent het dat je de roeping voelt dat je hier bent om 
iets groters, echters en krachtigers te leven. Het is wild, rauw, en authentiek. 
Een levenslang avontuur, zonder eindbestemming.

Het gaat om het proces, niet om het resultaat. Zoals in de Vrije School van 
mijn dochter de kunstwerkjes niet worden beoordeeld op ‘goed’ of ‘mooi’, 
maar met vragen als: ‘Met welke techniek is dit gemaakt?’ ‘Waarom heb je 
deze kleur gekozen?’ ‘Hoe voelde het om dit te maken?’ ‘Waar dacht je aan 
toen je dit maakte?’ Onthoud dit tijdens het lezen van dit boek. Als je een 
ander leven wilt, moet je beginnen met andere vragen stellen.

Leeswijzer
Dit boek bestaat uit drie delen:

1. Deel I vertelt in twee hoofdstukken over de fysieke verankering in de  
 wereld en het wereldse. Dit is de sterke fundering die je nodig  hebt,  
 voordat je kunt werken aan het spirituele onthechtingsproces.
2. Deel II bestaat uit drie hoofdstukken die het emotionele zijn  
 omvatten. Dit deel gaat over het proces dat je gaat helpen met  
 het totale proces van het individuele bewustzijn naar het universele  
 bewustzijn, het voorwaardelijke naar het onvoorwaardelijke.
3. Deel III gaat over het reflecterend vermogen van ons wezen. Je leest  
 hier hoe je ontvangende levensenergie in beweging zet, op zowel  
 fysiek als mentaal niveau. Zo kun je samenwerken met je intuïtie en  
 breng je de vereniging met het universum tot stand, vanuit inzicht en  
 kennis.

De Drievoudige Godin
Elk deel van dit boek staat voor één van de belichamingen van de 
Drievoudige Godin. De Dochter, de Moeder en de Wijze Vrouw staan voor de 
drie fases waar vrouwen gedurende de loop van hun leven doorheen lopen, 
maar ook cyclisch, al naar gelang omstandigheden als groeiprocessen.
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voor kiezen om het langzaam tot je te laten komen, zodat je ook echt iets 
opbouwt en ervan groeit.

Je kunt dit boek het best van het begin tot het eind lezen, om de meest 
logische volgorde te volgen. Echter, ben je wellicht net als ik niet zo van de 
logica, en meer van de cyclische totstandkoming van zaken, dan raad ik je 
aan om intuïtief naar de stap te gaan die jou het meest zal brengen. 

Zorg ervoor dat je op een rustige plek zit, adem een drietal keren diep in 
en uit, en voel waar in je lichaam je aandacht naartoe wordt getrokken. Elk 
hoofdstuk staat voor een chakra, een energiecentrum in je lichaam en in je 
leven op lichamelijk, psychisch, sociaal, emotioneel en geestelijk niveau. Het 
chakra dat jouw aandacht vraagt, vind je terug bij het corresponderende 
hoofdstuk.
1. wortelchakra
2. heiligbeenchakra
3. zonnevlechtchakra
4. hartchakra
5. keelchakra
6. gehemeltechakra
7. derde oogchakra
8. kruinchakra

Voor meer informatie over de desbetreffende chakra’s verwijs ik je naar 
de hoofdstukken zelf. Daarin wordt de holistische anatomie per chakra 
beknopt ter sprake gebracht. 

De inwijding

Het is inmiddels alweer vier jaar geleden, maar ik weet het nog als de dag 
van gisteren, door het verdriet en de moed die in me opborrelen als ik 
eraan terugdenk. Ik had nooit gedacht dat ik een alleenstaande moeder 
zou worden. Hoe kan iemand je alleen achterlaten met een bewust verwekt 
pasgeboren kind?

Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe dit verhaal relevant kan zijn voor jou. Ik 
schrijf dit boek omdat ik haar subtiel gefluister hoorde: ‘Je verhaal moet 
verteld worden. Iets groters roept je.’ Ik wil met je delen hoe dat wat me 
compleet aan de grond nagelde en brak, datgene werd wat mijn hart en ziel 
in vuur en vlam zette.

Ik was vol van verdriet, wrok en woede. Vernederd in mijn vrouwelijkheid, 
doordat ik in de steek werd gelaten op het meest kwetsbare moment van 
mijn leven; toen ik ingewijd werd van dochter tot moeder.

Wetende dat de hele buitenwereld slechts een weerspiegeling is van wat 
er binnenin gebeurt, kon ik het niet helpen. Ik nam het mezelf kwalijk. ‘Ik 
had het moeten weten’, zei ik tegen mezelf. Ik zag zijn laatste woorden aan 
mij geschreven in mijn ogen flitsen en hoorde ze echoën tussen de muren. 
‘Jij denkt dat de hele wereld om jou draait. Je bent het epicentrum van de 
wereld.’
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DEEL 1

De dochter

Als ik compleet eerlijk naar mezelf was geweest, wist ik het al lang. Ik wist 
het op het moment dat hij me op het vliegveld verliet met een slordige kus. 
‘Ik kom terug nadat ik heb ingecheckt voor mijn vlucht en dan drinken we 
samen koffie.’ Ik heb hem nooit meer gezien. Ik was drie maanden zwanger.

Ik wist het. Ik voelde het in mijn buik en toch koos ik ervoor om het te 
negeren. Ik liet hem de ruimte innemen die ik niet voor mezelf nam.

De echte vraag is dan ook: wanneer heb ik mezelf in de steek gelaten?

Vanaf de dag dat ik een alleenstaande moeder werd, was niets meer 
hetzelfde. Het veranderde de manier waarop ik mezelf en de mensen om 
me heen zie. Ik moest meer betrokken worden in het leiden van mijn eigen 
leven en leren keuzes te maken, zonder mezelf pijn te doen. Naast het feit 
dat ik moest leren hoe ik voor mijn pasgeboren baby moest zorgen, was de 
echte uitdaging om mezelf te leren omhelzen.


