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CONFLICTEN 

En hun spirituele betekenis 

WAAROM HEBBEN WE ZE & HOE GAAN WE ER BEST MEE OM? 

ZIJN ZE ECHT GOED? 
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VOORWOORD 

Aan dit boek heb ik langere uren bezig geweest om een zo duidelijk mogelijk beeld te 

schetsen of CONFILCTEN goed zijn. Als je dus hier of daar nog een typefout vindt , me 

hierover contacteren is echt onnodig. Voor mij is perfectie juist imperfectie. Ik heb er 

vrede mee dat dit zo is. Het is al heel lang geleden dat ik de wens naar “perfectie” 

opgegeven heb. Ik ben liever open, eerlijk, nieuwsgierig en groeiend in mijn proces. 

Je stelt je misschien de vraag waarom schrijft ze over conflicten die goed zijn? 

In gans dit boek ga ik mijn uiterste best doen om je dit uit te leggen en je duidelijk te 

maken wat de functie van “conflicten” zijn in geheel je evolutieproces. 

Liefdevolle groeten, 

Wendy  

http://www.wendymertens.com/
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INLEIDING  

Conflicten zijn een bron van veel ergernis en zorgen voor velen onder ons .Vaak 

vragen we ons af wat de zin of het nut is van de situatie of waarom de ander zich 

druk maakt. Het liefst van al hebben we het allemaal elke moment van de dag “leuk”. 

Echter stoppen we compleet met groeien op gelijk welk vlak als deze conflicten ,laat 

staan uitdagingen in het leven, afwezig zijn! 

Ja, conflicten zijn onze grootste momenten van “WARE” GROEI”. Voor sommige 

mensen is dit zoiets van “hoe kan je dat nu schrijven” en voor anderen is het dan 

weer “ja, ik ben mee ”of “Ik kan het op een bepaalde wijze plaatsen”. Vanuit een 

empathie is dit voor mij best begrijpbaar doch kunnen we boven deze empathie 

uitstijgen naar een hoger niveau van begrip. 

Weet je in dit E-book ga je soms dingen lezen waarmee ik iets zeg om je eigenlijk 

wakker te schudden. Een van de taken die ik hier heb, is om te leren aan mensen dat 

“eerlijkheid” een levensveranderaar is die positief werkt. Ik zeg dan ook vaak wat ik 

doorkrijg of wat ik zie en voor sommigen komt deze “eerlijkheid” over als een 

confrontatie. Het liefst van al loopt men dan weg en neemt men het persoonlijk 

terwijl wat ik zeg juist met die intentie gezegd is om je te helpen de hoogst mogelijk 

groei te hebben op dat moment. Het persoonlijk nemen van woorden is een intern 

conflict – nog iets wat bestaat- uitlokken. 

Conflicten ontstaan juist daar waar we de persoonlijke eerlijkheid laten varen uit een 

angst om de ander niet te kwetsen of de gedachte dat zwijgen beter is. Echter zijn het 

juist deze strategieën die het conflict doen ontstaan. 

Ik weet dat mensen dit soms als onfijn ervaren maar dat is het laatste van mijn 

intentie. Ik ben iemand die heel open, oprecht en eerlijk is in alles wat ik zeg. 

Daarmee kan het zijn dat een lezer het compleet anders leest of interpreteert. Een 

van mijn taken hier op aarde is juist om mee te assisteren in het ontwakings-proces 

http://www.wendymertens.com/
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waarmee ik vaker uitspraken doe om je aan het ont-denken te zetten en vooral om 

aan “inkeer” te werken en je volle kracht te doen ontwaken.  

Klanten die me kennen beschrijven me eerder als ; zacht, geduldig, correct, 

enthousiast, warm en heel eerlijk. 

Dus blijf nog even met je volle aandacht bij me zodat het je verder kan duidelijk 

worden wat maakt dat “conflicten onze grootste LEERMOMENTEN zijn die we 

kennen”. 

Wat bedoel ik nu juist met conflicten, misschien is het best dat ik daar mee start 

zodat dat voor u al heel duidelijk wordt om het geheel van dit E-book beter te kunnen 

plaatsen. 

 

Conflicten? 

Wat bedoel ik nu met conflicten? Voor velen wordt hier al onder begrepen dat het 

dan gaat over ruzie, tegenstrijdigheden met anderen, woordenwisseling, een situatie 

die onverenigbaar lijkt met de tegenpartij, een meningsverschil of in extremere 

situaties zelfs vormen van revolutie tot oorlog. 

Dit zijn meer de conflicten buiten en rond onszelf! 

Voor mij bestaat er nog een andere vorm van conflicten en deze dragen bij tot het 

ontstaan van zieken, groot of klein, waar aan gewerkt hoort te worden.  

Voor nu hou ik het echt op de conflicten rond ons , buiten ons en ook de 

overtuigingen neem ik er mee in op. Waarom neem ik overtuigingen er mee in op? 

Wel je gaat zien dat deze heel veel invloed hebben op de manier dat je er mee 

omgaat. Weet wat rond ons is, ook in ons is en daarom dat we al conflicten doen om 

ons te helpen bewust te zijn of kunnen worden wat innerlijk aanwezig is. 
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Er zit een heel groot MISVERSTAND rond waarom we conflicten hebben of doen!  

Of er (on)gewild bij betrokken raken. 

 

Wat dat of de verzameling van de misverstanden zijn, ga ik trachten je uit te leggen in 

dit e-book. Ik ga mijn best doen om dit zo duidelijk uit te leggen. Ik ga waarschijnlijk 

dingen op bepaalde stukken in dit boek herhalen. Herhalen helpt voor u zodat je het 

meermaals hoort en dat het wat beter blijft hangen. 

 

Er zit zelfs een link met conflicten en de WET VAN DE AANTREKKINGSKRACHT!  

Hoe? Wel dat ga ik trachten uit te leggen doorheen dit e-book. 

 

Zelf heb ik in mijn leven al wat meegemaakt en als het op conflicten aan kwam was ik 

vaak degene aan de andere kant waar men een conflict mee had of dat ik er tussen in 

zat. Wat wordt er bedoeld met “ degene aan de andere kant waar men het conflict 

mee had?” Wel een stukje voorbeeld is dat mensen al heel mijn leven jaloers op me 

zijn. Sommigen uiten dit en andere zoeken dan conflict met me door bijvoorbeeld 

over mijn grenzen te gaan, pogingen ondernemen om relaties stuk te maken. Vanuit 

dit aspect kwam dan vaak een vraag van mij tot gesprek waarbij de ander meer een 

meer overging tot projecties, transfer en aanvallen (zelfs tot in het bijzijn van 

anderen).  

Dus vanuit deze ervaringen ga ik stukken gebruiken om dingen toe te lichten zodat je 

werkelijk er een duidelijk beeld van kan krijgen. Namen zijn fictief gekozen om de 

mensen in kwestie hun privé te beschermen.  

http://www.wendymertens.com/
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De WET VAN KARMA als de WET VAN OORZAAK EN EFFECT, is hier in dit soort zaken 

altijd bezig. Daar hoef je niets voor de toen buiten aan je eigen persoonlijk 

bewustwordingsproces te werken. Wat bij de ander gebeurt is net de 

verantwoordelijkheid van de ander. Het universum kijkt vanuit deze wet toe hoe elke 

betrokken partij hierin zijn lessen leert. En dat vraag diepgaand werk. 

 

Hopend dat er veel voor je wordt verhelderd doorheen dit e-boek , laat ik graag 

weten dat als je toch nog vragen heb over een bepaald stuk, contacteer me zeker op 

groei.kracht@telenet.be. Vermeld er wel a.u.b bij de titel van het e-boek!  

http://www.wendymertens.com/
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ZIELENCONTRACT 

 

Het zielencontract is een contract dat opgemaakt wordt samen met  - dus in 

samenspraak- Saturnus als je een incarnerende ziel ben of dat Saturnus je laat kiezen 

uit verschillende opties als je een re-incarnerende ziel bent. Hoe dat concreet in 

elkaar zit en wat er allemaal in zo’n contract zit daar verwijs ik je graag voor naar de 

thema-avonden “Samen op weg” als bij “Kabbalah” omdat het daar helemaal wordt 

uitgelegd. 

Wat betreft “conflicten”? Wel deze zitten er mee in opgenomen en dat stuk leg ik je 

hier graag uit. 

Euh, ligt dat vast?  

http://www.wendymertens.com/
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Ja, bepaalde conflicten komen van onze andere levens en zijn daarom onder hevig 

aan de WET VAN KARMA, maar ook conflicten in dit leven zijn aan die wet onderhevig 

en zitten in het contract. Ze vragen om opgelost te worden (wat eigenlijk betekent 

dat jij er uit leert en aan innerlijk werk doet) anders nemen we ze opnieuw mee naar 

een ander leven als voor verder herhaling in ons huidige leven. Wat hier goed om 

weten is dat deze wet er voor zorgt dat zolang ze ongeleerd blijven , de “karmische 

conflicten” in meervoud naar ons komen. 

Er zit hier altijd één les in , maar geloof me in de meeste conflicten zitten meerdere 

lessen te leren. 

 

Er zijn conflicten die in dit leven ontstaan en daar werkt de WET VAN OORZAAK EN 

EFFECT OP. Ken je het spreekwoord “je oogst wat je zaait”? 

Juist dat heeft met deze laatste wet ook te maken, maar wist je dat de WET VAN 

KARMA valt onder de wet van oorzaak en effect als dat deze steeds met elkaar 

samenwerken. Dus wat je nu zaait die ook opgelost te worden. 

Alles vraagt om opgelost te worden, maar de vraag is vaak “ wat is de oplossing”. De 

oplossing zit in het innerlijk werk doen door coaching, therapie of door 

transformatietrajecten te doen. 

 

Vanuit de WET VAN KARMA kunnen naargelang de zwaartekracht lessen terug komen 

in 7, 13 of al je levens. 

De regel is wel dat een re-incarnerende ziel meer KARMA heeft op te lossen en  een 

incarnerende ziel minder of met een schijn-KARMA zit. 
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Wat bedoel ik met KARMA? 

Dit zijn de onafgewerkte of nieuw gekozen levenslessen. Bijvoorbeeld; leren 

vertrouwen of bindingsangsten opgeven. Soms vind je ze terug als de levensles in je 

persoonlijke horoscoop. Deze punten zijn niets van zaken die overkomelijk zijn, maar 

wel je grootste levenslessen om aan te werken en om te overstijgen. 

 

Wat is schijn-KARMA? 

Dit zijn schijn lessen om wijsheden sneller te doen wakker worden. Bijvoorbeeld ; 

Yoshuah (Jezus) is iemand waar men van weet heeft dat deze schijn-karma had. Het 

heeft als neveneffect dat je er uitziet als de ander en net zoveel meemaakt als de 

ander, maar met dat verschil je groeit heel snel op spiritueel vlak. 

 

Wat is het verschil tussen een re-incarnerende ziel en een incarnerende ziel? 

Een incarnerende ziel is een zuivere ziel (zonder zwaar karma of schijnkarma). Dat IS 

een oude ziel zijn, DIE in een vorig leven of levens meesterschap niveau hadden 

bereikt tijdens hun toenmalig aards bestaan. Dus ja!? 

Deze zielen zijn heel weinig te herkennen als je ze zo tegenkomt. Bovendien kan 

iemand door in zijn leven hier op aarde transformeren van re-incarnerende ziel naar 

een incarnerende ziel. 

Een re-incarnerende ziel is net het tegenovergestelde. 

Wil dat dan zeggen dat je bijvoorbeeld verondersteld dat slechts één van hen een 

moeilijk leven kan hebben? Wel dan ga ik je nu teleurstellen want ze kunnen het alle 

twee hebben. 

De reden dat dit zo opgemaakt is , is juist om te voorkomen dat “ego” een 

doorslaggevende rol kan hebben van “ die heeft het gemakkelijker dan ik”. 

http://www.wendymertens.com/
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Zoals geschreven zitten deze processen complex in elkaar en komt er nog veel meer 

bij kijken dan enkel het verschil tussen deze zielen. 

 

 

PITBULLS 

 

Wat maakt dat ik hier nu in een boek over “conflicten” praat over pitbulls? Dat zijn 

toch honden hé? Tuurlijk, maar er is één eigenschap waardoor ze sterk gekend zijn, 

namelijk bijten zonder loslaten of het duurt heel lang voor ze loslaten.  

Er zijn mensen die deze eigenschap ook hebben maar dan heeft dat niets te maken 

met verdediging , weliswaar met hoe toxisch ze zijn. 

 

Toxische mensen? 

Zijn deze dan giftig? Ja, op een energetisch vlak wel en ze hebben redelijk wat 

nadelen als je zo iemand in je buurt hebt. 

http://www.wendymertens.com/
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Onlangs heb ik ergens gehoord dat Dr. Phill McGraw ze “baiters” noemt. Maar het 

komt op hetzelfde neer. 

 

Wat zijn nu toxische mensen? Of hoe herken je ze? 

Dit zijn mensen die heel veel van volgende punten als trek hebben of hoe ze in een 

relatie staan naar iemand; 

• Weigeren over gevoelens te praten 

• Weigeren hun eigen schaduwkanten te zien 

• Wanneer gevoelens gedeeld worden , komen beschuldigingen en aanvallen 

naar je toe (v.b.; de ander neemt het persoonlijk of voelt zich aangevallen) 

• Leugens vertellen 

• Geheimen houden 

• Van onderwerp veranderen 

• lokt discussies uit om iets te bekomen 

• Jaloersheid 

• Controle op de ander 

• Ontkenning ( Bijvoorbeeld; iemand zegt iets en verdraait het later) 

• Dominantie en/of egoïsme  

• Conflicten blijven onopgelost 

• Bij een conflict de ander stilzwijgend negeren of de ander beschuldigen (= je 

eigen verantwoordelijkheid ontlopen) 

• Gedrag dat haaks staat op woorden 

• Leugentjes vertellen onder de noemer ‘de ander niet te kwetsen’ 

• Bij confrontatie ontkennen wat gehoord is, wat je gezegd hebt en doen alsof 

dat het vergeten is  

• Manipulatie 

• Als ze over een ander roddelen , dan doen ze het ook over u 

Misschien kan het zijn dat je stukjes herkent van jezelf? 

Dan is het best hier hulp in te zoeken om die schaduwkanten te transcenderen. Ik 

weet dat het beangstigend kan klinken of dat je bedenkt dat je het wel kan. Zelf heb 

ik die stappen al gezet ik kan enkel zeggen hoe blij en vredig ik me voel nu ik dat heb 

kunnen doen.  

http://www.wendymertens.com/
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Paniek is hiervoor onnodig, je weet nu dat je iets te veranderen hebt. En veranderen 

kan je het ook. Het is pas door echt te kiezen voor jezelf en die stukjes in je te 

veranderen en “neen” te zeggen tegen toxische relaties dat op dit vlak de “pitbulls” 

uit je leven verdwijnen. Verandering is dus een innerlijk werk bij jezelf en iets dat je 

nooit gedaan krijgt bij een ander. Daar zit je kracht bij jezelf en over jezelf. Kracht heb 

je iet over een ander, misschien “macht” wel en dat is een manipulatiespel. 

Wist je dat het net de taak is van de “pitbulls” om je wakker te maken van je eigen 

aandelen, van je eigen toxische overtuigingen en dat ze je versneld helpen om iets af 

te leren en “echte” veranderingen te brengen in je eigen leven. 

 

Wat als ze met meerdere zijn? Of als je een lange tijd de ene na de andere pitbull 

op je pad hebt? 

Dan is dit een teken dat je eigenlijk eens heel diep met juiste inkeer naar jezelf best 

gaat kijken – best met hulp- want dat kan het zijn dat je ofwel tegen jezelf een 

onbewust leugen vertelt zoiets als; “ik heb dat veranderd” of “ het lukt met niet wat 

het vraagt veel te veel werkt “, of misschien nog iets anders 

Het toont enkel energetisch dat er nog heel veel werk bij je is om dingen in jezelf te 

veranderen zodat je uit deze cirkel breekt. En belangrijk dat jij het aankan om je 

innerlijk transformatieproces te starten. 

 

 

http://www.wendymertens.com/
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OORZAKEN 

 

Er zit achter alles een oorzaak dat in je eigen handen hebt! 

Deze oorzaken als het gaat over de WET VAN DE AANTREKKING dan gaat het vooral 

over het feit dat je het aangetrokken hebt en dan is slechts één oplossing gaan kijken 

bij jezelf hoe jij dit gecreëerd hebt. Dus een werk van inkeer doen. 

Zolang je bij een conflict de vinger naar de ander wijst ontloopt je u eigen 

verantwoordelijkheid. Hier speelt de WET VAN DE AANTREKKING zeer sterk zijn 

werk. Juist omdat je door het wijzen naar de ander “neen” zegt tegen de 

verantwoordelijkheid nemen voor je creatie.  

Pas als je werkelijk aanvaardt als met overtuiging weet te zegen ; “IK AANVAARD 

HIER EN NU DAT IK VERANTWOORDELIJK BEN VOOR ALLES IN MIJN LEVEN”. Dan 

kan er pas een inzicht bij u geboren worden waar jij op een bepaald vlak of misschien 

http://www.wendymertens.com/
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wel meerdere hier de creator bent. En doe dit nooit alleen, zonder dat je de juiste 

inkeertools hebt want je kan zo rondje op hetzelfde punt blijven draaien. 

Als ik dan hier met je samen kijk vanuit de WET VAN OORZAAK EN EFFECT als de WET 

VAN KARMA dan kan ik één ding al heel eerlijk met je delen en dat is dat je nu in een 

versterkte of wat men soms ook noemt ‘vermenigvuldigde’ vorm dat terug krijgt wat 

je ooit naar een ander gedaan hebt. 

 

Wil het dat zeggen dat je terug krijgt van dezelfde ziel dat aan wie jij ooit iets deed? 

Neen. Het universum is zo wijs dat ik op dit vlak al geleerd heb dat het universum 

juist die persoon of materie of manier gebruikt waar jij het meeste emotioneel 

gehecht aan bent in combinatie met het feit dat net die ziel je het meest kan 

choqueren om wakker te kunnen komen. Zo kiest het al eerst de manier zodat het 

emotioneel zijn doorslag naar je brengt.  

 

Het kan zelfs gebeuren dat het via je kind komt doordat dit kind iets meemaakt 

waardoor je in een ontwaking komt. 

 

We leren nu eenmaal beter als er hevige emoties aan verbonden zijn. Het kan fijner 

zijn door in je wijsheden te leven en vanuit een spiritualiteit in het leven te staan 

maar blijkbaar hebben mensen deze manier nodig om “’wakker te worden”. Er 

bestaat namelijk toch een andere weg, de weg van preventief werken en 

samenwerken met een coach in private coaching of transformatietrajecten om aan al 

je schaduwkanten te werken zodat je die (zoals het ego dat ziet) hardheid niet nodig 

hebt. En dat is de weg van liefde! 

Een ander aspect hier is dat het inderdaad vermenigvuldigd naar je komt omdat je 

eigenlijk jezelf in het ander leven of nu in dit leven op een diep niveau hebt begeven 

http://www.wendymertens.com/
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waarin je u niet waardig voelde . of anders gezegd dat er gebrek aan zelfliefde is. (ik 

spreek hier niet over ongezond narcisme). 

Of gedraag je u waardiger dan het universum? 

 

 

Wanneer gedraagt of voelt iemand zich waardiger dan het universum? 

Als je de wens naar gerechtigheid hebt en van daaruit de nodige handelingen stelt. 

Een andere manier is wanneer je u in de gevoelens van kwaadheid , wrok, wraak 

begeeft en van daaruit de handelingen stelt om ook die rechtzetting te bekomen. 

Het punt is dat je eigenlijk tegen het universum zegt; “ik beslis, ik bepaal en eis de 

betaling van de ander’. Je toont hiermee ongeduld, wantrouwen en eigenlijk toon je 

dat je dan een conflict hebt me je eigen bron dat het gehele conflict op een goede 

manier oplosbaar is. 

Geduld en vertrouwen als aan jezelf werken en het conflict op een “goede” manier 

oplossen is hier de manier om er mee om te gaan. 

Het universum staat echt aan je zijde hoor! Het los het op zodanig dat iedereen die er 

bij betrokken is er zijn lessen uit haalt en daarom is geduld en vertrouwen zo nodig 

want het kan best zijn dat jij afwezig bent in het leren van de lessen die de betrokken 

partij heeft e maken. 

 

Een voorbeeld om je wat te verduidelijken 

Het begint hier eigenlijk met een verhaal van een ervaring die reeds een tijdje achter 

de rug is, namelijk  over een relatie die er toen was met Mariah ( even een fictieve 

naam  om de persoon te beschermen als haar privé te respecteren). Voor mij was dit 
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een vriendschapsrelatie! 

 

Herinnerend aan de eerste maal haar te hebben ontmoet. Dit was bij Mariah thuis. 

Mijn aanwezigheid daar was juist omdat voor het vastzitten op vlak van  “loslaten”. 

Grappig dat net nu dit voorbeeld vanuit mijn eigen ervaring hier neer te schrijven en 

dat het onderwerp “loslaten” toen zo een les was om te leren. 

 

Herinnerend hoe zij toen “ziek” leek. Met de vraag naar haar gericht vanuit een 

meelevendheid of alles goed was met haar kwam er een respons ; “hoe weet jij dat er 

iets is? Ik krijg binnenkort een operatie”. En mijn antwoord op haar was; ” Het is alsof 

ze ’t inmijn hoofd leggen. En ’t is nodig , maar komt goed.” Ze knikte en bevestigde 

dat het nu de 2e maal was dat dit aan haar zo zei. Daar bleef de conversatie toen bij 

en we gingen verder aan het werk met de heling. 

Mariah is op mijn aardse pad geweest tot 2015! De laatste jaren gingen we samen 

naar een doorlopende workshop. Voor mij waren er althans heel veel signalen van 

“vriendschap”. Ja met voorzichtig sprekend over mijn ervaring. Soms ga je lezen dat 

hier in dit artikel gelezen staat dat doorheen mij gekomen is vanuit mijn zoeken 

tussen de dimensies of vanuit mijn helderweten. 

 

In het laatste jaar kwamen er voor mij redelijk wat inzichten en uitdagingen in deze 

relatie die hier een stukje gedeeld worden. Gebeurtenissen kwamen tot stand tussen 

mijn haar zoals het echt vast lag. 

Iemand die Mariah kende had reeds klaar en duidelijk tegen me gewoon gezegd 

“Mariah is van mij en doe er alles om dat zo te houden. Ik maak kapot wat jullie 

hebben.” 

 

Ja, jaloersheid en bezitterigheid, maar het “weten” was er direct dat die vrouw het 

meende. De wijsheid kwam naar boven en begeleidde me. Het bespreken met 

Mariah was uitgesloten daar ze deze dame werkelijk verdedigde tegen andere als 
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haar heel veel medelijden schonk. 

  

 

Wat te doen? 

Vanuit een diepe wijsheid ontvouwde zich ’t antwoord om dat wat er zich ook 

“speelde” tussen deze 2 vrouwen het te laten ontvouwen want het was hun 

karmische les. Ze hadden samen wat te leren in deze relatie. 

 

Bij het  “zoeken” tussen de dimensies van de andere levens gaf mijn intuïtie aan dit te 

doen omdat het herhaling was van andere levens. De beelden bevestigde inderdaad 

dat deze situatie zich als minsten 6 levens herhaalt had. En ondertussen zijn er 7 

levens hierover gekend. Met dit inzicht kwam intuïtief het antwoord dat best was om 

de zielencontracten te laten ontvouwen; haar loslaten, laten leren uit deze 

herhalende situaties en simpelweg van haar houden. 

  

 

Behoefte naar oplossing? 

Innerlijk wetende dat ’t juist was, doch heeft ’t even geduurd , een aantal weken, om 

in de liefde van het loslaten te komen te staan en daar te blijven staan.  Mijn “ego” 

had een behoefte om het opgelost en geheeld te zien doch het vertrouwen van mijn 

ziel keerde steeds naar boven “de oplossing ligt steeds vast” wat dat juist inhield is 

volledig losgelaten in het vertrouwen dat het universum dit wel invult en weet. 

 

Het loslaten bracht me een vrijheid en een stroom die terug vloeide met een “weten” 

vanop zielsniveau dat zoiets als een echter scheiding in een relatie onbestaande is. 

Ben blij haar ook het geschenk te hebben gegeven van vrijheid. 
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Wat gebeurde er vanuit de WET VAN OORZAAK EN EFFECT (KARMA)? 

De moment dat ik Mariah en die vrouw volledig losliet en ook fysiek het contact 

losliet, begon er bij mezelf een transformatie proces van groei, inzichten en heel veel 

veranderingen die ik nodig had. 

Ik voelde nog steeds een energetisch contact met Mariah daar ik steeds doorkreeg 

dat wij ‘tweelingszielen’ zijn en veel vanuit andere levens nog op te lossen hebben 

om de relatie te harmoniseren. Het is zowel voor mij als voor Mariah elke onze taak 

om afzonderlijk van elkaar ons los te maken van ons ego en vanuit onze ziel te leven, 

maar omdat te doen zijn er nog inzichten nodig. Die dienen we elk te doorgaan 

zonder dat de ene in het leven van de andere is. 

Ik had die andere vrouw door en wist intuïtief wat te doen, maar Mariah heeft in veel 

levens zich door die vrouw laten manipuleren en dient nu haar inzichten te krijgen 

om terug voor zichzelf op haar pad van zuiverheid verder te komen. 

In totaal zijn er nu 3 jaar voorbij gegaan voor ik terug hoorde over haar om dan te 

vernemen dat Mariah met die vrouw gebroken had en pas werkelijk kon inzien hoe 

de situatie gelopen was. 

Mariah is een vrouw die altijd geweigerd heeft om door hulp van buitenaf 

(begeleiding) aan zichzelf te werken. Dat is één van de redenen waarom dit hier zo 

een lang proces maakte.  

Mariah heeft dus op persoonlijk vlak gedurende die 3 jaar heel veel zware en 

doorslaggevende momenten gekend om tot haar inzichten te komen. Maar zoals je 

reeds leest kan het anders als je openstaat om met begeleiding en integratie te 

werken. Het proces en de verandering zijn doorslaggevend om echt op te lossen laat 

staan om als tweelingszielen echt te kans te ontwikkelen om bij elkaar te kunnen 

komen.  
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REDENEN 

 

Dit stuk is meestal iets waar heel veel mensen vanuit een rationaliteit of een 

humaniteit het lastig mee hebben, namelijk dat je ziel hiervoor gekozen heeft.  

Je ziel is een wezen (zonder een ego!) dat onsterfelijk is en dat ooit een niveau had 

van perfectie , maar om te leren is het nedergedaald in een sfeer van een lagere 

trilling en heeft het zich gesplitst van al de andere energetische lichamen. Waarom 

die splitsing gekomen is , daar kan ik je best hier doorverwijzen naar de cursus 

zielencontracten – en relaties in de Kabbala. Het geeft je antwoorden in de diepe en 

uitgebreide zin ( op de hoogste als diepste niveaus van het leven). Maar om het hier 

je allemaal uit te leggen, dan gaan we te ver afwijken van ons onderwerp wat de 

redenen zijn dat je in conflicten zit of betrokken bent. 
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De tweede reden is dat je ziel er altijd voor kiest om onafgewerkte zaken of om 

nieuwe lessen te ervaren om zo te kunnen groeien en de nieuwe verworven 

wijsheden mee terug naar huis(= bron) te nemen om het daar te delen met alle zielen 

die terug thuis zijn. De ziel is dus oneindig wijs. 

Om thuis te komen is het echter nodig dat je terug op HARTFREQUENTIE komt , waar 

het leven is en de ziel ontwaakt.  

 

 

HOE GA JE ER MEE OM? 

 

Eerst en vooral vanuit je dierlijk instinct of dierlijke intuïtie reageren zoals vechten, 

vluchten of bevriezen helpt niets. Met deze reacties los je niets op en dat is de 

voornaamste reden zoals we reeds gezien hebben waarvoor je hier bent als dat het 
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hier een totaal verkeerde reactie is volgens de WET VAN KARMA laat staan de WET 

VAN OORZAAK EN EFFECT. 

De bedoeling volgens de WET VAN KARMA is dat je het oplost. Het oplossen dient op 

een andere wijze te gebeuren dat hoe je het ooit tot nu toe gedaan hebt d.w.z noch 

vanuit je dierlijk instinct of dierlijke intuïtie. Het vraagt dus dat je werkelijk  gaat leren 

en al de lessen uit de situatie en/of het conflict haalt waarmee dan volgens de WET 

VAN OORZAAK EN EFFECT er een einde komt aan de herhaling in dit leven als in elke 

ander leven. 

Eens iets geleerd is, blijft het geleerd en neemt de ziel de nieuwe wijsheden mee. 

Geleerd betekent het inzicht er uit gehaald, het getransformeerd en het nieuwe 

geïntegreerd 

 

Maar dan blijft je vraag nog steeds; hoe ga ik er mee om? 

Het antwoord ligt hier om te gaan leven vanuit je ziel, dat is al punt één. Want enkel 

zo ga je die wijsheid van je ziel aanboren en weten wat er al gebeurt is in andere 

levens om het nu te draaien. 

Ten tweede is het belangrijk om bij iedereen waar je een conflict mee hebt of in 

conflict mee bent , in gesprek gaat op een positieve en liefdevolle manier sprekende 

vanuit jezelf. Je dient er dus uit te leren om samen naar een hogere trap te gaan. 

In gesprek gaan op een positieve en liefdevolle manier is wat ik “liefdevolle 

communicatie” noem waarbij het heel belangrijk is om “echt” te luisteren, zelfs 

voorbij het empathisch luisteren. EN ja, iedereen kan dit leren. 

Het horen van woorden is dus onvoldoende hier. 
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Wat is het verschil tussen iedereen waar je een conflict mee hebt of in conflict mee 

bent? 

Iedereen waar je een conflict mee hebt daarmee wil ik zeggen iedere relatie waar een 

wederzijds. Je hebt het dus lastig met de ander en de ander met jou. 

Iedereen waar je in conflict mee bent daarmee wil ik zeggen iedereen waar jij het 

lastig mee hebt. Het staat hier dus los van de ander want deze kan in dit soort 

gevallen juist niets van conflict met u voelen of ondervinden.  
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OP GROTE SCHAAL 

 

Dit stuk is meestal nog zo een onderwerp waar heel veel mensen vanuit een 

rationaliteit of een humaniteit het lastig mee hebben, namelijk dat revoluties, 

oorlogen , geschillen tussen volkeren vanuit een kosmisch plan rond “ontwaking” 

eigenlijk bestaan. 

Misschien is het je al wat duidelijker geworden dat de mens nood heeft om iets 

heftigs mee te maken om bewust te worden of om terug wakker te worden? 
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Wakker worden wat betekent het eigenlijk? 

Volledig van uit je spiritueel wezen leven in deze maatschappij. Dus voorbij je ego en 

al zijn valkuilen.  

Kort gezegd ego is al je overtuigingen, je denken , je ratio, je patronen en je 

manipulaties. Het heeft één wens; klein blijven en ons licht klein houden.  

 

Ik geef even een geschiedkundig voorbeeld? 

Dit voorbeeld is enkel om te verduidelijken en staat los van goed -of afkeuring 

tegenover wat toen zich afspeelde. Evenmin is het bedoeld om te schockeren of te 

confronteren , enkel ter verduidelijking.  

Voor ik het voorbeeld geef wens ik even te zeggen dat ik roots heb die joods zijn. 

Vanuit mijn standpunt is dit , ook weet ik wat gebeurt is, totaal vergeven. Het 

verleden is het verleden. 

 

Voorbeeld: wereldoorlog II. 

Tijdens deze oorlog zijn bepaalde mensen vanuit hun geloof, de hulp die ze boden 

door één persoon en zijn aanhangers er uit gekozen als wat hij noemde de 

“onzuivere’.  

Stel u eens de vraag welke volkeren er uitgesloten werden of waar men zich op 

richtte? Joden, zigeuners, collaborateurs, … hoe vaak is dit in de geschiedenis al 

gebeurt dat een bepaalde groep geviseerd wordt omwille van zijn “anders zijn”. 

Hebben deze groepen anderen aanvallen? Zich opgedrongen? Hebben ze iets 

verkeerds gedaan met een ander zicht te hebben op geloof?  
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Volgens één persoon met aanhangers in wereldoorlog II wel!  

Zouden er nu wetten bestaan die racistische opmerkingen of discriminatie verbieden 

als gebeurtenissen zoals wereldoorlog II? 

Zouden er mensen zijn zoals Shindler, Irena Sendler, .. naar buiten zijn gegaan 

(weliswaar toen in het geheim) om anderen te helpen en zo later een voorbeeld te 

zijn van humane daden? Zouden ze dan anderen hebben aangezet tot denken over 

alles en om wegen te vinden van oplossingen? 

Inderdaad als deze gebeurtenissen afwezig waren , hoe pijnlijk ze ook waren voor de 

mensheid, zouden nergens zo’n diepgaande inzichten zijn gekomen laat staan al de 

veranderingen die er verder uit gekomen zijn op termijn. 

Niemand wenst nog zoiets mee te maken! 

En om dat zo te houden is bewust leven en bewustwording voor elk van ons op een 

diepgaan niveau nodig.  

Daarom is het zo goed dat een Louise Hay een organisatie ooit opgericht heeft om 

mensen die met het alternatieve bezig te zijn samen te brengen en zo samen te 

werken dat bewustwording en spirituele groei een dagdagelijkse levensstijl is of 

wordt. En ik werk hier in geheel dit proces heel graag mee, want dat is een ander deel 

van mijn taak naar deze wereld. 
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IN HET HUWELIJK 

 

 

  

http://www.wendymertens.com/
http://www.mertenswendy.com-/


 

Wendy Mertens|- www.mertenswendy.com- Conflicten en hun spirituele betekenis - PAGINA 
28 

SPIEGELS, PROJECTIES, LESSEN EN WOORDEN VAN DE ANDER 

De ander! 

Als een ander iets tegen u zegt, gaat dit over de ander. Wat een ander zegt, daar is de 

ander verantwoordelijk voor.  

Voorbeeld (komt uit het verhaal van een klant) 

Als Tomas mij zegt dat ik te emotioneel ben, dan betekent dit dat Tomas dit over 

zichzelf zegt. Als Tomas zegt dat ik eraan twijfelt of ik een goed leider ben, dan gaat 

dit over zijn eigen twijfels. Als iemand mij zegt dat ik een spons ben, dan gaat dat 

over die ander die een spons is.  

 

SPEIGELS 

De ander is steeds een spiegel van een gekend of ongekend deel of zelfs een 

potentieel in onszelf. Dus als je bijvoorbeeld in de ander herkent dat deze leugentjes 

vertelt dat is dat om je het zelf ook doet. Ga maar eens na in het nu of in het verleden 

wanneer jij dit gedaan hebt. Je kan enkel herkennen wat je in jezelf al kent. 

 

Projecties 

Projecteren is een andere manier om te zeggen ‘wij zien een spiegel in iemand 

anders’ 

Een aantal manieren die we daarin toepassen 

1. iemand anders wantrouwen 

2. Een situatie herhaaldelijk in uzelf terug  afspelen betekent juist dat je het 

uitdagend hebt om los te laten 

3. Anderen op een afstand houden omdat je met dat wantrouwen zit of dat je 

bepaalde dingen in die ander ziet, wat eigenlijk je eigen beeld is wat je ziet. 
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4. Stel je zegt ‘Die ander doet mij fout aan’ en je eist een soort rechtvaardiging. 

Deze projectie helpt niets, want hiermee ontloop je verantwoordelijkheid voor je 

eigen werkpunten en verhoog je de kansen op conflicten , onderhouden van 

conflicten als dat je in een wrok of wraak gevoel komt. 

5. je vindt dat je juist bent in een bepaalde situatie en je vindt dat iemand je 

anders moet benaderen of toespreken,  

6. of je eist dat iemand zich bijstuurt naar jouw waarden en normen= ook vorm 

van projectie 

7. stel dat er een conflict is en je hebt de nood om dat direct op te lossen omdat je 

teveel angst in jezelf hebt en je bent dan volledig met projectie bezig want angst is 

een illusie, iets dat je voelt in je lichaam, maar denk eraan dat je gedachten vormen je 

gevoelens en je gevoelens vormen je gedachten: dit is een cirkel die constant draait, 

dus als mensen denken mijn gevoel is iets anders dan mijn gedachte. NEE want 

eigenlijk gedachte is je gevoel: Het ene hoor je in je hoofd en het andere is een 

sensatie, dat je vaststelt in je lichaam. Ze vertellen allemaal hetzelfde.  

 

Er zijn nog andere manieren doch voor nu is dit voldoende om mee te starten. 

 

Gevolgen van projectie: 

Als je zoveel projecteert, iedereen doet dat, tot je inziet dat je de spiegel in de ander 

herkent en dat de woorden van de ander spiegel eigenlijk de spiegel zijn van jou, PAS 

OP MET VERWARRING  ALS iemand die u begeleidt en die u vraag stelt om te doen 

nadenken of die u confronteert met iets, die persoon helpt u om iets te zien, dit staat 

los van het feit dat die persoon dan die eigenschap heeft, die is mee aan het kijken 

vanuit jouw perspectief en die ziet vaak veel meer dan waar jij eigenlijk wenst naar te 

kijken. 
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Als iemand bij je enkel verwarring creëert en onduidelijk is met dan nog manipulaties 

bij, dan heb je te maken met iemand die psychologisch een persoonlijkheidsstoornis 

is. 

 

Wat is nu grootste gevolg van projecteren 

Het grootste gevolg is dat je je eigen zelfliefde of liefde die je aan ander kan geven, 

dat je die eigenlijk uitput, dat je die bron leegmaakt, dat je je eigenlijk disconnecteert 

van je eigen bron. Je kan pas liefde geven aan een ander als je bron voor jezelf met je 

eigen zelfliefde overloopt. 

 

Je kan ook dingen verwerpen  

( =als je het liever onzichtbaar houdt of er niets mee wenst te doen) 

Bij verwerping is het belangrijk dat je weet: Mensen die dingen verwerpen, die horen 

wel wat er gezegd wordt, maar daar blijft het bij. Dus die laten dus in wezen niets 

doorzinken, die blokkeren het begrijpen, of die steken zichzelf weg achter excuses 

van: ’t is te moeilijk of dat is onhandelbaar of ik moet dat eerst allemaal volledig 

100% kunnen begrijpen en ik begrijp het op de moment niet.  

Bijvoorbeeld;. de tijd ontbreekt mij  

Ook het zeggen van ‘ik vind dit moeilijk’ is weer een manier om eigenlijk toe te staan 

dat eigenlijk iets zijn werk kan gaan doen. Dan blokkeer je dat, maar dan verwerp je 

dat ook. Dus dat zijn twee dingen die je dan doet. 

 

Een andere vorm van verwerping is met een ander bezig zijn i.p.v. met uzelf. 

Dus als je met een ander bezig bent is het sowieso al dat je een blokkade hebt, dus 

dat je weerstand hebt om aan jezelf te werken. Maar ook dat je aan verwerping doet 

van nieuwe zaken, waarmee dat je werkelijk bezig dient te zijn. 
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Wat dat je dan hebt, is de spiegel die de ander voor jou is, verwerpen. 

Bijvoorbeeld;. Stel nu dat je heel vaak ziet dat iemand anders jou manipuleert.  

Of dat je ziet dat iemand anders dominant is, en dat je bijna een conflict zou willen 

aangaan met mij of iemand anders die je daar op wijst, omdat je de spiegel letterlijk 

verwerpt. Je weigert m.a.w. om naar jezelf te kijken. Je weigert om jouw eigen 

schaduwkant te zien. Dat maakt het ook onmogelijk om in een veranderingsproces te 

komen. Komt hier nog bij dat je dan met iemand zo goed als in conflict wil gaan op 

basis van het woord van de ander. Let op de woorden van de ander zijn wat de ander 

zelf ziet en zijn de projecties die bij deze persoon horen. Daarvoor is elk projectie dus 

de waarheid over degene die het verwoord. 

 

Andere vorm van verwerping: Dat je herhaaldelijk in uw leven, de zelfde soort situatie 

mee maakt, en dat je tegelijkertijd koppig vasthoudt aan uw eigen ideeën, aan uw 

eigen overtuigingen en dingen die je standvastig blijft volgen. 

 

Verwerping is complètement het tegengestelde van aanvaarding.  

 

Dus als je zegt ik wil dat met aanvaarding aan werpen, wel dan, het spijt me, maar dat 

zal niet meer goed lukken. Want je zal eerst een keuze dienen te maken om het toe 

te staan als het te gaan verwerken, vooraleer je eigenlijk aan aanvaarding kan gaan 

werken. 

 

Bijvoorbeeld een andere manier van verwerping is Bijvoorbeeld;. neen zeggen tegen 

je kwetsbaar opstellen en jezelf achter het excuus zetten van: Als ik dan mezelf laat 

horen, dan kwets ik anderen. Of jezelf achter een excuus zetten van kwetsbaar zijn is 

krachteloos zijn. Dat is eigenlijk een vorm van verwerping, want kwetsbaar zijn is 

eigenlijk jezelf heel sterk op stellen. Is eigenlijk jezelf compleet tonen voor wie dat je 

bent.  
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Kwetsbaar zijn maakt ook dat anderen u leren kennen. Maar kwetsbaar zijn betekent 

ook dat je eigenlijk juist ongenaakbaar wordt, hoe raar dat ook klinkt, maar doordat 

je jouw kwetsbaar opstelt ben je in een non consequente manier, je bent in dus in 

constante verandering, je bent in die flexibiliteit, in de openheid, in die onzekerheid 

bezig, en dat maakt dat je juist sterker bent dan dat je constant in die consequente 

vasthoudendheid zit van uw gevoelens, uw kwetsbaarheid weigeren te tonen. En als 

je uzelf onkwetsbaar opstelt, ben je wat dat we noemen voorspelbaar. Het is juist de 

onvoorspelbaarheid van de kwetsbaarheid dat je heel krachtig maakt.  

 

Bijvoorbeeld;. Ik heb deze zomer (2017) meegedaan aan een korte groep van 

allemaal coaches, om iets bij te leren voor mezelf. Ik vind dat ik als coach ook 

constant aan mezelf dien blijven te werken. Op een gegeven moment hadden wij de 

opdracht om een videopname te maken van ‘Waarom dat wij ons enthousiasme zo 

sterk volgen’. En ik weet dat ik mij in die video mij enorm kwetsbaar opstelde en dat 

ik ook de tranen liet lopen en dat ik ook iets heel persoonlijk aan het vertellen was en 

dat iedereen in die groep, en dat waren meer dan 400 mensen, die hadden zo iets 

van: ‘Wouw! Jij doet dat gewoon?!’ En eigenlijk toon je mij nu hier dat ik dat ook wou 

doen, want je toont de schoonheid er van.  

En het feit, dat als wij het doen, wij eigenlijk nog meer connectie maken met onszelf 

en met de ander. Dat heeft niets te maken met krachtig zijn of machtig zijn, maar 

heeft wel te maken met de keuze maken met te zijn wie ik ben. … En ik hou van 

mezelf. En of dat iemand anders mij aanvaard of tegen mij is. Ja ok, het zij zo… Ik sta 

open om te veranderen. Ik aanvaard de ander zoals hij of zij is.  

 

Een andere manier van verwerping is Bijvoorbeeld. uitlokken dat anderen u 

verwerpen. Dus dat mensen u gaan negeren, u gaan afwijzen.  Dan heb je ook nog de 

houding van: ‘Ik weet het’. Er zijn veel mensen die dat zeggen. Maar dat is ook weer 

een manier waarop je twee dingen doet: Je doet: je verwerpt wat u eigenlijk 
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aangeboden wordt om te veranderen. En ten tweede je blokkeert jezelf. Je zet jezelf 

volledig in een bevriezende modus. Je kan dus ook verwerping zien als een soort 

weigering.  

 

En de laatste is, dat je uw verantwoordelijkheid in situaties, je verantwoordelijkheid 

in je eigen situatie bij een ander. En dan doe je ook volledig aan verwerping. De 

oplossing daar is: verantwoordelijkheid nemen voor die situaties, 

verantwoordelijkheid nemen voor je gevoel, maar ook daarin opnieuw acties in 

ondernemen. Stop met de vinger naar de ander te wijzen en begin met naar jezelf te 

wijzen en daarin te veranderen. 

WEES NIEUWSCHIERIG 

Vaak zijn we angstig omdat we van alles denken dat er gaat gebeuren. We hebben 

verwachtingen, verlangens of wensen naar hoe de ander reageren gaat. Weet je bij 

een conflict of gelijk wat dat in je leven gebeurt is het beter om verwachtingen, 

wensen , verlangens over andere mensen los te laten. Enkel door over te stappen 

naar nieuwsgierigheid in hoe de ander reageren gaat zet je uzelf terug  - en de ander 

ook- in een vrijheid waarmee je open kan staan naar jezelf als de ander. 

Vaak hebben we bij een conflict een idee van hoe de ander is. Is die werkelijk zij? Heb 

je daar de feitelijke bewijzen van? Neen! 

Dat is omdat we via onze fantasie ( WET VAN DE AANTREKKING WERKT HIER) een 

beeld vormen van hoe de reacties gaan zijn en we combineren dit met onze meeste 

onaangename herinneringen uit ons verleden. Hierdoor plaatsen we onze ideeën, 

wensen, verlangens, verwachtingen in de vortex van de ander.  
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Wat doet dat ?   

Het belemmert jezelf want het komt in meervoud naar je terug (WET VAN DE 

VRIJHEID) en de ander wordt belemmert door de negatieve energie die door u in zijn 

vortex geplaatst is. 

Door nieuwsgierig te zijn voorkom je dit en maak je openheid in de energieën tussen 

jullie wat een gesprek en misschien zelfs consensus mogelijk maak. Test maar uit!  
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NAWOORD 

Voor nu hoop ik echt dat je met deze inzichten als tools al een stukje verder kan om 

anders naar conflicten te kijken als er mee om te gaan. 

In wezen is elk conflict onze ongeleerde les in een ander of dit leven.  
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WENDY ? 

Een beetje over Wendy Mertens haar achtergrond. 

 

Een sneak preview ‘ Verleden is verleden’. 

Eindelijk positieve veranderingen 

Sinds drie jaar weet ik dat ik een metabole stoornis heb. De diagnose krijgen 

was al een uitdagen maar om echt te begrijpen wat het is , weten de artsen 

zelfs weinig raad in hoe het juist in elkaar zit. Het antwoord  was 

“onomkeerbaar” Dan maar mijn manier van zoeken om antwoorden te 

vinden. En dat doe ik ook! 

 

Doch heb ik in mijn leven al redelijk wat dingen gekeerd als ’t gaat over 

kwaaltjes. 

 

Tot met mijn 33e was ik iemand die last had van 16 allergieën, chronische 

astma, chronische sinusitis, veel keelontstekingen, chronische bronchitis, 

PMS, met daarnaast nog een helingsproces te hebben doorstaan voor een 

zware depressie tot een periostscheur van mijn enkel tot mijn knie als 

gevolg van een zware val (waar de arts van zei dat ’t een wonder was dat ik 

enkel die scheur had met anemie). 

 

Het is weggegaan door een heel intens proces aan te gaan om aan mezelf te 

werken op heel veel verschillende domeinen. Sindsdien heb ik zoiets van als 

ik deze allemaal kan omdraaien, veranderingen in mijn leven kan brengen, 

het bewustzijn er kan uit halen, dan kan ik dat ook voor deze metabole 

stoornis – en weet je tot op heden ben ik er in geslaagd als punten bloot te 

hebben gelegd om stagnering in gewicht te bekomen in plaats van dat het 
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verder gaat- , maar bovenal weet ik dat jij het dan ook kan. 

 

En dit proces “connecting to soul” heb ik omgezet in een pad dat jij ook kan 

aangaan. 

Een spirituele ontwakingsreis die begon en nog steeds verder gaat 

 

Op het moment van mijn ongeluk van de zware val gebeurde iets heel mooi 

en speciaal; ik zag voor de eerste maal mijn beschermengel! Deze liet me 

zien wat ging gebeuren en ik hoorde woorden. Het was meer dat de 

woorden ingelegd waren. Ik stond bovenaan de trap en na dat te hebben 

gezien gebeurde het . Na die boodschap te hebben ontvangen kon ik slechts 

één ding “overgeven aan het vertrouwen van het universum”. 

 

In 2000 had ik een buiten lichamelijke ervaring of een bijna dood ervaring… 

het is me onduidelijk. Wat ik me wel heel goed herinner is dat ik echt toen 

buiten mijn lichaam me begaf. Ik was op een plaats waar de namen van de 

kleuren me onbekend zijn toch voelde het of ik thuis was. Toen heb ik 

echter een aantal aartsengelen ontmoet die duidelijkheid gaven over mijn 

aanwezigheid hier en één ervan begeleidde me zelfs terug in mijn lichaam. 
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Dat was werkelijk mijn eerste ervaring met Gabriel, Metatron en 

Sandalphon. En met deze laatste twee heb ik ondertussen reeds veel 

ervaringen gekend. Doch was Gabriel die voor mijn “grote eerste 

verandering “ degene was die aanwezig was in mijn leven. Gidsen en 

belgeleiders kunnen veranderen als jij naar een geheel ander niveau 

transformeert, dat heb ik in dit proces al goed geleerd en begrepen. 

 

Jaren ervoor liep ik ver weg van “spiritualiteit” omdat me in het huis waar ik 

opgroeide gezegd werd dat het verkeerd was , maar sinds die dag weet ik 

heel goed dat er zeker een andere dimensie is, zelfs meer dan één. Dagelijks 

begeeft ik me op een pad van groei, verdieping en bewustwording. 

 

Het universum is altijd aan je zijde! 

 

Dit event deed herinneringen ontwaken van andere levens als van mezelf 

als 4-jarige kleine meid bij het overlijden van mijn vake ( de vader van mijn 

grootmoeder langs moeders kant). Die dag had mijn grootmoeder tranen 

die ik zelden zag stomen over haar wangen voor haar papa. Hij verscheen 

achter haar en dat heb ik haar ook vertelt. In het huis wilde men daar niets 

van weten, dus zweeg ik maar nu is de tijd voorbij om nog te zwijgen over 

“spiritualiteit”. Wij zijn spirituele wezens en hebben de plicht om deze 

connectie naar onszelf terug wakker te maken. 

 

Gedaan met ronddwalen, de puzzelstukken vielen op hun plek 

 

Alles van mijn kindertijd, jeugdjaren, de emotionele verwaarlozing tot het opgroeien 

in een “nest” waar 10 volwassenen met 1 kind in complexiteiten  onder één dak 

overleefden heef me heel veel levenswijsheden geschonken die doorheen het dwalen 

in opleidingen eindelijk met bracht bij “gezinswetenschappen”, waar ik hoorde te 
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zijn. 

 

Vandaag de dag staat ’t me toe , samen met mijn gaven als een sterke intuïtie, om 

mensen met simpele tot zeer complexe achtergronden of ziektes te begeleiden in 

hun weg naar het ontwaken van de connectie met hun ziel als “gelukkig zijn” 

 

 

Een wonder dat je dat doorstaan hebt 

Dit is een uitspraak die ik al verschillende malen in mijn leven gehoord heb , maar 

echt recentelijk pas goed liet doordringen. Voor mij leek alles wat gebeurd was een 

aanvaarding van het was zoals het was. Ondanks de vele “zware” lessen bleef ik heel 

bescheiden zeggen dat ze eigenlijk maar lessen zijn, want weet je voor mij zijn ze dat 

ook. 

 

Het heeft me allemaal vooral geleerd dat “wonderen “ inderdaad bestaan en 

dagelijks in ons leven aanwezig zijn. Maar we zoeken veel te ver of verwachten vaak 

dat het komt onder vorm zoals een verlamde die opstaat en genezen is. 

Weet je eigenlijk dat jij dit zelf maakt of creëert. Dat dit voor iedereen een weggelegd 

iets is? 
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Het hart, de plaats waar het voor mij om draait 

Een plaats waar voor mij de ware wijsheden zitten en de wegen naar meer wijsheid 

waardoor je vanuit een ander niveau in deze maatschappij leeft en staat. Met alles 

wat er ook in mijn leven gebeurt is er een constante, namelijk dat mijn hart boven 

hoofd en geld gaat. Ik weet en voel dat het hart volgen voor mij een number one is en 

dat daardoor ook de rest in zijn plaats valt. 

Het leert me veel om mijn “ware zelf” te leren kennen als mijn hogere zelf dat is echt 

een verlangen om deze echt te leren kennen en zo hier mijn eigen hemel te vervullen. 

Ik geloof er echt heel sterk in dat dit voor iedereen weggelegd is en dat we zo elk 

onze hemel op dit aardse plateau maken. Het ligt in onze eigen handen, in ons eigen 

hart en vooral in ons eigen innerlijke reis 

 

Hoe kan Wendy je helpen? 

Wendy is coach.  

Ze helpt andere die bewust willen leen om hun geluk, gezondheid en eenheid als 

innerlijke ruis te doorbreken en te leven vanuit een zielen-bewustzijn om samen een 

vrede-voller-leven te creëren wat je geboorterecht is. Wat wie zegt dat de hemel 

boven is? 

Om een leven te creëren waarin we samen werken aan de voorbereiding van een 

liefdevollere tijd en plaats hier op aarde voor onszelf en iedere andere. 

Wendy heeft zelf ondervonden dat enkel door intens innerlijk werk men daar komt 

waar met hoor zelfs wilt zijn. Het is zo dat als we steeds kiezen voor korte snel 

oplossende trajecten dat we dan een belangrijke sleutel over het hoofd zien en dat is 

het innerlijke werk van verandering. Dat vraagt dagelijkse inzet, integratie, 

doorzetten en veel geduld.  
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Een andere sleutel die dan eigenlijk te veel of te weinig wordt aangekaart kort snel 

oplossende trajecten is dat men te weinig doet met al de blokkades en de 

beperkende overtuigingen. Wendy schenkt hier heel veel aandacht aan om je er in te 

begeleiden deze 2 sleutels wel te hebben zodat je een vaste transformatie hebt. 

Momenteel is het zelfs mogelijk, als je voelt “ik heb meer nodig dat enkel dit e-book”, 

dat je online coaching sessies kan boeken. In de praktijk is het mogelijk voor zij die 

live één op een contact wensen bij de coaching. 

Het voordeel van online coaching is dat je dan lekker thuis achter je pc in de zetel of 

aan de tafel kan zitten zonder je te verplaatsen.  

Belangrijke aspecten die heel veel invloed hebben op conflicten en andere aspecten 

die verduidelijken waarom conflicten in ons leven zijn. De aspecten die het 

verduidelijken zijn bewust leven, de kosmische wetten, inkeer, gezondheid, lessen 

leren, transformeren en je zielenopdracht. 

Dit zijn heel belangrijke topics waar Wendy je mee helpt om ze in je leven te 

herkennen of om net dat te leren – eerder transformeren- in geheel je zielenproces. 

Teveel merkt Wendy op hoe mensen vastzitten in het ECHT begrijpen van waarom 

men ziek is, waarom lessen te leren zijn, waarom men met inkeer bezig dient te zijn 

of waarom de kosmische wetten zo belangrijk zijn om te kennen. Naast dit wordt het 

vaak als een vluchtig iets gezien om kennis te vergaren. 

Waarom ? je ziel heeft er voor gekozen. Geluk, gezondheid en innerlijke vrede zijn 

nodig om een gezonde relatie met jezelf te hebben als in “voedende”- relaties te 

staan. 

Geluk, gezondheid en innerlijke vrede liggen in onze eigen handen als we echt tot 

inkeer komen samen met onze zielenconnectie op te maken vanuit een bewust leven. 

Wendy haar missie bestaat uit diverse stukken en één ervan is om je mee voor te 

bereiden op het watermantijdperk en wat dit inhoudt van veranderingen voor je ziel! 
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