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Een korte & kleine gids met overzichten die de verschillen , voordelen en nadelen over 

je gezondheid natuurlijk herwinnen versus symptoombehandeling uitlichten. 

Wie met het natuurlijk proces aan de slag gaat en succes heeft? 

En ten slotte wat de voor -en nadelen zijn voor je spirituele “ontwaking” 

  

Natuurlijk je 
gezondheid

herwinnen
Symptoombehandeling 

volgens arsten met 
"pillen"
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 Wat zijn de verschillen tussen de methodieken, korte & 

lange termijn tussen symptoombehandeling en gezondheid 

herwinnen op natuurlijke weg? 

Natuurlijke weg met 
ontwaking bij een gezondheid 
-en transcendente coach 

Symptoombehandeling bij arts 

levensstijl bijsturen op basis van 
diagnose met bewuste gezonde 
voeding, werken rond slaap, stressen, 
emoties, relaties, rouwprocessen, …. 
 

 artsen worden niet opgeleid in 
voeding en hebben ofwel zelf een heel 
korte bijscholing waardoor ze vaak 
onvoldoende of onjuiste info geven. Ze 
verwijzen door naar anderen voor rouw 
of stress aan te pakken. De link voor 
emoties daar verwijzen je u door naar 
een psycholoog. 
 

werkt transcendent dit wil zeggen we 
gaan leven voorbij het ego zodat zijn 
destructieve elementen worden 
uitgeschakeld 
 

 geen enkel aandacht voor 
ego/denken/voelen en link naar ziekte. 
Vaak doorverwijzing naar psycholoog 
die in ego werk. Tenzij je een arts hebt 
die een uitzondering is op de regel. 
 

 leren wat de obstakels zijn op en in 
het ontwakingsproces die ook invloed 
hebben op je lichaam, gezondheid, 
ziekte, en energetische lichamen. 
 

 geen enkel aandacht voor 
ontwakingsproces wel voor 
volgzaamheid. Tenzij je een arts hebt 
die een uitzondering is op de regel 

 medicatie afbouwen na verloop van 
tijd (arts wordt betrokken op mate dat 
het nodig is en kan) 
 

 meer medicatie in tijd geven aan 
patiënte en vaak verzwijgen dat 
medicatie lever kapot maakt waardoor je 
zieker wordt. 

samenwerking om noodzakelijke 
(tijdelijke) supplementen op te bouwen 
zelfs bij gebruik van medicatie. Werken 
met kruiden. 
 

 sommige artsen laten toe dat je 
supplementen neemt.  Weinig artsen 
kennen de pluspunten van 
supplementen. En of werken eenzijdig 
hier in. 
 

werken met de “echte” oorzaken die 
bij elke ziekte zitten 
 

symptomen onderdrukken tot linken 
leggen in de oppervlakte maar niet het 
diepe werk 
 

 DNA is niet de schuldige, 12 pijlers 
van gezondheid aanpakken is 
noodzaak. 
 

 DNA is de oorzaak 

zelfverantwoordelijkheid terug nemen 
voor gezondheid, leven en ontwaking. 
 

 patiënte afhankelijk van de arts, 
farmacie en medicatie maken = 
stimuleren co-afhankelijkheid 
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werken met de 3 niveaus van 
bewustzijn ( slaap, ego, 
eenheidsbewustzijn/ziel of 
zijnsvertrouwen) 
 

 werken met 2 niveaus van bewustzijn 
(slaap en ego) 

 Vermindering van medicatie  levenslang medicatie met toename 
van medicatie 
 

 mediteren voor gezondheid  Ze sturen je door of doen niets om 
met echte ontspanning en echte 
gezondheid bevorderende elementen 
bezig te zijn 
 

 Ziekte is een proces dat meer dan 10 
of 20 jaar duurt voor het zicht duidelijk 
maakt dat een gevolg is van verkeerd 
omgaan met voeding, ontwaking, 
emoties, rouw, innerlijke conflicten, 
spirituele conflicten, ego, vrijheid, 
bloedkarma, relaties, grenzen, slaap en 
stress. 
 

 Ziekte wordt gezien als resultaat van 
slechte voeding maar als een gevolg 
van een bacterie, een virus of DNA 
 

 Zonder het diepe proces aan te gaan 
komt het gedeeltelijk of volledig terug. 
Dit is een transformatie. 
 

  Zonder pillen komen de symptomen 
terug en kan het levensbedreigend zijn. 

 Diepe integrale werk kan 1 jaar of 5 
jaar duren naargelang de complexiteit, 
de weerstanden.  
 

 levenslang met toename van 
medicatie en verslechtering van 
gezondheid. Plus aantasting van 
hersenen en lever. 

 Aan gezondheid op natuurlijke weg 
werken opent ontwaking 
 

Medicatie blokkeert denken, blokkeert 
emoties en heeft in bepaalde gevallen 
invloed negatief op mitochondriën tot 
negatieve invloed op hersenen en lever 
waardoor ontwaking geblokkeerd wordt 
tot slecht een gedeelte mogelijk is. 
 

 Voorkomt levensbedreigende 
situaties als en slechts als met het diepe 
proces doet. De ervaring en de shiften 
zijn nodig. 
 

Kan in levensbedreigende situaties 
een hulp zijn zoals bij amputatie, 
hartaanval,… 

 Een natuurarts kan diagnose stellen 
maar werkt slechts met 6 van de 
oorzaken. 
 

 Als een arts zijn werk goed doet dan 
stellen ze een juiste diagnose waardoor 
je naar een alternatief gezondheidcoach 
kan die ook transcendent werkt 
 

 Kennis & ervaringsdeskundige wat de 
gevolgen zijn van en voor de persoon 
zelf als gevolg van misbruik uit toxische 

 Geen kennis & noch 
ervaringsdeskundige wat de gevolgen 
zijn van en voor de persoon zelf als 
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relaties op de gezondheid. 
 

gevolg van misbruik uit toxische relaties 
op de gezondheid. Vaak doorverwezen 
naar psycholoog en hier zit dan een 
ander knelpunt veel psychologen weten 
niets af van echt toxische relaties of van 
de gevolgen op gezondheidsvlak. Veel 
psychologen ontkennen narcistisch 
misbruik. 
 

 Hier zitten de echte helpers om je 
eigen helend vermogen en transformatie 
aan te gaan. 

 Volgens de wet en hun diploma zijn 
het helers. Maar in de praktijk zijn het 
symptoombehandelaars en 
onderdrukkers. 
 

 1 coach (soms & tijdelijk 
samenwerken via patiënte voor afbouw 
medicatie), samenwerken met mensen 
die massages doen of shiatsu. 
 

 veel artsen en specialismen die 
slecht samenwerken. Elk willen ze hun 
medicatie opdringen en vaak zonder 
rekening te houden met wat in dossiers 
staat van patiënten met als gevolg dat 
medicaties teveel worden gegeven of 
tegenwerken. 
 

 stel geen diagnoses en natuurartsen 
doen die in minimale mate vandaar de 
noodzaak om in een lichte vorm samen 
te werken. Juiste diagnose is nodig voor 
juiste en gerichte aanpak. 
 

 1/5 stelt foute diagnose 
 

Persoon terugbrengen naar rekening 
houden met zichzelf , noden , behoeften 
en grenzen zonder afhankelijkheid. 
Geen egoïsme creëren. 
Zelfredzaamheid in de brede zin maar 
ook leren samen werken met anderen 
als om hulp vragen en toestaan. 
 

 Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd 
in de zin van zoveel mogelijk in dagelijks 
leven zelf doen, maar ze houden zich 
niet bezig met terugbrengen naar 
rekening houden met zichzelf.  

 De invloed van slaap op gezondheid 
maar visa versa in heel het proces 

 Enkel de specialisten rond slaap 
kijken naar 80% van effecten van slaap 
waar gezondheidscoach mee bezig is. 
Er dit is dan meestal een team dat zich 
ook ergens bezig houd in beperkte 
maten met specifieke invloeden van 
vermoeidheid maar weer niet alles. 
 

 een bepaalde periode samenwerken 
en transformatie doen 
 

 levenslang naar de arts en of 
specialisten 

houden zich bezig met autofagie (het 
lichaam dat oude cellen recupereert om 
te herstellen). 

ze leren over het lichaam, DNA, 
(patho)fysiologie, ethiek, fysica, 
wiskunde, biologie, de arts & de 
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maatschappij, klinisch redeneren 
communicatie, probleem oplossend 
redeneren, farmacologie, diagnostiek & 
therapeutisch werk 
 

autodidact & ervaringsdeskundige met 
opleidingen op vlak van oorzaken van 
ziekte, ethiek, deontologie, 
communicatie, therapeutisch werk, het 
lichaam, gezondheid 
 

focussen zich niet op autofagie 

 houdt zich wel bezig met de invloed 
van het rouwproces op gezondheid tot 
genezing 

houdt zich niet bezig met de invloed 
van het rouwproces op gezondheid tot 
genezing 
 

  houdt zich wel bezig met de invloed 
van het emoties op gezondheid tot 
genezing 

 houdt zich niet bezig met de invloed 
van het emoties op gezondheid tot 
genezing 
 

 houdt zich wel bezig met de invloed 
van het zelfliefde op gezondheid tot 
genezing 

 houdt zich niet bezig met de invloed 
van het zelfliefde op gezondheid tot 
genezing 
 

 houdt zich wel bezig met de invloed 
van voeding op bewustvolle wijze tot 
diepgaand en aangepast per persoon  
naarmate dit effect heeft op gezondheid 
tot genezing. 

 houdt zich wel bezig met de invloed 
van  voeding in oppervlakkige mate op 
gezondheid tot genezing net zoals 
diëtisten dat doen. 
 

 houdt zich wel een beetje bezig 
met de invloed van het relaties op 
gezondheid tot genezing 

 houdt zich niet/soms een beetje bezig 
met de invloed van het relaties op 
gezondheid tot genezing 
 

 houdt zich wel bezig met de invloed 
van het slaap op gezondheid tot 
genezing. Specialisatie 
 

 houdt zich soms bezig met de invloed 
van het slaap op gezondheid tot 
genezing. Specialisatie 
 

 houdt zich wel bezig met de invloed 
van het ego op gezondheid tot genezing 

 houdt zich niet bezig met de invloed 
van het ego op gezondheid tot 
genezing. Evenmin doet een 
psycholoog dit. Tenzij een transcendent 
psycholoog. 
 

 houdt zich wel bezig met de invloed 
van gezondheid tot genezing op het 
ontwakingsproces 

 houdt zich niet bezig met de invloed 
van gezondheid tot genezing op het 
ontwakingsproces integendeel ze willen 
onderwerpen via farmacologie. 
 

 houdt zich wel altijd bezig met de 
invloed van het (keuze)vrijheid op 

 houdt zich niet altijd bezig met de 
invloed van het (keuze)vrijheid op 
gezondheid tot genezing terwijl het een 
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gezondheid tot genezing  + gaat verder 
naar spirituele vrijheid 

humaan en juridisch plicht is. 
(Verborgen manipulaties) 
 

 houdt zich wel bezig met de invloed 
van het innerlijke conflicten op 
gezondheid tot genezing 

 houdt zich niet bezig met de invloed 
van het innerlijke conflicten op 
gezondheid tot genezing 
 

 houdt zich wel bezig met de invloed 
van het spirituele conflicten op 
gezondheid tot genezing 

 houdt zich niet bezig met de invloed 
van het spirituele conflicten op 
gezondheid tot genezing 

  
levensstijlveranderingen op diepgaand 
niveau 
 

levensstijlveranderingen oppervlakkig, 
maar zijn meer bezig rond ik weet meer 
en beter. 
 

 leven in eigen handen 
 

 leven wordt bepaalt en gestuurd 

wijsheid en geen geleerde intelligentie artsen die buiten het wettelijk kader 
gaan en zaken combineren van 
natuurlijk herwinnen worden van hun 
functie ontnomen, gevangen gezet, 
..plus als de combineren nemen ze 
maar gedeeltelijke zaken mee en dus 
niet geheel de 12 pijlers. 
 

 samenwerking mind, body, soul 
 

 focus op lichaam laten werken zodat 
ze mee kunnen draaien in economie. 
 

 afhankelijk van inzet is minimaal 80% 
tot volledige ommekeer mogelijk. Er zijn 
veel invloeden die hier spelen. 
 

 genezing uitgesloten 
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 Wat zijn de voordelen van gezondheid herwinnen op 

natuurlijke weg met de methodieken, korte & lange termijn 

van symptoombehandeling? 

Natuurlijke weg met 
ontwaking bij een gezondheid 
-en transcendente coach 

Symptoombehandeling bij arts 

welzijn, gezondheid, gezonde 
wederzijdse relaties, preventief en leven 
staan centraal 

bij levensbedreigende  momenten  & 
omstandigheden is het soms dan een 
noodzaak vb.; ongeluk, extreem 
bloedverlies, agressieve bacterie. 
 

vrijheid bevordering 
 

 vrijheid beroving 

je verandert 
 

 stilstand, je blijft in je comfortzone 

je omgeving verandert en/of anderen 
veranderen met je mee 
 

 geen verandering in je relaties tenzij 
je u afzondert van iedereen  

verbetering financiën nodig om diagnose te stellen 
 

je leven wordt en is anders nodig om mee samen te werken in de 
afbouw van medicatie als gezondheid 
verbetert onder invloed van natuurlijke 
weg en ontwaking. 
 

meer kunnen werken vanuit passie 
 

 tijdelijk een “schijn” van verbetering 
van welzijn door onderdrukking 
symptomen. 
 

samenwerkingen die uitwisselingen 
zijn 

 geen samenwerking, elk werkt apart 
in zijn specialiteit 

niet meegaan in collectieve angsten 
en ze herkennen tot je vrijwaren van de 
energie 
 

geen gezondheid die herwonnen 
wordt 

emoties transcendent aanpakken 
 

 emoties verrationaliseren zo kan je 
lekker blijven ontkennen. 
 

je leert jezelf echt op elk vlak kennen  je moet maar een pilletje nemen, je 
moet niet naar jezelf kijken 

 tallomeren worden herstellen en 
lichtjes verlengen (eiwitten die je 
levensduur bepalen) 
 

 

 bevordert spirituele groei/ ontwaking  
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 Wat zijn de nadelen van gezondheid herwinnen op 

natuurlijke weg met de methodieken, korte & lange termijn 

van symptoombehandeling? 
Natuurlijke weg met ontwaking bij 
een gezondheid -en transcendente 
coach 

Symptoombehandeling bij arts 

financieel kost het meer dan de 
mutualiteit en de artsen om tijdens een 
beperkte periode aan jezelf intens te 
werken 
 

je maakt je lichaam zieker met de 
medicatie want symptoombehandeling 
is een vals beeld dat je krijgt 
 

 als je opgeeft of stopt hebt je 
minieme veranderingen en kan herval er 
zijn ook weer afhankelijk van waar je 
stopt in dit proces. 
 

symptomen nemen toe met de tijd 
waardoor je meer medicatie nodig hebt 

 toewijding van je zelf aan je eigen 
proces 
 

lever, darmen, nieren worden zwaar 
aangetast op termijn 
 

 eerlijk met begeleiding naar jezelf 
kijken 
 

emoties worden geblokkeerd 

 negatief effect op hersenen 
 

 ontwaking wordt gedeeltelijk tot 
volledig geblokkeerd net zoals wanneer 
je niets doen van de linkse kolom of 
maar op 1 ding werkt. 
 

  minder vrijheid op tijd 
 

  financieel verlies je veel 
 

  verlies van sociaal leven 
 

  niet meer werken of minder werken, 
en dus minder inkomsten 
 

  niet met je passie bezig zijn want 
deze gaat zich nooit aan je tonen omdat 
ontwaking afwezig is. 
 

  vermindering van 
seksualiteitsbeleving 
 

  thallomeren worden sneller 
opgebruikt (eiwitten die je levensduur 
bepalen) 
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  bezig zijn met alles wat je niet kan 
doen of gedaan hebt en als je het maar 
anders had aangepakt 
 

 relaties worden verbroken omdat 
mensen niet met zieken om kunnen 
gaan en/of het een belasting vinden 

  levenslang kosten en onder 
begeleiding van artsen 
 

  stempel van “invalide” brengt niet 
zoveel voordelen dan je denk 
 

  bedrog van de farmacie 
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Echte vrijheid staat je te wachten. 

Aan de buitenkant lijkt het dat je alles onder controle hebt. Lichamelijk heb je kwalen 

of een ziekte en /of weet je dat er iets mis is. Je voelt dat je niet aan de andere kant 

van je schift/transformatie geraakt, je hebt al wat ondernomen, je smacht naar de 

vrijheid, heel zijn en leven vanuit je hart en ziel, in ontwaking. 

Of je wil simpelweg een goede gezondheid. 

Iets in je zegt "er is een weg", je zoekt kennis bij elkaar, maar op 't einde heb je 

weinig tot geen resultaat tot verandering in je leven. Je voelt dat er nog iets dieper 

wat zit. Iets houd je tegen. Angst of weerstand, blokkades, ego.... overtuigingen 

....dat als je 't doet je anderen in de steek laat, anderen kwijt bent, alleen staat, het 

onveilig is, ... uit je comfortzone te komen voelt als de oplossing doch blijf je er terug 

heen gaan. of nog erger wat als iemand je kwetsbaarheid ziet ( een narcist of iemand 

die je als gevaarlijk aanziet), merkt wie je werkelijk bent of dat iemand je niet meer 

graag ziet. 

Iets in je wil weg uit de destructieve relatie met de ander als met jezelf. Je verlangt 

naar connectie met je echte zelf als met anderen. Je hebt angst dezelfde mensen om 

je heen te krijgen waar je geen steun hebt, alles alleen te blijven doen, je ziekte blijft 

en je nooit nog de energie hebt om echt te leven. 

Jaren hoorde ik signalen in me rond gezondheid, relaties, immuniteit, vrijheid en 

ontwaking, maar ik bleef op automatische piloot gaan. Ik bleef kiezen voor de 

gekende veiligheid van de comfortzone en ik bleef pillen nemen die artsen 

me  gaven. Ik bleef de vrede-pijp-houder in mijn relaties. Deze innerlijke roep was de 

ene keer harder dan zachter. 

Ik dacht "ik kies uit interesse voor een cursus en dat helpt me wel" tot ik realiseerde 

"ik kies beter wat me helpt en waar ik eigenlijk het liefst van weg blijf". En die 

realisatie kwam er pas na 17 diagnoses. 

Ik ontdekte dat er een duidelijk link is tussen gezondheid, ziekte en spirituele 

ontwaking.  
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Ego leidde mijn leven, mijn noden waren onbelangrijk, ik behandelde mijn lichaam 

zonder onvoorwaardelijke liefde, ik cijferde me weg in narcistische relaties, mijn 

gezondheid was slecht en mijn immuniteit heel laag. 

Tot zover dat ik in de beginperiode van mijn eigen zaak bleef door gaan, harder 

werken, signalen negeren en vooral het geheim hield ...Ik dacht "ik kan dit alleen". 

Dat was niet zo! Niemand kan dit alleen aan. Je hebt steun en leidraad nodig, er door 

heen gaan en er mee omgaan ja dat kan de coach ook niet voor je. Ik kan je wel 

bijstaan en dat gaat een emotioneel groot verschil zijn 

Ik geef je toestemming de diepere "ik", vrijheid, gezondheid en jezelf in je leven eerst 

te zetten. 

Onze capaciteit om onszelf te verloochenen, onszelf te bedriegen is oneindig groot. 

We ontkennen onze gevoelens, signalen van ons lichaam, gaan zo maar mee met 

artsen hun visie, tot alles wat in ons leven gaande is en hoe onze 

zelfverantwoordelijkheid onbewust hier een rol in speelt. Maria  Magdalena zei ooit 

"je lichaam liegt nooit, het zegt de waarheid over wie je bent en wat jij niet voor jezelf 

wil zien". Het duurde tot ik 17 diagnoses had dat ik realiseerde dat ik onzichtbaar was 

voor anderen als voor mezelf. 

Toen dit gebeurde kon ik niet langer negeren wat er allemaal gaande was. Het was 

tijd om alles op natuurlijke weg aan te pakken en mijn leven te scheppen. Zo kwam ik 

bij de 12 oorzaken dat eigenlijk triggers zijn. Deze triggers zijn bij elke persoon 

aanwezig. Natuurlijk in een ander %. 

Doorheen mijn coaching, private of in groep,  mijn masterprogramma's en 

lidmaatschappen ben ik ervan overtuigd dat jij tools vindt om natuurlijk je gezondheid 

als immuniteit te schiften naar meer, ziekte terug te brengen naar herwonnen 

gezondheid, ontwaking, vrijheid en de "gewonde healer". 
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Of je nu vast zit in een ziekte, kwaal, ongelukkige eenzijdige relaties, geleefd worden 

of onder persoonlijke omstandigheden die je immuniteit/gezondheid ondermijnen. Ik 

kan je helpen... 

Ik ben een Master Coach sinds 2013. 

Voordien management assistente in de private sector voor meer dan een 

decennia. Ik ben creator van het SVNGO programma waarmee ze cliënten 

begeleidt in natuurlijke gezondheid/immuniteit, trilling verhoging, vrijheid en 

voorbij ego (de 12 triggers).  

Ik ben houder van een bachelor in de gezinswetenschappen (assistent in de 

psychologie) van HUB, België (+ aanvullende bijscholingen) en ze woont in 

Oost-Vlaanderen, België. 

Ik ben ervaringsdeskundige in natuurlijke gezondheid en ziekte transformeren naar 

herwonnen gezondheid. Daarnaast ben ik ervaringsdeskundige in spirituele 

ontwaking als narcistisch misbruik. 

Meer informatie vind je op de home pagina van mijn website: 

www.mertenswendy.com 

In spirituele gezondheid, vrijheid & ontwaking 

Wendy 
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Mededeling 
Alles in deze fiche is een gevolg van 10-tal jaren onderzoek, ervaring, opleidingen en 

eigendom van Wendy Mertens. Niets mag hier van gekopieerd worden noch 

mondeling verspreid worden zonder enige schriftelijke toestemming van Wendy 

Mertens zelf. 


