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2 Je oogst wat je zaait – alles over karma 

 

Voorwoord: de indaling van de ziel, haar splitsingen tot het aanhangen van 

de ziel aan het fysieke lichaam 

         

Lang voor je dit leven hier op 

deze aarde begon als voor je dit 

begon te lezen, zelfs lang voor je 

met je ziel terugkwam gebonden 

aan dit lichaam, heb je een 

beslissing genomen samen met 

nog andere zielen dat je in de 

perfecte wereld van het 

eenheidsbewustijn niet kon 

leren, noch kan karma oplossen 

nog de wijsheden van je ziel kan 

laten groeien. 

Via 3 soorten 

verbindingskoorden ben je aan 

andere dimensies verbonden 

namelijk via bloedkarma, 

zielenkarma en wat in de 

volksmond “andere levens 

genoemd” wordt tot aan je lichaam. 

Met andere woorden je lichaam zit in je ziel. Het is verbonden met je ziel 

via wat ik noem een energetische navelstreng. 

De 3 koorden waarin net over sprak zitten in deze ene verworven. Zelfs 

kon je de energetisch navelstreng zien met je 3de oog dan lijkt het nog 1 

koord. Een koord die weliswaar cruciaal is voor je ontwakingsproces. 
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Dat leren enkel kon in een wereld waar onvolkomenheden aanwezig waren, 

was een bewustzijn dat voor elke ziel in het eenheidsbewustzijn duidelijk 

was. Toen is er een splitsing gekomen van je goddelijke ziel/eenheid die 

zich deelde in verschillende goddelijke vonken (deze vormen samen je 

zielenfamilie) omdat de goddelijke ziel heel goed wist dat met geheel zijn 

licht het onmogelijk was om in de wereld van volkomenheden te leren. De 

goddelijke ziel is te fel als te fijn van uitstraling om het hier op een aards 

niveau volledig 100% neer te zetten terwijl de aarde om zoveel 

trillingsniveaus lager zit. De fijne en felle uitstraling zal een pijn zijn voor 

de ogen van elk wezen op deze planeet. 

 

Stel je voor dat je goddelijke vonk op een trilling hoger dan minstens 77 

dimensies zich bevindt dan waar jij nu trilt, terwijl de aarde in zijn diepste 

verval van trilling op niveau 2 à 3 zat. Sinds 2012 zijn we aan het stijgen 

naar dimensie 8 en we horen naar dimensie 13 te gaan voor hartfrequentie 

te openen. We hebben nog een weg te gaan hoor. Slechts enkelen zitten 

op frequentie 5. Wat door velen aanzien wordt als de frequentie van het 

hart, terwijl dit de frequentie van verandering is. 

Uitzonderlijke meesters zitten als lopen hier rond op frequentie 13. Dit is 

de ware frequentie van het hart. 

 

Terug naar de indaling en zijn verloop om te kunnen “leren wat eigenlijk 

betekent het openen van wijsheden als er nieuwe bijwinnen” in de 

imperfecte wereld, de dualiteit “aarde”. Je goddelijke ziel zag direct dat 

deze eerste splitsing onvoldoende was en volgde er een 2de splitsing en 

een indaling in lichtfrequentie waardoor je goddelijke vonk zich 

transformeerde naar een Christuszelf. Deze frequentie is nog hoog, maar 

lagen dan het transformatieproces van de Boeddha dat de goddelijke vonk 

omvormde in het Christuszelf. Dit is een hoger lichtlichaam. Maar ook in 



 

 

18/11/2022 update    © Wendy Mertens- www.mertenswendy.com    4 

4 Je oogst wat je zaait – alles over karma 

deze weer dalende wereld was de volmaaktheid nog te groot, het licht nog 

te sterk om te kunnen leren en groeien als goddelijke ziel. Dan besloot je 

goddelijke ziel om zich vanuit zijn Christuszelf verder te splitsen in twee 

gelijkwaardige hogere zelven waar het zich -zoals wij het noemen- op het 

niveau van de hemel en het paradijs bevond. Dit is de plek van het 

universum en geen hemel zoals in de bijbel wordt verteld. Dit bekeken 

vanuit een oogpunt van lichtfrequentie en dat is anders dan het te bekijken 

vanuit een soort locatie. Doch kon er al een beetje geleerd worden, de 

goddelijke ziel voelde dat het nodig was om zich verder te transformeren 

waarbij het hogere zelf zicht omvormt in een lager zelf. 

Over het stuk van die 2 hogere zelven dit is dus eigenlijk 1 Christuszelf dat 

zich opdeelde in 2 delen, de tweelingziel zoals je die naam al kent en daar 

kom ik nog terug in ander e-book. Dit is zo breed met zoveel fabels er 

rond dat ik het hier niet diepgaand aanpak doch spreek er hier en daar wel 

over. Vooral als het nodig is. 

 

Maar om het proces van leren echt volledig mogelijk te maken was er nog 

een daling nodig naar de aardse wereld, de wereld waar het meest en best 

geleerd kon worden, en zo maakte de ziel of je lagere zelf zich een 

manifestatie van een lichaam. Het is dus je lichaam dat tijdelijk in je ziel zit 

om een aardse ervaring te doen. 

Het lichaam vertaalt dus leerlessen via relaties, via maatschappij, via cultuur 

als via symptomen tot ziektes. 

Doorheen de tijd kwamen er zoveel afwijkingen van het pad van de ziel en 

in plaats dat de ziel de lessen leerde die het gekozen had, creëerde het 

onder invloed van andere wezens, eigen daden, een ego dat doorheen vele 

tijden sterker en sterker als meer invloed kreeg met als gevolg dat ego nu 

in 2022 in een disfunctionele en zeer destructieve fase zit dat veel 

instantaan karma bijmaakt. Er bestaan haast geen gezonde ego’s meer. En 
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dat ego hoort dus karmisch volledig overstegen te worden wil men nog 

maar zijn tweelingziel op zijn pad kunnen krijgen, gelukkig zijn, 

gezondheid herwinnen, gezonde wederzijdse relaties hebben als 

behouden. 

 

Uiteindelijk deed dit een devolutie ontstaan op de aarde, maar moest en er 

plan komen om terug met al de zielen de aarde terug een thuis te maken 

als thuis te raken op eenheidsniveau– op het niveau van de goddelijke 

vonk- maar door de zovele afwijkingen en openstaande ongeleerde lessen, 

lessen van het lichaam en de generaties waar men in kwam was het nodig 

om een plan te maken en in voegen te laten gaan zodat elke ziel zijn weg 

moest afleggen op een zuivere manier om terug te kunnen keren naar zijn 

goddelijke vonk. De ervaring had geleerd -dat de invloed van het ego te 

groot was en dit te veel valkuilen met zich meebracht – om zomaar een 

ego & ziel terug de volledige bewuste connectie te krijgen met zijn hogere 

bewustzijnslichaam zonder dat het wijsheden maagdelijk had open 

gemaakt als ego overstegen. En alles dat dit inhoud leg ik je in 

muizenstapjes uit in de lessen in de “Academie Bestemming Ontwaking”.

 

ego 
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© foto gemaakt door Wendy Mertens met gebruik van foto van Dr. Hurtak 

en levensboom (kabbala) 

Voor ik verder ga wil iets duidelijk maken: Kabbala (Verborgen Wijsheden) 

is niet de KABAL. Dit twee worden vaak verwisseld. Kabbala zijn de 

wijsheden die onderricht werden in de mysteriescholen en een tijd 

ondergronds zijn doorgegeven uit voorzorgen en bescherming tegen onder 

meer de Kabal wat nu de corruptie van de drijvende organen zoals WHO in 

deze wereld zijn. Ik ga me niet bezighouden alle organisaties te vermelden 

als raad ik a je hier mee bezig te houden. Je er mee bezig houden wil 

zeggen die organisaties energie geven zodat ze groeien. Geen goede zaak. 

Ik vertel je er enkel nog volgende over. 

 

De Kabal is een kleine elitegroep in de wereld die er alles aan doet om 

bewustwording te voorkomen om hun greep zo te houden. Zij zitten mee 

achter het verhaal van de coronapandemie. En achter nog redelijk wat 

andere zaken. Dit is een weten van wat doorkomt waar meer een 

wetenschappelijke bewijzen als documenten van aan de oppervlakte 

komen. Ik houd me dus niet bezig met te trachten aan te tonen wat zij 

doen noch wie ze zijn. Als ik dit wel zou doen ga ik mijn focus leggen op 

ego vergroten wat je weghoudt van ontwaking. 

 

Godsdiensten zijn niet ontstaan door profeten die zomaar die wijsheden 

kenden en op hun manier vertaalden. Zelfs Jezus was een leerling van deze 

mysterieschool. Echter zijn godsdiensten een mensgemaakt systeem terwijl 

Kabbala van de aartsengel Metatron komt die het inprentte met woorden 

van het hart. Deze worden te vaak door de mens met de ratio benaderd 

wat leidt tot interpretatie in plaats van richtingwijzers. 
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Verder met de indaling… 

Je bent dus 4 werelden van LICHT ingedaald om je -ooit -eerste 

levenservaring te doen. Maar je komt van een wereld van LICHT- 

lichtwezen- die jij vandaag de dag Bron noemt en ware naam is Ein Soph 

Or (de oneindige lichtwereld van wijsheid/ universum in en rond je of 

eenheidsbewustzijn). En ik vertel je nog een geheim. Zielen die dalen 

telkens opnieuw ook verschillende werelden van licht in telkens die zielen 

kiezen om terug geboren te worden. Ik leg later nog uit wat precies het 

verschil is tussen incarnatie en reïncarnatie. 

Een inzicht is iets wat je pas bekomt nadat de bewustwording er is + dat je 

de toepassing van die ervaring letterlijk dagelijks in je leven toepast, 

anders is het slechts kennis. Maar het gaat nog verder want een inzicht 

vraagt om een bewuste geïntegreerde dagelijkse manier van leven die een 

automatisme is geworden zonder dat het ego nog zijn invloed kan 

uitoefenen. 

 

Doorheen de devolutie is er een proces ontstaan dat vooral onder naam 

van “karma” gekend is, maar de bewustwording van wat dit inhoudt en dat 

het ONMOGELIJK is eraan te ontkomen zit echter anders in elkaar dat door 

velen gekend is. Doch hebt je vanuit een van de kosmische wetten hier op 

aarde altijd de vrijheid van keuze om weg te blijven van “leren”, maar wees 

je ervan bewust je blijft het herhaalt zien in die leven en in elk ander leven 

en dan nog wel op een zwaardere manier. Met zwaarder bedoel ik dat de 

les dieper, sterker en intenser is. Zo was het met karma als je u lessen niet 

leerde tot voor 2012. 

Karma, velen hebben reeds van dit woord gehoord. Weinigen hebben door 

hoe hier mee om te gaan, hoe ze uit hun karma kunnen leren. Dat is dan 

ook de aanzet van dit e-boek. 
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Wat is nu eigenlijk karma? 

Sommigen noemen het on-geleerde-levenslessen in ons huidige leven als 

van voorgaande levens. U leest het zeer goed, ik spreek over voorgaande 

lessen uit jouw andere levens die ongeleerd zijn waardoor je ze nu terug 

op je pad krijgt.  

 

Karma heeft te maken met reïncarnatie of incarnatie. En je ziel weet hier de 

antwoorden op, maar je ego doet er alles voor om te voorkomen dat je die 

antwoorden hoort of ernaar handelt. Het ego houdt zich graag bezig met 

de andere mens als met interpretaties. Een pure valkuil op vlak van karma. 

Er zijn zielen die reeds ver geëvolueerd zijn dat ze op het rad van incarnatie 

zitten waarmee ze een ander soort karma hebben dat ze meedragen dat zij 

die in of uit het rad van reïncarnatie komen. Maar de draagwijdte van zielen 

op het rad van incarnatie is kleiner.  

Je zal echter zelf nooit kunnen herkennen waar een ander van komt als het 

gaat om het rad van incarnatie of reïncarnatie. De enigste die iets zou kunnen 

zien op het sterfbed is de persoon die meesterschapsniveau behaald heeft. 

Maar deze persoon gaat dit niet zeggen, doe deze het wel, is het geen 

meester. 

 

Dit boek is opgebouwd met eigen ervaringen, met tips hoe karma & 

levenslessen te herkennen, net als tips hoe je ermee kan omgaan, maar ook 

dat er nog een derde vorm is van karma en nog andere noodzakelijke 

bewustwordingen voor u – waar ik je nu reeds van zeg; “je hebt hier als 

ziel voor gekozen”. Aanvullend met wat ik doorstroomt heb gekregen. 

Ten tweede heb ik als doel hier om je te helpen bewustwording te 

verkrijgen rond je zielen-proces en je belangrijkste taak op aarde. 

Verder is het geïnspireerd vanuit de energetische antropologie of kabbalah. 

Maar ook door inzichten die ik heb mogen verwerven door tussen 
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dimensies te mogen kijken om bewustzijn rond dit onderwerp te vergroten 

en voorbeelden uit mijn praktijk. Hopende dat door de dagelijkse 

ervaringen van mezelf en anderen het jou helpt om een beter zicht hierin te 

krijgen als de verantwoordelijkheid die jij hierin draagt. 

Elohim en Metatron helpt me met het vertalen van eigen ervaringen naar 

spirituele wetten zodat ik het naar jou kan brengen en jij in dit leven 

veranderingen nu aanwendt. 

 

Een ander beeld over karma wat minder geweten is dat jouw ervaring in dit 

bestaan volledig bepaald wordt door jezelf als hoe jij omgaat met je de 

gevolgen van je daden, woorden, gedachten, handelingen in je relaties, je 

ontwaking als je gezondheid. En hoe jij met die ervaring omgaat in de zin 

van innerlijke en uiterlijke actie tot ontwaking hoort daar dus ook bij! Op 

dit punt komen dus alle andere (minstens 13) kosmische wetten in gang 

waar jij elke moment invloed op uitoefent als onbewust mee bezig bent. 

Daarmee is het dus gelinkt aan je eigen zelfverantwoordelijkheid bij alles 

wat zich in je leven voordoet. Meestal horen mensen dan zoiets van “dus 

als iemand mijn slaat ben ik er verantwoordelijk voor”. Nee, want die actie 

doet de ander, jij bent wel verantwoordelijk voor je denken, voelen, 

vergeving, aanvaarding, en het karma dat achter de uitlokking zit als tot je 

actie, reactie, antwoorden hier op deze daad. Tot zelfs hoe jij dit 

doorvertelt. 

 

Oei, en nu heb ik het woord “uitlokking” gebruikt. Ik verwijs met dit woord 

naar alles wat in je onbewust leeft van vroeger, daar zit je uitlokking en wat 

volledig in ontwaking als transformatie MOET komen wil je hebben dat het 

stopt. Grenzen zijn onvoldoende mensen! 
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Een ander woord voor uitlokking is of zijn aantrekkingskoorden. Dit zijn 

onbewuste processen, patronen en gedragingen die zorgen dat jij 

destructieve ego-processen in stand houdt tot verklaart waarom jij 

bijvoorbeeld geen spirituele groei hebt, toxische relaties aangaat, armoede 

kent. Dit heeft vaak te maken met (bloedkarma=) generationele 

overdrachten in de familie, de opvoeding, je denken, hoe je rouwt,  hoe je 

met emoties omgaat en nog zo'n 7 andere pijlers die rechtstreeks verband 

hebben met de 4 levensgebieden. Waarom je bijvoorbeeld verslaafd ben? 

Deze koorden zitten zo diep verborgen dat je hulp nodig hebt van iemand 

die de juiste vragen kan stellen als tools kan bieden om ze uit het duister 

te halen zodat je uzelf bevrijd en het leven hebt dat je werkelijk verdient. 

Ik vertel geen klassieke verhalen zoals anderen, maar ik werk met echte 

diepgaande eye-openers. 

 

De koorden zijn onder ander de oorzaak van de rol die je in je relaties 

aanneemt. Zo'n rol kan zijn; slachtofferschap, redder, pleaser, alles allen 

doen, weerstandige. de bedrogene, zonder grenzen, HSP'er, ... 

Het moment dat je heel dit stuk kan zien als van “jou”, ga je zien dat alles 

van fouten, vergissingen, successen, verslavingen, ziektes, …. Alles van jou 

is en ook je eigen verantwoordelijkheid (niet keuzevrijheid) om daar je 

lessen in te leren. Zo neem je in eerste voorstap de richting om je kracht 

terug te krijgen. Zo ga je terug naar een “bewustvol leven” en zo maak je 

ook een einde aan een lange zware lijdensweg. 

 

Ik geef even een voorbeeld. Stel je bent bedrogen door je partner. Bedrog 

kan zich voor doen onder heel veel verschillende vormen. Bedrog is niet 

altijd dat je partner seksuele betrekkingen heeft met een ander. Bedrog 

begint al emotionele verlangens, gehechtheid naar iemand anders terwijl je 
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nog in relatie bent met een ander en dat je meer wil dan vriendschap met 

die persoon. Zeker als je zelf niet vrij bent, dus zonder parnter. 

Bedrog gaat ook over het schenden van vertrouwen, zoals bevoordeeld dat 

je alles wat je weet van je partner vertelt tegen iemand anders, 

uitgezonderd een professioneel om iets te kaderen. Zelfs denk je dat het 

geen kwaad kan omdat je een overtuiging hebt dat het gaat om een vriend 

of vriendin waar je dat tegen vertelt. Het is enkel juist als je partner er 

toestemming in gegeven heeft om te delen. Of wanneer je de naam van je 

partner niet vernoemt noch dat het om je partner gaat. 

 

Bedrog gaat ook om het stelen van eigendom van iemand gaande van 

geld, ideeën, intellectuele kennis, voeding, voorraad uit iemand zijn kast. 

Bedrog gaat om iets stuk maken en dat geheimhouden. 

Oplichting of phishing is een andere vorm van bedrog. Oplichting kan gaan 

van een contract ondertekent en dat één van de 2 partijen het contract niet 

nakomt tot bijvoorbeeld de bankrekening plunderen bij een echtscheiding. 

Phishing is het oplichten van mensen door ze te lokken naar een valse 

website, die een kopie is van de echte website, om ze daar – 

nietsvermoedend – te laten inloggen met hun inlognaam en wachtwoord of 

hun creditcardnummer. 

 

Je vraagt je misschien al af waarom ik dit nu allemaal aanhaal? Wel, ten 

eerste er zijn nog vormen van bedrog, maar vooral om je te duiden dat als 

jij bedrog hebt meegemaakt je het terug krijgt in de vorm dat je het zelf 

gesteld hebt. Bovendien is bedrog altijd een teken dat je u zelf bedrogen 

hebt op een of andere manier. Soms ben je zelfs niet bewust van wat je wil 

of niet wil of ben je met zo’n vorm van controle bezig naar een ander dat je 

het contact met jezelf volledig kwijt bent, vandaar de vorm van zelfbedrog. 
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Zelfbedrog is niet enkel een afwezigheid van jezelf niet kennen, je ware zelf 

dan, maar verloren zijn in valkuilen van het ego tot zelfs dat je uw eigen 

noden en behoeften verward met verlangens, verwachtingen, hopen, eisen, 

grenzen opleggen in de zin van hoe iemand moet zijn zoals jij die wilt en 

nog zoveel meer.  

 

Zelfbedrog is elke manier, gedachte, patroon, overtuiging waar jij jezelf 

mee bedriegt, ja zelfs zelfmanipulatie. Je misleidt jezelf. Je kan zelf toxisch 

positief zijn of denken een realist te zijn of jezelf een label toevoegen als 

empaat. Zelfbedrog komt dus uit het ego. 

Zolang er ergens een vorm van bedrog is van jou naar de ander of 

omgekeerd is er ontwaking nodig om karma op te lossen. 

Het moment dat je dit ziet als iets dat je overkomt, geef je u gehele kracht, 

u gehele zijn (je essentie) op waardoor een ander kracht heeft over je. Op 

deze manier leeft je wat men noemt een “accidenteel leven”. De schuld zal 

altijd bij een ander liggen.  

 

Je zal nooit 100% die omstandigheden hebben die 100% zijn zoals jij ze 

binnen in je eist. Dus met andere woorden als jij zegt dat je iets niet kan 

aanvaarden, ben je eigenlijk op een dieper niveau bezig met controle tot 

eisen. Aanvaarden doe je niet met je denken! Aanvaarden kent geen 

vormen, noch voorwaarden, noch verlangens, noch iets analogisch noch 

iets dat te beredeneren is. 

Besef dat elke situatie er is waar de ander gewoon op je pad komt om je 

wat te leren maar waar jij herhaaldelijk de lessen niet voor gedaan hebt. En 

dat deze lessen steeds in stijgende gradatie komen omdat de lering uit 

blijft. 
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Ik geef je een voorbeeld. 

Je komt je tweelingziel tegen in je leven, maar je vertelt jezelf dat die liefde 

voor je onbereikbaar is of ga in de wachthouding omdat die ander naar je 

moet komen. Op een bepaald moment ga je toch een nieuwe relatie aan en 

na 2 jaar samen zijn beslis je om te huwen. Je partner is zwanger. De dag 

voor het huwelijk laat die vrouw je voor het altaar staan. Je kreeg enkel een 

sms waarin stond: Sorry, ik kan niet met je trouwen. Ik weet niet wie de 

vader van het kind is. Je raakt op de dool voor zo een 18 maanden. Je 

raakt verslaafd aan junkfood, roken, veel geld uitgeven. Je familie is 

bezorgd, maar je vindt dat ze “zagen”. Uiteindelijk dringen ze door en je 

gaat beter voor jezelf zorgen. Je stopt met roken, junkfood en je denk veel 

aan die eerste geliefde. Je zoekt zelfs de familie van die vrouw op om terug 

contact te nemen. Je neemt jezelf voor om je verantwoordelijkheid terug op 

te nemen. Je job loopt terug goed. Je gaat elke vrijdag en zaterdag uit.  En 

uiteindelijk weet je waar die eerste liefde zit. Je neemt contact. In tussen 

leer bij het dansen een nieuwe vrouw kennen. En je vindt ze lief. Je valt 

voor de charmes. 

 

Het gesprek waar je zo naar uit keek met die eerste liefde, daar ga je 

simpelweg wat mededelingen doen, verwarring zaaien, maar je behandelt 

die eerste liefde weer op een onrespectvolle manier.   Je gaat ten volle 

achter die nieuwe vrouw. 

 

Nu spoelen we de tijd 20 jaar verder. Je bent in een huwelijk we die vrouw 

die je leerde kennen op het dansen. Het huwelijk is toxisch. Je denkt nog 

steeds aan die eerste liefde. Je merkt op dat je met een wat ze noemen een 

stoutmoedige narciste getrouwd bent. Je hebt dus constant blijven hangen 

in een omgeving van toxiciteit, geweigerd lessen te leren, geen reflecties of 

te oppervlakkig. Nu merkt je op hoe je uzelf bedrogen hebt, hoe je ouders 
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al 20 jaar zeggen dat je meer naar je eigen stukken moet kijken en je dat 

genegeerd hebt. Je merkt op dat je uzelf bedrogen hebt als dat je 

misschien het beste wat je ooit had door je vingers hebt laten glippen. 

Maar je schiet in actie. In tegenstelling tot wat 98% van de mensen doen 

en zichzelf dan vertellen “alles is verloren”, ga je aan jezelf werken. Je gaat 

voor die echtscheiding en je doe nu pas wat je 23 jaar geleden had 

moeten doen, elke toxische relatie waar je in staat stopzetten. 

Zelfs ziekte heeft hier op dit niveau zijn plek. Wat verder in dit e-book kom 

ik er nog op terug. 

 

Lijden 

Of het nu gaat om emotioneel, psychisch of fysiek lijden, de bron van de 

oorzaak zit in het feit dat wij doorheen tientallen eeuwen afgeleerd zijn wat 

dit werkelijk betekent.  

We zijn fysiek lijden gaan zien om iets naar te handelen terwijl het altijd 

een vorm van slachtofferschap is die we onbewust in stand houden zodat 

we niet in onze ware kracht gaan staan. 

Ons ego is daar de oorzaak van, ook het cultureel ego als het systeem-ego 

van de wereld. Dit systeem-ego kent de naam “het collectief”. 

Wat bedoel ik als ik het heb over lijden: fysieke, psychische, energetische 

en emotionele pijnen. Het ondergaan van manipulaties, zelf manipuleren, 

vasthouden (aan iets of iemand), niet vergeven, verantwoordelijkheden voor 

onszelf niet dragen, over-verantwoordelijkheid voor anderen, rollen die we 

in de maatschappij aannemen tot aangeleerde rollen, schuld verleggen naar 

anderen, kiezen voor vakanties in het buitenland in plaats van werkelijk 

diepgaand werk je als geschenk geven, weglopen van conflicten, denken 

dat je niets te transformeren hebt… Zoals je merkt is het wat anders dan je 

ego zou invullen.  



 

 

18/11/2022 update    © Wendy Mertens- www.mertenswendy.com    15 

15 Je oogst wat je zaait – alles over karma 

Iedereen die nu deze aarde bewandeld heeft in zijn zielencontract de 

afspraak om te ontwaken, doen ze het niet zullen ze “lijden” om toch de 

ontwaking te doen en maken ze veel karma bij. Die afspraak herinner jij je 

niet meer. Stel je voor mocht bij je geboorte die vergeetbeker niet 

ontvangen hebben wat jij dan niet allemaal zou doen om te voorkomen dat 

je ontwaakt, want dat is hoe ego je lijden veroorzaakt en tegelijk je 

wijsmaakt hoe je lijden moet voorkomen. Ego wil is masochistisch 

aangelegd. 

De enige weg om “lijden” zachter te maken is letterlijk je ontwakingsproces 

te starten, dat pad te bewandelen. En ontwaking, zoals ik verder in dit 

boek nog uitleg, brengt enkel voordelen met zich mee.  
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Karma is niet het probleem, wel hoe jij het draagt, heelt, rechtzet! 

Nu je weet wat karma tot nu toe is, is de vraag vooral:  

Hoe ga jij om met je levenslessen?  

Als jij van je levenslessen wegloopt wat met andere woorden betekent dat 

je niet verwerkt op een transcendente manier maar ze verwerpt, dan draag 

jij je karma niet maar maak je uw karma tot een probleem voor jezelf. 

Verwerken is niet rationeel of emotioneel iets met karma doen! Is onder 

andere het ego uit het verhaal van dit stuk halen. 

Een andere manier dat je dit kan merken is via: ziekte, herhalende 

gebeurtenissen, financiële problemen, pandemie of jezelf in een “bevroren” 

toestand houden, verwerpen van je eigen schaduwstukken dus niet willen 

weten van schaduwwerk, ontkennen dat je ego-werk te doen hebt of jezelf 

in kaders zetten van goed of slecht. 
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Hoe ga jij om met de ervaringen die je hebt? 

Ervaringen zijn geen straffen. Je ego gaat het wel zo bekijken. Ego kan ook 

afkomen met het verhaal dat je onder geen enkele omstandigheid een 

mens kan zijn met slechte kanten. Het onderverdelen van iets in goed of 

slecht is juist ego dat aan het werk is. Ego ziet alles graag in de vorm van 

problemen of als het om oplossen gaat, dan wil het wel iets “proberen.” 

Proberen is een werkwoord waar je uzelf iets mee wijsmaakt. Eigenlijk wil 

je 2 dingen tegelijk waardoor je enkel stilstand als resultaat hebt. Proberen 

is dus onbestaande. Ofwel doe je het ofwel niet! 

 

Is het zo dat je u leven vult met heel veel activiteiten of veel mensen om je 

heen? Sta je ooit stil bij alles wat in je leven zicht heeft afgespeeld? En als 

je zegt ik kijk naar de gevolgen voor anderen wil dat dan zeggen dat je 

kijkt hoe je woorden de ander kunnen kwetsen en dan zwijgt. Of is het 

eerder zoals: ik kijk naar wat mijn gedrag doet bij de ander en wat dit 

mogelijk aan gevolgen heeft. Bijvoorbeeld: ik duw de ander en de 

mogelijke gevolgen kunnen gaan van dat de ander blijft staan, even op een 

steen over en weer gaat, terugslaat, terugduwt, valt. Het is pad het laatste 

dat de echte betekenis inhoudt van kijken naar de gevolgen voor anderen.  

Zodra je altijd maar door gaat en doorgaat, weigert van hulp vragen, je 

focust op anderen helpen, of nog beter anderen willen redden, heb je al de 

meest bekende signalen die er zijn om te zeggen dat je iemand bent die 

eigenlijk niets of veel te weinig doet met je eigen ervaringen. 

Hoe kan je voor jezelf nog herkennen dat je u ervaringen niet als lessen 

neemt:  

• Plezier opzoeken 

• Eenzaam voelen 

• Eenzaamheid willen vullen met veel mensen om je heen 

• Conflicten ontlopen 
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• Leugens vertellen 

• Manipulaties 

• Jezelf niet tonen voor wie je bent 

• Je ontwaking niet doen 

• Narcistisch misbruik of ander misbruik niet helen 

• Perfectionisme op gelijk welk niveau 

• Verlangen als alles eraan doen dat een ander toegeeft dat hij of zij 

fout is 

• Overtuiging dat de ander op hetzelfde bewustzijn zit of je niet 

kunnen inbeelden dat de ander op een andere trilling zit 

• Bezig zijn met hoe een ander moet zijn of handelen 

• …. 

 

Reddertypes zijn de slechtste leerlingen op vlak van karma 

Deze rol of personen vind je heel vaak terug in de sociale sector als 

gezondheidszorg.  
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Werkt deze wet in de zin van “rechtvaardiging” altijd? 

Neen, zoals ik al aan gaf zit je zielencontract erbij. Via dit contract zijn 

andere zielen aan je verbonden om situatie te creëren, om gedragingen te 

stellen of gewoon zichzelf te zijn in hun persoonlijk proces terwijl ze 

daardoor jouw triggers om een bewustwording te doen. 

Het wil niet zeggen dat jij die bewustwording dan doet. Dit weet je 

achteraf als een gelijkaardig persoon of situatie zich herhaalt. 

Dat wil dus ook zeggen dat deze mensen -ook al doen ze je bijvoorbeeld 

fysiek pijn- een rechtzetting gaat ontvangen van het universum. 

Het punt is dat het best mogelijk is dat juist hun gedrag naar jou een 

rechtzetting naar jou is vanuit een ander leven. 

De wet van karma werkt dus niet zo zwart wit als velen denken. 
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Rechtvaardiging wordt niet bepaald door het ego of hoe jij hoopt dat iets 

afloopt 

Het ego zou heel graag willen dat alles in het voordeel van het ego 

uitmondt maar vanuit eigen ervaring ga ik je een voorbeeld vertellen. 

Als tiener kwam ik mijn wederhelft tegen en wij werden net zoals in andere 

levens uit elkaar getrokken. Meer dan 20 jaar zagen we elkaar niet. Er 

kwam terug beweging nadat ik met een cliënte van mij Metatronic heling 

gedaan had op de karmische banden die zij mocht heling na intenst 4 jaar 

innerlijk werk. Toen kwam hieruit dat deze persoon tot in 4 verschillende 

leven op mij en op mijn levenspartner zwarte magie toegepast had. Toen 

ze dit zelf heelde om ook verder te kunnen kwam ineens spiritueel de band 

tussen hem en mij weer op gang. En plots stond hij voor mij! Ja, volledig in 

transformatie gegaan en spiritueel was hij volledig door zo’n heftige 

transformatie gegaan als ik. De gelijkenissen waren 100% daar op elk 

detail van de transformatie ondanks dat wij elkaar meer dan 20 jaar in dit 

leven niet gezien hadden. 

 

Enkel via dit soort heling, op voorwaarde dat ik doorkrijg dat het mag, kan 

je eventueel hieraan werken. Voor de rest is het werkelijk je ontwaking 

doen op spiritueel vlak en loskomen van het ego om je eigen karma te 

stoppen. Zelfs met het creëren van nieuw karma stop je dan. 
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Hoe zit het dan met narcisten op je levenspad? 

Zelf heb ik daar veel ervaring in. Ik weet van onderzoek dat we in onze 

maatschappij met een verborgen pandemie zitten genaamd “narcisme”.  

Ik noem het verborgen omdat er bij volgende zich nog afspeelt: 

• Weinig psychiaters, psychologen herkennen dat er meer dan 

6% van hen rondloopt 

• Veel mensen in een toxische positiviteit verkeren waardoor ze 

deze ego’s niet zien 

• Veel mensen onbewust leven  

• Veelen mensen die denken dat bewust leven te maken heeft 

met enkel het licht zien 

• Velen niet naar dit stuk willen zien omdat het confronterend 

werkt 

• Het eigenlijk buiten zijn proporties is sinds de pandemie van 

2020 

• Het ouders uitnodigt om te kijken naar hun opvoedingsstijl 

• Narcisme kent 14 subcategorieën 

• Velen in de spirituele wereld denken dat je op die plek geen 

narcist kan vinden 

• Narcisme is een persoonlijkheidsstoornis waar slechts 1 op de 

10000 na jaren problemen toch eens eenmalig naar de 

psycholoog zal gaan. Het is zelfden dat ze langer gaan en dan 

nog hoor je uit te kijken want dit is “aandacht” voor hen. 

Toch wens ik niemand deze ervaring toe. Als empaat weet ik dat narcisten 

de enigste zijn die hier zijn om het ego van de ander te breken om zo het 

licht erdoor te kunnen laten. Ze zijn de enigste in hun soort om empaten, 

Hoog gevoelige en hoog sensitieve wakker te maken. 

Daarnaast hebben ze nog een functie.  
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Deze heeft te maken met het meso niveau (dit betekent op wereldvlak). 

Bewustwording over het hart is net het tegenovergesteld van narcisme en 

de weg naar het Watermantijdperk. 

We zitten in een tijd waar veel meer narcisten ontstaan omdat er niet goed 

en diep wordt omgegaan met opvoeding, traumaverwerking, eerlijkheid, 

kwetsbaarheid en openheid. En laat dat nu een van de punten zijn die je 

echt hoort te gaan doen. Het is niet alles. Het is het topje van de berg om 

een immuniteit te ontwikkelen tegen over hen. 

Voorbeeld: 

“Wendy, ik wil dat die narcist zijn verdiende loon krijgt.” Iets wat ik zo vaak 

hoor in het begin dat mensen bij mij komen voor helingswerk rond 

narcistisch misbruik. 

Deze wens naar gerechtigheid is er een waar eigenlijk een verlangen onder 

zit dat die narcist een bewustzijn ontwikkeld dat hij of zij handelt naar 

rechtzetting. 

Pffff, …. Lieverd, dat ga je nooit krijgen. Narcisten weten wat ze doen, maar 

- lees goed- WILLEN je dit niet geven omdat het van hen vraagt om 

zelfreflectie te doen. 

Tegelijk wensen deze mensen, voor ik mijn heling deed, had ik dat ook dus 

ik begrijp waar het van komt, om de narcist wakker te schudden. Oei, dit is 

gevaarlijk! Blijf er af want je triggert die narcist in zijn diepste kern en dat 

is een wonde van gekweldste waardoor die wraak gaat nemen op je. Ja, die 

narcist gaat zijn rechtzetting dan willen omdat in zijn of haar ogen jij het lef 

hebt om hem of haar op iets te wijzen waar de narcist niet mee om kan 

gaan. Zelfs krijg je bepaalde subtypes van narcisme door omstandigheden 

(bv. Rechtbank of veroordeling is betrokken) bij een psychiater, psycholoog 

die begeleidt dan nog weet die begeleider dat hij of zij NOOIT waarheden 
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gaat horen, soms een bekentenis of toegeving van “ik ben narcist” die 

direct wordt ingetrokken met een boel aan manipulaties erbij, maar elke 

moment met allerlei spelletjes bespeeld wordt. 

Diep onder die wens naar gerechtigheid zit heel vaak de zin op wraak. 

Wraak kan op veel manieren zicht uiten. Een voorbeeld: je hoort een buur 

kloppen en je begint zelf te kloppen op de vloer of muur of plafond. Dat is 

het simpelste voorbeeld van wraakgedrag. 

Wraak en karma is geen goede mix! 

Zelfs de wens naar gerechtigheid is er eentje dat je situatie per situatie 

goed hoort te evalueren, bewustvol er mee omgaan als gevolgen 

incalculeren voor je de stap zet. Een ding is zeker als je gerechtigheid wil 

en een narcist of lid van de donkere triade is betrokken. Zorg dat je via 

een notaris of advocaat zo snel mogelijk uit de kluwen van die narcist raakt 

op voorwaarde dat je echt die notaris of advocaat nodig hebt, anders zeg 

ik vertrek ik alle stilte. Je gaat gerechtigheid niet krijgen als je met deze 

types te maken hebt. 

Wraak maakt de connectie met je ziel kapot. Het enige wat over blijft is je 

ego en dat wordt dan heel toxisch, ziekelijk waardoor je zelf anderen 

wegduwt van je. 

En voor mensen die zich afvragen waarom ik laatst schreef dat karma 

anders werkt bij een narcist. Kijkt kort uitgelegd: Het universum brengt 

zoals bij iedereen karma op het pad, dus bij een narcist ook! Zelfs bij een 

lid van de donkere triade (bv: psychopaat). De narcist herkent het niet. Gaat 

er niet uit leren. Gaat verder doen met zijn gedragingen, pesterijen, 

slachtoffers zoeken, zich omringen met hulpjes. Dus zolang die narcist zijn 

lessen niet leert als verderzet met al zijn of haar spelletjes blijft universum 

verder zijn werk doen tot …. 
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MAAR: door dat de narcist niet leert, past het universum zijn wet van 

oorzaak en effect simpelweg toe. Elke keer worden de situaties zwaarder 

en zwaarder tot het universum een psychopaat op het pad van de narcist 

zet. Dit type van de donkere triade samen met een donkere empaat – en je 

wil noch de een of de ander op je pad want ze gaan bij jou hetzelfde doen 

als bij de narcist - is in staat de narcist klein te krijgen. En die narcist zal 

zoals je in de volksmond zegt: “gekraakt worden”. 

Als je wijs wil zijn, blijf af van wraak en word je diep bewust wat er onder 

je zin onder rechtvaardigheid zit zoals ik eerder schreef voor je handelt. 

Jij hoeft je niet bezig te houden met het gedrag van de ander. 

Kijk naar je eigen gedrag! 

Kijk naar je eigen handelingen tegen over anderen. 

Kijk naar hoe je zelf reageert op een ander. 

De vraag is eerder: 

Wat doe jij met het jouw karma? 

Leer jij je lessen? 

Welk gedrag stel jij naar de ander? 

Hoe wil jij gerechtigheid? 

Hoe neem jij bewust wraak of houd je wrok? 

Hoe bedrieg jij jezelf? 

Hoe bedrieg je anderen? 

Hoe vaak lieg je tegen anderen om hen naast jou te houden terwijl je wraak 

neemt op een ander of iemand anders reputatie wil schaden? 

Hoe verloochen je uzelf? 

Laat die ander maar aan het universum over, want die krijgt het zijn!. 

Warme groeten, 

Wendy 
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Belangrijke nota! 

NPD’er: persoon met officiële diagnose van Narcistische 

persoonlijkheidsstoornis. Een term die je enkel mag gebruiken als je 

psychiater bent, of om te duiden hoe iemand in de psychologie zo noemt. 

Als jij geen psychiater bent, gebruik dan de term narcist op voorwaarde dat 

je echt zeker bent dat de persoon in kwestie 50% van de 30 kenmerken 

heeft die nodig zijn om van een narcist of lid van de donkere triade te 

kunnen spreken. Ga nooit die persoon zijn naam publiekelijk gebruiken met 

de verwijzing dat die persoon een narcist is, juridisch heeft de narcist dan 

recht om je te vervolgen. Je kan dit laagste enkel in een veilige omgeving 

met een ervaringsdeskundige in narcistisch misbruik of bij psychologe, 

maar zelfs dan zeg ik je doe het niet. Houd je bezig met je heling. Dat is 

niet narcisten leren herkennen hoe zeer 95% van de slachtoffers in deze 

fase zitten met een illusie dat ze geheeld zijn! 
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Wanneer wordt karma een probleem? 

Het moment dat je het in jezelf laat groeien want dan wordt het als een 

vergif dat bij je blijft. En ja, dat geldt ook voor bloedkarma zo! 

Je levenservaringen zijn waarmee jij je karma opbouwt in dit leven, zeker 

als je u lessen er niet uit haalt. 

Je kan je levenservaringen niet wegwerpen, negeren of denken dat het zo 

maar zich zou oplossen. En met positief er over te denken breng je er ook 

geen verschil in.  

Evenmin los je dit op door bezig te zijn met het gedrag van de ander als 

hoe deze zich moet veranderen of dat die persoon maar eens wat slecht 

karma toegeschreven krijgt.  

Iemand karma toewensen, is karma op jezelf creëren. 

Roddelen of vanuit jaloersheid iemand anders zijn pad in de weg staan, 

ook al heeft die jou heel erge zaken aangedaan, brengt karma enkel naar 

jou. 

 

Veel sterkte, ervaar en ontwaak 

Wendy  
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Een voorbeeld van een van mijn vorige levens 

 

Zoals je ziet heb ik hier 

gekozen voor een rad, zomaar 

een rad? Nee! 

In het midden van de foto merk 

je een lijn, zeer fijn & wit.  

Hierdoor wordt het rad 

gespiegeld, zoals onze andere 

levens een spiegel zijn voor 

ons en wat we daar geleerd 

hebben als ongeleerd of 

onafgewerkt hebben zich nu in 

ons huidig leven spiegelen. 

Natuurlijk kan je in de boom de 

levensboom terugvinden. We zitten hier in het aardse rijk, om via onze 

evolutie te kunnen gaan naar het hemelse of paradijs, dienen we onze 

lessen te gaan leren en toepassen in het leven. 

Het hemelse wil zegen; hier op aarde je eigen hemel maken door je ego te 

overstijgen en vanuit je ziel leven. Het is geen andere plek. 

Eerder heb ik vernoemd dat ik ga vertrekken vanuit een voorbeeld vanuit 

mijn eigen vorige leven dat zich nu reflecteert in mijn huidig leven. 

Het speelt zich af rond de 13e eeuw hier op aarde. De herinneringen aan 

dat leven zijn in stappen in mijn geheugen helder geactiveerd sinds 2010. 

En sinds 2017 heb ik dat proces afgerond. Om u een idee te geven dat het 

de tijd neemt die het neemt. 
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Gwynn, dat was mijn naam toen, was een jonge vrouw van rond de 28 jaar. 

Zeer spiritueel begaafd op vlak van astrologie, edelstenen, kruiden, 

uitdrijvingen en vooral gekend in haar omgeving als vroedvrouw. De familie 

waar ze uit kwam telde 8 kinderen, waar zij de 2e oudste dochter was. 

Haar oudere zus Elisabeth, dan een jongere broer Jef, een tweelingzussen 

Rhonda & Blanche en de 3 jongsten waren Florian, Lorian en Marit. Florian 

was een speciale jonge man, zeer levendig, anders dan anderen en een 

zorg voor de ouders Ine en Ludwig.   

In deze familie zijn sommige kinderen spiritueel begaafd. 

Elisabeth en Gwynn waren heel close, net 4 handen op één buik. 

 

Op een avond wordt er hard geklopt op de deur, een vrouw in volle paniek. 

Gwynn haast zich met haar dikke buik naar de deur om daar een 

dorpsvrouw, Prudencia, aan te treffen die helemaal over haar toeren is. Ze 

vertelt het verhaal aan Gwynn dat haar zoon Lander heel raar doet, veel 

liegt, veel stuk slaagt, soms heel donker ogen heeft en dat weer zijn eigen 

kleur ogen blauw. Gwynn weet intuïtief dat hier meer aan de hand is en 

vertrek samen met Prudencia naar haar huis/hut. Gwynn kan minder zo snel 

lopen omwille van haar dikke buik. Gwynn is op dit moment zo’n 8 maand 

zwanger van haar 2e & 3e kind. Haar zoon Eliah was op dat moment bij 

haar moeder Ine. 

Aangekomen in de hut van Prudencia treft Gwynn een jongen van ongeveer 

13 à 14 jaar in de hoek van zijn kamer. Ze merkt direct op dat er een 

andere aanwezigheid is in de kamer, een donker gestalte dat zich tegen 

het plafond van de hut vasthoudt en tevens ook via een soort navelstreng 

verbonden is met Lander. Lander zit gevangen in de hoek, kan zich niet 

bewegen en kraamt zware, lelijke, Latijnse woorden uit die pijn deze aan 

de oren van de vrouwen. Vertwijfeld, wanhopige ogen van Prudencia keken 
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Gwynn aan. Gwynn had diverse kruiden en middelen bij en wilde geen 

seconde wachten om Lander te verlossen van deze kwalijke demon waar de 

jongen mee verbonden was. Er ontbrak echter een cruciaal kruid, waar 

Gwynn om ging daar Prudencia zeer moe was op dat moment. Prudencia 

besloot echter als een lichte rustgevende thee te maken voor zichzelf en de 

jongen terwijl Gwynn om het kruid ging. 

 

Elders op dat moment in het dorp. Elisabeth was thuis met haar man 

Petrus. Petrus was gekend om zijn gewelddadigheid en daarom moest 

Elisabeth zich zeer gehoorzaam gedragen om zichzelf en haar zoons te 

beschermen als te overleven. Petrus was echter te weten gekomen dat 

Elisabeth haar zus Gwynn in het geheim getroffen had, een vriend en 

dorpsgenoot had de 2vrouwen samen gezien. Petrus wilde niet dat 

Elisabeth contact had met haar familie, zeker niet met haar zus Gwynn. 

Petrus vermoede dat Gwynn met rare dingen (hij was tegen het spirituele 

en zeer katholiek) bezig was, maar had tot heden geen bewijzen kunnen 

vinden om haar te laten vatten.  

Petrus begon Elisabeth uit te vragen wat ze allemaal gedaan had die dag 

en de dag ervoor. Elisabeth op haar eigen wijze trachtte zoveel mogelijk te 

vertellen wat ze elke andere dag deed. Zo nerveus en tegelijk uiterlijk zeer 

stil om niet te laten merken dat ze wat te verschuilen had. Echter had 

Petrus reeds besloten haar te laten voelen wat hij wist, wat maakte dat ze 

bijna elke kant van de kamer weer ontmoeten. Tot het op dat punt kwam 

dat Elizabeth in een hoek van de kamer opgerold lag als een baby 

snikkend en bedelend dat Petrus zou stoppen. Hij gaf haar de keuze haar 

leven of opbiechten wat ze wist over haar zus. 

Elisabeth had besloten om Petrus alles te vertellen over haar zus om 

zichzelf te beschermen en haar kinderen levend te houden. Uren later had 
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Petrus mannen verzameld en de dorpsbewaker om wat hij noemde een 

heks te vangen. 

 

Gwynn was terug uit het bos en sliepte stil door het dorp om zo weinig 

mogelijk mensen van haar aanwezigheid te merken en stil bij de hut van 

Lander en Prudencia te komen. Onderweg hoorde ze een groep mannen en 

wist zich tijdig te verschuilen. Ze zag Petrus erbij, gaande in de richting 

van haar moeders huis. Enkel Ine wist waar ze was en had Prudencia 

gezien. Een vriendin van Ine, Agnes, had gezien dat Gwynn Eliah bij Ine 

gebracht had en was vertrokken met Prudencia. Agnes was op dat moment 

bij Ine op bezoek. De 2 vrouwen waren al even bevriend. Agnes had de 

kunst om regelmatig twist te veroorzaken tussen Gwynn en haar moeder 

waar daar Ine twijfelde over haar dochter en haar dochters intentie. 

Hierdoor hielp Ine haar dochter maar was de diepe emotionele band met 

haar dochter onderdrukt. Ze hielp Gwynn vanuit ene verplichting die en 

moeder had.  

Ze kon zich blijven verschansen om zo weer de hut bij Prudencia binnen te 

sluipen en haar kruidendrank te maken om de uitdrijving te verhinderen, 

om de band tussen de demon en Lander te breken. 

 

Petrus viel op hetzelfde moment binnen bij Ine en eiste dat ze vertelde 

waar Gwynn was. Ine weigerde eerst, maar onder invloed van Agnes 

vertelde ze waar Gwynn was. 

Even later was Gwynn Lander het drankje aan het toedienen met een 

grootste voorzichtigheid dat de demon het kind niet tegenhield. Het werkte 

en de jongen werd meer ontvankelijk om te luisteren naar Gwynn hem 

vroeg. Hier werd er binnengevallen bij Prudencia en werd Gwynn door haar 

schoonbroer hardhandig opgepakt en meegesleurd. 
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Ze belande met slagen en vastgebonden handen in de kerker gezet. De 

vigilante of burgerwacht hadden haar de veroordeling gegeven van heks en 

daarom werd ze dagen later op de brandstapel gezet. Haar zus Elisabeth 

en haar moeder Ine waren daarbij afwezig. Haar kinderen werd geboren op 

de brandstapel. Een vrouw uit het dorp kon de jongetjes redden. 

  



 

 

18/11/2022 update    © Wendy Mertens- www.mertenswendy.com    33 

33 Je oogst wat je zaait – alles over karma 

Herkenning van zielen in mijn huidige leven 

Als je het voorgaande gelezen hebt, merk je dat het heftig was. 

Om het duidelijk te maken hoe ik deze zielen terug in mijn huidig leven 

herkend heb, ga ik telkens werken per naam met daarbij het verhaal en 

verder uitleg op vlak van linken tussen beiden levens. Ga hier een fictieve 

naam van de persoon gebruiken om het duidelijk te houden voor u.  

• Voor ik overga naar de herkenning, wil ik nog even duidelijk maken 

dat ik de namen in mijn hierboven getuigenis heb veranderd om te 

voorkomen mochten deze zielen dit boek lezen er zich in herkennen 

aan de hand van hun toenmalige echte naam of huidige naam, 

misschien zij in schok kunnen gaan omdat ze harts-gewijs nog het 

inzicht hebben te verwerven of de enige andere reden. Als de ziel 

zich in zijn of haar hart de ziel van de ander herkend, dan weet het 

hart zijn juiste oordeelloos handelen! 

 

Gwynne:  

dit ben ikzelf 

 

• Elisabeth & Petrus 

Deze ziel heb ik leren kennen tijdens een van mijn opleidingen. 

Zij is in dit leven opnieuw een vrouw, doch ken ik haar vanuit andere 

levens nog waar zij een man was. 

Zij en de ziel van Petrus zijn in dit leven opnieuw een koppel. 

 

Een koppel dat in alle schijn naar de buitenwereld een goed koppel 

lijkt te zijn, maar in deze relatie zit veel onderdrukking en 

manipulatie vanuit Petrus. 

Samen hebben ze 2 zoons. Zij had één breuk met hem gehad 

omwille van slagen en onveiligheidsgevoelens tegen over Petrus 
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Tijdens mijn opleiding heb ik haar dus leren kennen met een 

instantané herkenning en connectie. Het klikte direct. Wij hebben 

zelfs samen aan een project gewerkt en dat had groot succes. Tot op 

een bepaald moment dat ik bij haar thuis geweest was en ik voelde 

dat Petrus hiertegen was. Weken later ontstond er een conflict tussen 

haar en mij, wat de aanleiding was door Petrus en nog derden. Toch 

wel een kleine groep. Samen hadden ze veel invloed op haar. Ik 

voelde dat er een verband was met dat vorig leven, maar ik wist op 

dat moment onvoldoende goed wat te doen. Ik heb dan 5 of 6 maal 

over een periode van 3 jaar haar vriendelijk en respectvol gevraagd 

of ik een gesprek met haar kon aangaan. Telkens met als antwoord 

“ik moet erover nadenken.”  

 

Mensen dienen klaar te zijn voor een openstaand, eerlijk en 

wederzijds gesprek. Interpretatie laat je best achterwegen want het 

maakt je enkel meer verwarren en je via negatieve emoties uit je 

verbinding met je eigen zelf brengen. 

 

Op de moment dat ik dit e-book herwerk (2022) ben ik teweten 

gekomen dat Elisabeth en Petrus gescheiden zijn. Elisabeth is nu 

samen met een psycholoog. Ze is super gelukkig! 

 

 

• Ine 

Een vrouw in dit leven, doch buiten het beschreven vorige leven van 

mij, ken ik haar nog vanuit andere levens.  
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Een dame die paranormaal begaafd is, warm, integer, eerlijk, 

rechtdoor, maar ja zoals iedereen nog wat lessen heeft op te lossen. 

Een moeder die het uitdagend gevonden heeft om los te laten doch 

heeft ze heeft geleerd en past ze het dagelijks toe. 

 

Daarnaast iemand die van zichzelf dacht de incarnatie te zijn van 

Sarah. Met dit te horen wist ik dat het ego sprak en tijd was om los 

te laten als alles in handen van het universum te geven. 

 

Ik voelde een bepaalde aantrekkingskracht toen ik haar ontmoete en 

tijdens een helingsessie kreeg ik een verband naar dit beschreven 

vorige leven door. Later zijn er nog andere informatiestukken 

doorgekomen. Ik voelde dat de tijd onrijp was om hierover te praten 

noch om te handelen naar mijn hart daar ik voelde dat Ine nog het 

inzicht nog dient te verwerven en ik voelde dat ze dit vorig leven 

onderdrukte omdat ze met een schuldgevoel daarop zit als zich 

onbewust weet dat de link er is. Momenteel zoekt ze nog in het 

huidig leven naar haar emoties die naar de oppervlakte komen, hoe 

ze zich kan weten tot uiting te brengen en los te maken van een 

partner waar ze zich gevangen bij voelt.  

 

 

• Ludwig 

opnieuw getrouwd met Ine in dit leven en een man. Veel afwezig en 

zeer dominant, manipulatief en een man die nog steeds als in het 

andere leven regelmatig een affaire heeft met andere vrouwen.  

 

 

• Agnes.  



 

 

18/11/2022 update    © Wendy Mertens- www.mertenswendy.com    36 

36 Je oogst wat je zaait – alles over karma 

In dit leven een vriendin van Ine. Ze probeert Ine te manipuleren. 

Heeft zelf getracht een vriendschap met mij te hebben tot het 

moment dat ze ook mij trachtte te manipuleren als chanteren. Ik heb 

dan gebroken met haar. Ondanks is ze sinds 6 maand voor het 

schrijven van dit boekje begonnen met haar actie vanuit haar 

slachtofferrol om Ine te manipuleren.  

 

Ine hielp haar vanuit een groot medelijden, steunde haar. Tegelijk zijn 

er signalen dat Ine hiervan op de hoogte is en bewust een stuk 

meegaat omdat ze moeilijk neen kan zeggen. Er zijn heel veel 

mensen die deze persoon in hun dichte omgeven houden en stellen 

zich automatisch afstandelijk op voor haar omwille van haar verhalen 

met roddels over anderen... Dit zijn dus lessen voor Ine in haar relatie 

met de ziel van Agnes. Vandaar de herhaling van het patroon! 

 

Agnes gaat ver om het medelijden te handhaven. Zo loopt ze in 

tranen bewust en agressief weg zodra Ine in de buurt is. Is Ine uit de 

buurt las je kwaadheid, frustratie en jaloersheid bij haar.  Een echt 

sensitieve vrouwelijke narciste. 

 

De laatste tijd is dit omslaan in onzuivere intenties om Ine op een 

bepaalde positie te bekomen.  Op dit moment volgt ze bij iemand die 

zichzelf een meester noemt les, die haar al verschillende malen er 

reeds op gewezen heeft dat ze niet aanneemt wat er gebeurt en 

geen verandering toepast. 

 

Agnes is een dame die door de opbouw van haar wraak-en 

kwaadzuchtigheid naar Gwynne, Ine, en nog anderen en vooral een 

gebrek aan werkelijk inzichtelijk leren in die leven eigenlijk met heel 
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veel kenmerken zicht van een persoon met een 

persoonlijkheidsstoornis. Dat is een mogelijk resultaat als je echt 

weigert inzichtelijk en reflecterend te leren. Want oppervlakkig leren 

of snel leren hou je op je ego. 

 

Ine heeft haar volledig los te maken van Agnes daar ze zichzelf verre 

van nog bij kon zijn. Echter is Agnes een narcistische persoonlijkheid 

en toen ik tussen de dimensies zag was zijn iemand die nog niets 

geleerd had en in volle wraak vanuit haar ziel naar mij staat. Met 

andere woorden ze vermoordt haar eigen ziel. 

 

• Lander 

is in dit leven een meisje en op het moment dat ik dit schrijf (2015) 

is zij 17 jaar oud. Ik heb haar leren kennen als een meid die veel 

problemen had, aan manipulatie deed (zelfs haar moeder), met 

zwarte magie bezig was. Moeder had mijn praktijk gecontacteerd om 

hulp daar ze niet wist wat er gaande was en haar dochter wilde 

helpen.   

 

Na maanden van begeleiding is er een moment aangebroken dat ik 

via regressie deze meid hielp connectie te maken met het vorig leven 

hierboven beschreven zo eindelijk en definitief de link tussen het 

zwarte en wie zij nu kan zijn, te breken.  

 

Het heeft nog een aantal weken aan gesluimerd maar uiteindelijk is 

ze ervoor gegaan om te leven en voor het licht te kiezen. Voor een 

meid van 17 jaar toch wel een hele belevenis en inzicht. 
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• Prudencia 

De moeder van het meisje van 17 jaar.  Ook deze 2 zielen zitten in 

verband met elkaar. Een persoon op weg naar bewustzijn zodra de 

muur kan gebroken worden. Ze heeft veel in zich van kracht en 

liefde. Echter heeft ze tot op heden de keuze als het pad gekozen 

van “geld”. 

 

• Florian 

in dit leven een kleinzoon van Ine en sinds 2016 teruggekeerd op 

aarde. 

 

 

• Marit 

in dit leven een kleindochter van Ine en sinds een aantal aardjaren 

teruggekeerd op aarde. Ze kan aura’s lezen, net als Gwynne. 

 

• Ronda 

in dit leven een dochter van Ine waar zij een heel goede band mee 

heeft 

 

• Blanch 

in dit leven een dochter van Ine waar zij een heel goede band mee 

heeft. Een jonge vrouw die zonder medicatie zichzelf volledig 

genezen heeft van haar eigen aangeleerde patronen van een 

persoonlijkheidsstoornis en nu werkt ze met psychisch gestoorden. 

Ze heeft wel intens diep werk gedaan bij een alternatief 

geïnspireerde psychologe gedurende 6 opeenvolgende jaren. Ze 

ging 3 maal per week naar die sessies. 
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• Lorian 

in dit leven een kleinzoon van Ine en sinds 2014 teruggekeerd op 

aarde. 

 

 

• Eliah 

in dit leven mijn zoon in de baarmoeder tijdelijk geweest als nadien 

teruggekomen bij een andere mama. Hij is enkel maanden bij me 

geweest. Net lang genoeg om zijn kennis van het vorige leven en 

andere inzichten over te brengen aan mij. Hij heeft zijn plaats in mijn 

hart en voor hem wordt steeds vanuit de spirituele wereld gezorgd. 

Hij heeft nu een andere mama, die hem in dat vorig leven samen met 

zijn tweelingbroertje gered had. Ze doet het fantastisch met deze 

twee jongens. Een van hen – namelijk Eliah zelf- herinnert dit net als 

ik!  Daarnaast is hun pleegzus vanuit dat leven nu hun biologische 

zus. Ze doen het alle 3 fantastisch goed. 

 

• Jef  

Een vriend die ik ongeveer 14 jaar geleden had leren kennen en waar 

direct een binding mee was. We kunnen zeer goed en openlijk 

praten. Hij is gesloten naar de buitenwereld, zacht, heeft de kracht 

van magnetiseren. Voor zover ik me herinner heeft hij in het 

beschreven vorig leven deze kracht onderdrukt gelaten.  

 

Hij was een tijd jaloers op me waardoor er tijdelijk afstand was. Hij 

heeft aan zich beginnen werken en is zelf terug in mijn leven 

gekomen. Dit is nu een les die hij diende te leren en voor mij was het 

vertrouwen hebben dat hij terugkwam. Uit dit leven was Jef mijn 

broer en die gevoelens zijn er nog steeds. Jef en ik hebben elk ons 
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eigen pad te volgen en zijn deze wegen sinds een 2-tal jaar apart 

beginnen gaan zonder conflicten maar elke heeft de ander op een 

liefdevolle wijze losgelaten. 

 

Dit soort herinneringen kan je bekomen via regressie, Metatron hellingen of 

wanneer je aan jezelf werkt en groeit op spiritueel vlak en de mogelijkheid 

bekomt om tussen dimensies in te kijken. Maar ik heb deze zo ontvangen 

omdat er kon, mocht naar kijken en ik zeg je erbij het is onnodig om ernaar 

te kijken want je kan aan elke vorm van karma werken zonder dat je tussen 

de dimensies kijkt. Je kan zelf aan elke vorm werken en de lessen eruit 

halen zodanig dat je u focust op het nu en de geschenken die erin zitten 

om uit die cirkel van herhaling te stappen.  

Ik was in staat om mijn ego opzij te zetten bij deze ingevingen en te 

handelen naar wat nodig wat ten voordele van elke betrokkene. 

Dit deed ik door te breken onder andere met iedereen die in relatie stond 

met elk van deze zielen. 

 

Ten tweede was loslaten een proces voor elk van deze personen als de 

verwerking doen van wat allemaal gebeurd was. Dat heeft me 3 jaar 

gevraagd. Ik heb vrede en ik weet dat ik juist gehandeld heb in een 

universeel weten, dus niet in de kennis van het geleerde dat in mijn ego 

zat.  

 

Ten llaatste heeft heel deze ervaring mij geleerd en ik zie het vaak bij 

mensen die het verschil niet kennen, dat het hier niet ging om mijn 

tweelingsziel, maar wel tweelingsvlam. Je zou het kunnen vergelijken met 

een narcist die zich voordoet als empaat. 



 

 

18/11/2022 update    © Wendy Mertens- www.mertenswendy.com    41 

41 Je oogst wat je zaait – alles over karma 

 

Vertaling: Stop met wraak willen nemen. Zit gewoon achteruit en wacht. Zij 

dit je iets aandoen, doen het zichzelf aan en als je geluk hebt zal God je 

laten toekijken. 

 

Het werkpunt hier is dat jij onder begeleiding je eigen heling compleet 

doet. Waarom? Omdat je dan karma helpt en uitlokt bij de ander! 

 

Eigenlijk als je dit echt begrijpt staat hier het volgende: 

Als iemand negatief naar je is, dan vertelt dit alles over die persoon. Als je 

dan met die persoon in contact blijft zal je zien dat deze persoon zichzelf 

veel pijn aan doet. Deze persoon is destructief voor zichzelf. 
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God, Universum, Kosmos, Allah, … hoe je bron ook noemt zal nog wraak 

voor je nemen daar het Universum steeds de persoon zelf zijn 

verrechtvaardigen geeft door de ervaring dat de persoon zelf creëert.  
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Herkenning van soorten karma in je leven 

 

karma in huidig levenmaken door

• relaties breken zoals koppels, maar ook met vrienden

• verspreiden van leugens, roddels over een persoon hoe goed je intentie ook is

• manipuleren van anderen

• doden & diefstal

•....

uit een andere leven

•vb: roken en asmta zijn een resultaat hier van ( ze kunnen verholpen worden)

•voelen in je hart dat je de persoon kent maar niet weten van waar

• je vind hier best iemand die je kan helpen met regressie ( vorige levens gaan bezoeken) 
om hier  het karma op te lossen of onopgeloste lessen uit te halen....

bloedkarma of generationeel karma

• een patroon dat zich herhaalt in je leven dat ook voorkomt in je familie

• een patroon dat zich bij verschillende familieleden ook voordoet

• soms een beschermingsfactor over de tijd die nu mee de oorzaak is van ziekte en dus niet meer 
nodig is

• wordt altijd doorgegeven aan nakomeling

• voorkomende ziekte in de familie = Het is een teken dat je uw eigen ziel negeert

• zoek iemand die transcendente opstellingen doen voor biologische familielijnen 

levenslessen

• komen vanuit karma

• kan uit één vorm van karma komen of een combinatie van de 3

• heeft te maken met de evolutie van je ziel, maar je luistert nog altijd naar je ego

• heb je zelf gekozen bijvoorbeeld leren vertrouwen of geduld hebben en deze is een die heel regelmatig in je 
horoschoop ( uitgebreide) terugkomt en lijkt olsof je er niets aan kan doen.

• een gebrek waar je mee geboren bent is een levensles voor jezelf en voor geheel je familie

•de inhoud van een les is altijd positief 
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Dit is een kort overzicht met wat inzichten over soorten karma en 

levenslessen. En geeft aan waarom het zo belangrijk is om aan je 

schaduwkanten te werken. 

Hier aan werken is tevens ook het doorbreken voor jezelf als voor je 

familielijn. 
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Wat is bloedkarma? 

Op welke 3 manieren heeft bloedkarma invloed op je gezondheid? 

Best dat ik dan al start om je te verduidelijken wat “bloedkarma” is.  

Dan begint mijn verhaal met je te vertellen dat er 3 vormen van magie zijn. 

Nee, geen magisch iets maar wel iets dat in jouw , in elke mens zit. Zwarte 

magie is alles waarmee jij destructief bent voor jezelf en voor anderen , je 

valse zelf hoort hier onder. En als je niet weet wat je valse zelf is , dan heb 

ik het over je ego.  

Witte magie is je ziel, het licht in jou. Dat wat mogelijkheden ziet, dat wat 

wil groeien , dat wat wil uitbreken. Daarnaast is er nog rode magie. Iets 

waar weinig mensen van weet hebben. En rode magie is alles wat met het 

celgeheugen van je biologische familieleden te maken heeft en 

doorgegeven wordt in de energie van de cellen en het bloed.  

Dat begint al bij de conceptie. Op die moment is er een uitwisseling van 

energie , van celgeheugen van de familielijn van vader met de familielijn 

van moeder. Cellen van jou tot jij in de baarmoeder van je moeder zat 

werden bij haar achtergelaten. Dat gebeurt bij elke zwangerschap die een 

vrouw heeft. Wat nog meer gebeurt is dat op die moment -als er al 

biologische kinderen zijn of zwangerschappen zijn geweest- gaan er zelfs 

celuitwisselingen zijn van de vorige zwangerschappen met de nieuwe baby. 

Moeder draagt dus nadat ze 1 maal zwanger geweest is, cellen en energie 

van vader, maar van elk zwangerschap die ze gehad heeft. Daarom dat 

moeders dus als ze aan spiritueel werk doen onbewust invloed kunnen 

uitoefenen in de heling van hun kind. Maar ook andersom want als een 

moeder een abortus gehad heeft en dat verzwijgt tegen haar kinderen 

omdat ze zich schaamt of misschien heeft ze wel een andere reden kan zij 

wanneer ze een dochter heeft dat haar tweede kind is en moeder zelf is het 

tweede kind een negatieve invloed hebben op de gezondheid van haar 

kind. Zeker als de dochter een grote wens voor kinderen heeft. 
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Voorbeeld ( waargebeurd): Een vrouw van 27 komt bij een arts die zich 

bezig houdt met bloedkarma. Ze heeft melkproductie en lekkende tepels 

doch is ze niet zwanger. Uit onderzoeken blijkt dat ze een hersentumor 

heeft aan de amygdala. Deze arts heeft direct door dat er een geheim in de 

familie zit dat met een zwangerschap te maken heeft en vraag de vrouw uit 

betreffende informatie van haar moeder. De jonge vrouw kan niet 

antwoorden , maar stelt voor om haar moeder mee te brengen op een 

volgend consult.  

Het volgende consult is de moeder er bij . De arts stelt vragen en merkt 

dat moeder verbaal agressief is, en weigert om mee te werken. De arts stel 

zichzelf de vraag of hij de moeder niet verkeerd aangepakt heeft en wil 

zich verontschuldigen. Hij nodigt haar uit voor een gesprek en hoopt door 

haar beter te leren kennen hij misschijn haar agressie ook kan gaan 

begrijpen. 

Tijdens het etentje ontdekt de arts dat de moeder een 

uitwisselingsprogramma in de US gedaan had. Daar haar eerste liefde had 

leren kennen, wilde trouwen, maar de schoonfamilie wilde het niet omdat 

ze Europees was. Toen bleek ze zwanger. Ze mocht van haar ouders niet 

zwanger thuiskomen. De schoonfamilie weigerde het huwelijk en de jongen 

betaalde voor een abortus. Ze had dit nooit aan iemand verteld. Het was 

haar geheim. 

De moeder is altijd blijven weigeren om eerlijk te zijn tegen haar dochter 

terwijl het haar dochter zou kunnen hebben redden. Ze bleef zwijgen en de 

dochter is uit eindelijk gestorven. 

Hoe weet men nu dat het vertellen , door het proces van rouwen, 

erkenning, connectie en vergeving de dochter had kunnen redden. Omdat 

in gelijkaardige , met achtergrond en al, casussen het de genezing bracht. 
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Wat is bloedkarma?  

Geheugen dat via energie en cellen, celindelingen doorgegeven wordt naar 

het nageslacht als de zijlijnen binnen een biologische familie. Meestal gaat 

dit minstens terug tot de 6de generatie, maar ervaring heeft mijn geleerd 

dat hoe zwaarder de inval van de ziekte het wel eens als meer dan 6 ( 

soms wel 40 generaties) in een familielijn aanwezig is. 

De familielijn van de vader is een spiegel van de familielijn van de moeder 

dus zelfs mensen die enkel hun biologische vader of moeder kennen 

kunnen die werk doen.  

Zelfs mensen die geadopteerd zijn. En dat, dank zij een techniek die ik heb 

mogen ontvangen. 

 

Waarom zou jij als je een diagnose hebt nu met bloedkarma aan de slag 

gaan? 

Kanker, daar ging het voorbeeld over en dat is nog wel een serieuze 

verzameling van deelspelers die  mee deel uit maken van de draden die 

een ziekte zoals kanker doet ontwaken zodat de persoon ontwaakt. Ik weet 

dat dit een zware ziekte is. Ik heb mijn grootmoeder er samen mee deze 

aarde zien vertrekken. Als ik toen geweten had wat ik nu weet, dat zou ik 

haar aangespoord hebben om eens goed naar het bloedkarma in haar 

familie te kijken.  

Ik heb zelf bloedkarma gebruikt om mijn eigen darmen, maag , allergieën 

en chronische astma als bronchitis te genezen.  

Ik zie zelfs klanten het gebruiken die CVS, vermoeidheid, ADHD, auto-

immuun ziekten hebben het gebruiken en allemaal hebben ze 

verbeteringen in hun gezondheid. Sommige zijn volledig van hun klachten 

af. 

Er zit bij elke ziekte een of meerdere linken naar bloedkarma om aan te 

pakken. Dus als je daar mee innerlijk aan het werk gaat ga je dus meer 
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doen dat enkel jezelf genezen. Doordat die een overdracht is die gebeurt 

energetisch via de cellen bij de indeling voor je een embryo werd en je in 

de baarmoeder van je moeder ook nog eens haar cellen mee kreeg, als 

misschien zelfs cellen van een broer of een zus , wil dit ook zeggen dat jij 

door jouw werk ook invloed heb top hun leven. Chick he! 

Begrijp je wat ik hier zeg? 
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Is er een link tussen armoede en karma? 

Op 2 voorwaarden kan armoede een link naar karma hebben. Eerst dit: als 

jij de enigste bent in de familie en dit nog niet in de familielijn 

voorgekomen is, dan heeft het niets te maken met karma. 

 

Wanneer kan het wel met karma te maken hebben? 

Voorwaarde 1: het is iets dat veel in de familielijn voorkomt zowel langs 

vader en moederskant. En ik heb het dan over financiële armoede. 

Voorwaarde 2: hier kan je enkel achter komen via een zielenopstelling met 

je biologische lijn. Deze voorwaarde houdt in dat je een belofte van 

armoede hebt op jezelf uitgesproken als een soort vloed. Dit gebeurt altijd 

als gevolg van een situatie of relatie die niet uitgekomen noch afgelopen is 

zoals het ego het toen wilde. 

 

Gelijk welke vorm het is van armoede. 

Of het nu voldoet aan een of beide van de voorwaarden. 

Ze zijn te doorbreken. 

  



 

 

18/11/2022 update    © Wendy Mertens- www.mertenswendy.com    50 

50 Je oogst wat je zaait – alles over karma 

Alleen zijn en karma? 

Er zit een groot verschil tussen je alleen voelen, eenzaamheid, alleen zijn 

en leven in eenheid. Voor de buitenwereld lijkt dit allemaal hetzelfde. Zeker 

voor zij die je persoon observeren als ze niet in staat zijn de essentie van 

eenheid te senseren. Senseren is iets heel anders dan voelen. 

Wat is dan de link met alleen zijn? 

Alleen zijn wil nog niet zeggen dat je u alleen voelt of eenzaam bent. Je 

kan je echt wel diepgaand alleen voelen of eenzaam zijn terwijl je in een 

huis leeft met nog iemand anders. Zelfs als het een huis vol mensen is. 

Een ander kan je niet vervullen en de gevoelens van eenzaamheid of alleen 

zijn wegnemen ondanks dat het wordt aangespoord in verschillende 

soorten cursussen om in deze situaties juist wel mensen op te zoeken. Het 

gaat geen antwoord zijn daar deze gevoelens te pas en te onpas 

wederkeren. In de buitenwereld ligt nooit de oplossing! 

De buitenwereld is het externe dat enkel bestaat uit illusie, invullingen, 

interpretaties en ego-projecties. Dus ja, iedereen heeft een ego. Elk ego 

doet dit! 

In deze projectie zit een perceptie dat jij gescheiden bent van anderen op 

basis van interpretaties over geloven, huidkleuren, gevoelens, ruiken, 

strelen, proeven…Eigenlijk zie je maar 0.0001% van wat al je zintuigen 

waarnemen. En ik spreek niet over een realiteit.  

Zonder de ervaring van een gevoel van eenzaamheid of alleen zijn bestaat 

er geen mogelijke kans op een opening van de deur van het hart. En nee 

de deur van je hart open hebben is niet ontwaken. Nee, de deur van je hart 

is niet dat je naar je ziel luister. Nee, de deur van je hart kent geen 

emoties. Die deur is een opening dat je kan voorstellen als een koord die 

daarin uitkomt. Die koord is bij velen gewoon koord en kan pas een buis 

voor het licht van je ziel worden als je werkelijk op het pad van ontwaking 

staat en verder wandelt. 
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Zelfs als je u eenzaam of alleen voelt, dan kan je nog als je de verkeerde 

leraar (een pseudo spiritueel of tsadik noemt dit) hebt in de buitenwereld 

naar oplossingen zoeken tot geen connectie met je essentie volgbrengen.  

Ik vertel dit hier heel duidelijk omdat ik met nadruk wens mee te geven dat 

de gevoelens ervaren van eenzaamheid of alleen zijn geen garantie is om 

die deur open te maken. En hoort nog wat meer te gebeuren.  
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. 

  

Je oogst wat je zaait. 

Blijf bij jezelf en  

In het hier en nu 
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Jij bent een multidimensionaal wezen 

• Tijd is onbestaand op energetisch vlak 

• Alles vindt tegelijk plaats vandaar mijn woorden “andere levens” 

• Jij bent energie 

• Jij bent liefde 

• Jij bent vreugde 

• Jij bent alles wat je wilt zijn 

• Contract om te leren = je zielencontract 

 

 En met dit alles is het nú aan U om er TERUG contact mee te maken. 

Klaar? 
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Tips om met karma uit dit leven en andere om te gaan 

 

Hoe meet het universum de les die gebracht bij je wordt? 

Het universum is net zoals jij en ik een trilling. Alles wat trilt, heeft emoties 

nodig of hogere trilling van bewustzijn (hogere zelf als je het zo wil 

noemen). Gedachten zijn uitlokkers van emoties. Dus als het universum de 

rekening opmaakt om karma te balanceren gaat het kijken naar de emoties 

dat het veroorzaakt heeft bij het slachtoffer. Enkel ga je als toeschouwer 

niet weten wie slachtoffer of dader is op het moment zelf, vervolgens ga je 

dat opmerken als je zelf in het verhaal zit. Toeschouwers gaan het niet 

kunnen opmaken. 

Voorbeeld: P veroorzaakt als gevolg van bedrog, vertrouwensbreuk, liegen, 

niet enkel bij L schuldgevoel, minderwaardigheid, angsten, gevoelens van 

slecht mens zijn, rouw, geen vertrouwen in de anderen, alleen staan voor 

alles. Dat is een hele zware lading op vlak van trilling. 

Dus wat gaat universum doen? 

Het universum gaat P omdat die geen energie gestoken heeft in luisteren 

naar de emoties van de ander, fouten keuzes maakte door verder te gaan 
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met oplichters / manipulators van vrienden, gebrek aan innerlijke heling tot 

niet leren uit de lessen, in situaties brengen die voor P emotioneel zo’n 

zware pijnen heeft als L ooit voelde. 

Dit is in de beginfase, nadien gaat het universum werken in 3-voud op 

voorwaarde dat P natuurlijk lessen, inzichten, niet geleerd heeft noch de 

relaties herstelt heeft met L. Als L nu het herstel verwerpt waar P mee 

afkomt, maakt L zelf karma voor zichzelf, maar heeft P wel zijn werk 

gedaan. Dan gaat P een opening hebben met nieuwe zegeningen. 

Het is dus aan P om in dit voorbeeld heel wat te ondernemen, L om open 

te staan voor het herstel en nadien samenwerken aan het herstel. Maar 

zowel P als L hebben hun lessen te leren en hun innerlijk werk te doen. 

Belangrijke opmerking: Als je vermoed met een narcist, psychopaat of 

sociopaat te maken hebt. Dan geef ik je mee dat karma niet werkt bij hen 

zoals bij andere mensen. De is de hoofdoorzaak waarom ze blijven 

herhalen. Herstel is niet het pad om te wandelen met een narcist, 

psychopaat of sociopaat. Je eigen heling doen tot op diepste punt is de 

sleutel. 
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Een aantal voorbeelden van wat heling brengen of realiseren betekent op 

vlak van karma. 

Als het om heling gaat, is actie, ondernemen, plannen, …. Allemaal nodig 

naast je innerlijk werk doen! 

Voorbeeld 1: Je bent gehuwd met een partner waar je u van realiseert dat 

je al van voor het huwelijk geen echte liefde voor droeg. De liefde in je hart 

gaat naar een ander. Je hebt een kind van jullie biologisch of geadopteerd. 

In het huwelijk blijven is dan de masochist zijn. Je blijven zorgen maken dat 

je u kind minder gaat zien, er bestaat co-ouderschap. 

De oplossing hier is om de echtscheiding te bekomen. In België kan dat via 

notaris, is enkel met wederzijdse toestemming, en zijn enkel gesprekken. Je 

kan zelfs hier vermelden als je al een tijd apart slaap, werkt allemaal in je 

voordeel. Andes is het een gerechtelijke procedure, maar je bent verplicht 

om niet maar onder 1 dak te wonen om duidelijk te stellen voor de wet dat 

het menens is. 

Als je een huis hebt, hoor je dat te koop te stellen en volgens het contract 

van je huwelijk te verdelen. 

Hoe langer je uitstel om werkelijk in deze fysieke wereld de noodzakelijke 

stappen te zetten hoe meer het universum zegeningen die normaal voor je 

waren of die je al gehad hebt, van je wegneemt. Het is universum doet hier 

simpelweg een toepassing van het zielencontract en is niet mals voor gelijk 

wie die zijn eigen hart verloochend voor materie, geld, gemakzucht, het 

vermijden van gezichtsverlies. 

Als je ver genoeg hierin staat of er al mee bezig bent, kan je afhankelijk 

van hoe die bijna ex-partner is terug contact zoeken met die liefde waar je 

hart naar roept. Die melodie in je hart, is een om te volgen of het gevolg is 

alles kwijtraken. Hoe langer je wacht, hoe groter de kans dat je helemaal 
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alleen bent of vind je in dit voorbeeld het beter te blijven in een huwelijk 

dat ongezond is, je u ongelukkig voelt, je elke moment met spijt rondloopt. 

Je gaat je zelf enkel ziek maken of nog zieker dan je al bent. 

Voorbeeld 2: 

Je hebt geld gestolen bij een therapeut waar je elke week heen ging. Je 

bent nu 4 jaar geleden gestopt, maar je herinnert je nog altijd dat zomaar 

1500 euro weggenomen hebt. Je weet dat je gelogen zelfs hebt tegen te 

politie toen deze kwamen praten. De herinnering blijft elke nacht in je 

dromen naar boven komen. Een enorm schuldgevoel, maar in 4 jaar tijd 

heb je niets gedaan omdat je geen gezichtsverlies wil lijden. Je hebt angst 

voor de reactie van die therapeute doch weet je waar ze woont. Je hebt 

nog steeds financiële problemen. 

De oplossing is om toch die stap te zetten, hetzij door naar die therapeute 

te gaan aanbellen of door haar een brief te schrijven. En om een 

afbetalingsplan dat voor je helpt en haalbaar is, met een 1% erbij, voor te 

stellen aan haar. Enkel dit gaat karma stoppen om je nog verder in 

problemen te komen. 

Beide voorbeelden inclusief de oplossingen heb ik al mirakels in mensen 

hun leven weten brengen. Karma is gestopt door het toepassen van de 

oplossingen. En als je nu zegt het loop niet altijd zo goed; o jawel! De 

oplossingen zitten al in je te broeden, handel ernaar en liever gisteren dan 

morgen. 

Het karma van de andere betrokkenen zoals de partner, de geliefde en de 

therapeut gaan in gang schieten als jezelf handelt en aan jezelf werkt. 

Eerder niet. Het kan zelfs zijn dat in voorbeeld 1 (en zo heb ik het al 

verschillende keren zien uitdraaien) dat het karma van de persoon waar de 

bijna gescheidene het hart voor zingt, zich spontaan oplost juist door dat 

de bijna gescheidene acties telt, contact neemt, communiceert, werkt aan 

die relaties waar het karma voor hem/haar ingezet geweest is. De trigger 
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was dat hij of zij niet geleerd had om te handelen voor de persoon waar 

het hart voor zong. Waar het hart centraal staat zijn andere levens bij 

betrokken. Even goed zal het karma van de bijna gescheidene zijn bijna ex-

partner ook in gang schieten, waar er zit nooit een persoon in een huwelijk 

die zichzelf bedrogen heeft. 

 

 

“Oh ja, ik heb die brief laten lezen door G van de bakkerij!” en zonder erbij 

stil te staan want ik was eentje 22 jaar geleden die geen grenzen stelde. Ik 

liet alles maar toe. “Ja, als je het niet kon lezen, begrijp ik dat”, mijn 

antwoord had eerder echt in zelfliefde naar mezelf horen te zijn; Je kon 

even goed het me gevraagd hebben. 
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Ik vond het grensoverschrijdend, langs nul kanten fijn, ook al kon ik het 

begrijpen, maar als ik nog meer terugkijk was het zelfs een teken van geen 

vertrouwen hebben in mij, iets niet durven vragen aan mij en het voelde 

respectloos aan. Dat kan toch gebeuren dat je iemand leert kennen en het 

handschrift nog hoort te leren lezen. Niets van probleem rond. Maar zoals 

in dit voorbeeld kan je er heel wat problematiek in maken door dit soort 

gedragingen. 

De man in kwestie deed dat dus niet. Als ik zo terugkijk was het altijd zo! 

Ik bedoel anderen erbij betrekken. Dat ging van eerst advies aan hen 

vragen, eerst andere vragen wat zij daar konden lezen tot mijn familieleden 

vragen of hij me mocht contacteren. Ik had vroeger zoiets van: hey ik leef, 

ik besta, vraag dat gewoon eens aan mij zelf in plaats van op die manier. 

We hebben nu geen contact, dat heeft hij zelf zo gewild. En dat heeft hij 

dan nog in publiek gezegd. Driemaal herhaalde hij dit in bijzijn van 

anderen. 

En dan was er nog Straatsburg. Ik kreeg eest een brief van hem en nadien 

van mijn moeder waarin ze vroeg of het goed was dat ze mijn adres ginds 

gaf zodat hij me kon schrijven. De verwarring strooien was er weer. In die 

periode was er mail, waarom weer die ouderwetse methode van brieven 

schrijven. Waarom had ze de email niet gegeven dat het schrijven 

daarlangs kon? Waarom schreef hij en stapte hij niet op de trein naar 

Straatsburg om gewoon zijn verhaal te doen als te vragen wat hij wilde 

vragen? Dan had hij zichzelf nog een vakantie gegeven! Waarom die 

omslachtigheid bij die man altijd. 

Dit heeft mij het een en ander geleerd op karma. 

Ja, dit soort lessen zijn ook karma. 

Ten eerste zeg ik of vraag ik bij mensen die me nog maar net ontmoeten: 

• Als er vragen zijn, laat je horen en vraag het me 

• Als je iets niet begrijpt, laat je horen en vraag het me 
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• Als je iets niet kan lezen (zoals tegen de poetsvrouw), vraag het me 

• We werken hier samen aan. Er staat niemand boven noch onder de 

ander. 

• Zelfs ik, als ik niet mee ben met waar de ander van komt of heen wil 

in het gesprek. Ja, zelfs ik vraag dan of zeg: “ben niet mee met wat je 

bedoeld of over wat je het hebt” 

• Ik ben recht uit, no- nonsens, empathisch, maar ik loop niet achter 

een ander aan hoor. 

Het is zoveel gemakkelijker en je voorkomt problemen op vlak van 

communicatie, vertrouwen schenden, dat de ander een gevoel heeft niet 

gerespecteerd te worden. 

Ten tweede: kom mij geen vragen stellen over een ander persoon. Ik 

verwijs je door naar de persoon zelf. Vraag het zelf aan de persoon en je 

zal antwoord krijgen. En als die liegt, is dat een les van de ander maar dan 

weet jij dat je niet veel hebt aan die persoon. Dat gedoe, wat het ook is, 

van achter iemand zijn rug iets bespreken tot roddelen, is de grootste 

oorzaak van problemen in relaties. 

Ten derde: als ik toch iets te zeggen heb over iemand zal ik het doen in het 

bijzijn van die persoon zodat hij of zij het hoort. En als het om een 

voorbeeld gaat waarbij andere iets uit kunnen leren zoals in 

groepscoaching, dan vraag ik eerst toestemming aan de persoon of ik dat 

voorbeeld mag vertellen. Neen is neen. Als het oké is, dan gaan we verder. 

Ten vierde: ben ik een bitch in grenzen stellen nu                          

Je hoeft je dus nooit zorgen te maken dat iemand zijn karma niet krijgt. 

De vraag is eerder: 

Wat doe jij met het jouwe? 

Leer jij je lessen? 

Welke gedrag stel jij naar de ander? 

Hoe wil jij gerechtigheid? 
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Hoe neem jij bewust wraak of houd je wrok? 

Hoe bedrieg jij jezelf? 

Hoe bedrieg je anderen? 

Hoe vaak lieg je tegen anderen om hen naast jou te houden terwijl Deze 

man anderen hun reputatie schaadt? 

Hoe verloochen je uzelf? 

Laat die ander maar aan het universum over, want die krijgt het zijn! 

 

 

Ben jij een masochist? 

Masochisme houdt in dat iemand plezier of zelfs seksueel genot beleeft aan 

het ondervinden van pijn of vernederingen. Ik ga het voor gebrek aan een 

beter woord even dit woord gebruiken voor mensen die eigenlijk als ze 

merken dat karma zijn werk doet het goed is dat ze het voor zichzelf 

meemaken. 

Stel je bent iemand die iemand anders bedrogen heeft? 

Bedrog kan zich voor doen onder heel veel verschillende vormen. 

Bedrog is niet altijd dat je partner seksuele betrekkingen heeft met een 
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ander. Bedrog begint al emotionele verlangens, gehechtheid naar iemand 

anders terwijl je nog in relatie bent met een ander en dat je meer wil dan 

vriendschap met die persoon. Zeker als je zelf niet vrij bent, dus zonder 

partner. 

Bedrog gaat ook over het schenden van vertrouwen, zoals bevoordeeld dat 

je alles wat je weet van je partner vertelt tegen iemand anders, 

uitgezonderd een professioneel om iets te kaderen. 

Zelfs denk je dat het geen kwaad kan omdat je een overtuiging hebt dat 

het gaat om een vriend of vriendin waar je dat tegen vertelt. Het is enkel 

juist als je partner er toestemming in gegeven heeft om te delen. Of 

wanneer je de naam van je partner niet vernoemt noch dat het om je 

partner gaat. 

Bedrog gaat ook om het stelen van eigendom van iemand gaande van 

geld, ideeën, intellectuele kennis, voeding, voorraad uit iemand zijn kast. 

Bedrog gaat om iets stuk maken en dat geheimhouden. 

Oplichting of phishing is een andere vorm van bedrog. Oplichting kan gaan 

van een contract ondertekent en dat één van de 2 partijen het contract niet 

nakomt tot bijvoorbeeld de bankrekening plunderen bij een echtscheiding. 

Phishing is het oplichten van mensen door ze te lokken naar een valse 

website, die een kopie is van de echte website, om ze daar – 

nietsvermoedend – te laten inloggen met hun inlognaam en wachtwoord of 

hun creditcardnummer. 

Stel dat jij dit nu zelf meemaakt voor een 2e of 3e keer dat je bedrogen 

wordt door een partner die letterlijk een affaire heeft. Stel dat je vindt van 

jezelf: het is mijn verdiende loon. Dit idee van “verdiende loon” is een vorm 

van masochisme, zelfbestraffing, zelfpijniging. 

En als je dan nog erbij denkt dat je beter blijft in die relatie met het surplus 

dat je geen hulp nodig hebt noch een coach noch een therapeut om je 

heling te doen, zit je nog meer in de valkuil masochisme. Eigenlijk een 
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vorm van slachtofferschap. 

Op vlak van karma heb je u les zeker niet geleerd. 

Zelfbedrog is niet enkel een afwezigheid van jezelf niet kennen, je ware zelf 

dan, maar verloren zijn in valkuilen van het ego tot zelfs dat je uw eigen 

noden en behoeften verward met verlangens, verwachtingen, hopen, eisen, 

grenzen opleggen in de zin van hoe iemand moet zijn zoals jij die wilt en 

nog zoveel meer. 

Zelfbedrog is elke manier, gedachte, patroon, overtuiging 

aar jij jezelf mee bedriegt, ja zelfs zelfmanipulatie. Je misleidt jezelf. Je kan 

zelf toxisch positief zijn of denken een realist te zijn of jezelf een label 

toevoegen als empaat. Zelfbedrog komt dus uit het ego. 

Zolang er ergens een vorm van bedrog is van jou naar de ander of 

omgekeerd is er ontwaking nodig om karma op te lossen. 

Als je in een relatie van bedrog zit zoals in dit voorbeeld of zelfs komen er 

nog andere vormen van bedrog bij dan je uzelf niet helpen met de 

masochist uit te hangen, in een slachtoffer houden te zitten noch door in 

een relatie te blijven waar niet aan dit stuk gewerkt kan worden. Soms kun 

je er beiden uitkomen, maar als die partner die je bedrogen heeft ook nog 

veel trekken van een narcist heeft, is het tijd om te vertrekken. Tijd om je 

heling te doen! Tijd voor groei. Groei betekent dat jij hoort te veranderen. 

Ik neem het algemeen beeld hier om je al op weg te helpen rond signalen 

van een narcist 

· Manipulaties (en weet dat er meer dan 40 vormen bestaan) 

· Geen empathie (maar ze kunnen het wel heel goed nadoen)."Pas op! Er 

bestaat een “gekwetste narcist en deze vertoont veel trekken van HSP” 

· Ze willen altijd in de belangstelling staan 

· Dominantie 

· Cynisch tot sarcastisch 

· Snel tot zwaar gefrustreerd 
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· Houdt geen rekening met anderen 

· Zien zichzelf als het “eeuwige” slachtoffer 

· Wantrouwig 

· Men wil speciale behandeling 

· Men gaat anderen uitbaten 

· Men kijkt niet naar de gevolgen van zijn of haar gedrag voor de ander 

· Men kan verbaal agressief zijn (dit is niet hetzelfde als iemand die eerlijk 

in de ik-vorm communiceert) 

· Men wil anderen bezitten 

· Men is goed in wat men noemt “gaslichting” 

· Men wil controle over alles (zeker over andere mensen) 

· Men vindt dat anderen verantwoordelijk zijn voor zijn of haar leven of wat 

daar in aanwezig/afwezig is 

· Men zegt wat jij denkt of voelt en dat is de wet die geldt. 

· Men is heel kritisch op anderen 

· Men kent zichzelf op het diepste niveau niet 

· Vaak hebben ze een of andere verslaving 

· Het zijn pestkoppen 

· Ze houden er van anderen (publiek) te vernederen door degradatie, 

scheldnamen, je te beschamen, roddelen 

· Het zijn echte charmeurs (is iets anders dan iemand die enthousiast is) 

· Ze zullen in veel situaties afkomen met verhalen van “je zielenmaatje te 

zijn” 

· Hun gedrag staat niet op dezelfde lijn als hun woorden 

En houd er rekening mee dat om over een narcist te spreken, zonder 

diagnose te doen, je bij die persoon al 50% van de trekken herhaalde 

hoort te zien in hun gedrag, taal, omgang met anderen. 

Het grootste verschil tussen een man en vrouw als narcist is dat een man 

gaat achter die power en de vrouw zal relaties stuk maken. 
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Je hoeft je dus nooit zorgen te maken dat iemand zijn karma niet krijgt. 

De vraag is eerder: 

Wat doe jij met het jouwe? 

Leer jij je lessen? 

Welke gedrag stel jij naar de ander? 

Hoe wil jij gerechtigheid? 

Hoe neem jij bewust wraak of houd je wrok? 

Hoe bedrieg jij jezelf? 

Hoe bedrieg je anderen? 

Hoe vaak lieg je tegen anderen om hen naast jou te houden terwijl Deze 

man anderen hun reputatie schaadt? 

Hoe verloochen je uzelf? 

Laat die ander maar aan het universum over, want die krijgt het zij 

 

 

Een misvatting over karma! 

Karma is noch slecht noch goed. Vanuit een dualistische mindset, die je 

ook wel eens de humane mindset kan benoemen wordt karma wel eens 

omschreven als goed of slecht. Echter is karma altijd de juiste formule die 
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jij nodig hebt om iets in jezelf te helen, te schiften, te leren, te 

transformeren, te veranderen. 

Gelijk welke van de meer dan 80 universele wetten die bestaan werken 

constant samen met deze wet. Er is dus nooit een ontkomen aan. 

Als jij dus zegt dat karma goed is of je benoemt het als slecht of als 

bijvoorbeeld onbestaande, wel dat is een oordeel. Elk oordeel hierover, 

over iets anders komt uit ego, en zo heb je de wet van ontwaking op 

universeel vlak voor jezelf even gelinkt aan karma. Dus het draait maar 

door. 

 

 

Besef dat elke situatie er één is waar de ander gewoon op je pad komt om 

je wat te leren maar waar jij herhaaldelijk de lessen niet voor gedaan hebt. 

En dat deze lessen steeds in stijgende gradatie komen omdat de lering uit 

blijft. Wat bedoel ik met stijgende gradatie. 

Ik geef je een voorbeeld. 

Deze man komt zijn tweelingziel tegen in dit leven nu, maar deze man 

vertelt zichzelf dat die liefde voor hem onbereikbaar is of hij gaat in de 

wachthouding zodat die ander naar deze man moet komen. Op een 
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bepaald moment gaat deze man toch een nieuwe relatie aan en na 2 jaar 

samen met de nieuwe vriendin beslissen ze om te huwen. Deze man zijn 

partner is zwanger. De dag voor het huwelijk laat die vrouw deze man voor 

het altaar staan. Deze man kreeg enkel een sms waarin stond: Sorry, ik kan 

niet met je trouwen. Ik weet niet wie de vader van het kind is. Deze man 

raakt op de dool voor zo een 18 maanden. Deze man raakt verslaafd aan 

junkfood, roken, veel geld uitgeven en feesten. Deze man zijn familie is 

bezorgd, maar deze man vindt dat ze “zagen”. Uiteindelijk dringen ze door 

en deze man gaat beter voor zichzelf zorgen. Deze man stopt met roken, 

junkfood en deze man denkt veel aan die eerste geliefde. Deze man zoekt 

zelfs de familie van die vrouw op om terug contact te nemen. Deze man 

neemt zichzelf voor om zijn verantwoordelijkheid terug op te nemen. Deze 

man, zijn job loopt terug goed. Deze man gaat elke vrijdag en zaterdag uit. 

En uiteindelijk weet deze man waar die eerste liefde zit. Deze man neemt 

contact met haar ook al zit ze in het buitenland. In tussen leert hij bij het 

dansen een nieuwe vrouw kennen. En deze man vindt haar lief. Deze man 

valt voor de charmes van deze oudere vrouw. Er is meer dan 10 jaar 

leeftijdsverschil. 

Het gesprek waar deze man zo naar uit keek met die eerste liefde, daar 

gaat deze man simpelweg wat mededelingen doen, verwarring zaaien, 

maar deze man behandelt die eerste liefde weer op een onrespectvolle 

manier. Deze man gaat ten volle achter die nieuwe oudere vrouw. 

Nu spoelen we de tijd 20 jaar verder. Deze man is in een huwelijk met die 

oudere vrouw die deze man leerde kennen op het dansen. Het huwelijk is 

toxisch. Deze man denkt nog steeds aan die eerste liefde. Deze man merkt 

op dat hij met een wat ze noemen een stoutmoedige narciste getrouwd is. 

Deze man is dus constant – 20 jaar en meer - blijven hangen in een 

omgeving van toxiciteit, geweigerd lessen te leren, geen reflecties of te 

oppervlakkig omgegaan met wat het universum op zijn pad bracht om 



 

 

18/11/2022 update    © Wendy Mertens- www.mertenswendy.com    69 

69 Je oogst wat je zaait – alles over karma 

wakker geschud te worden. Nu merkt deze man op hoe hij zichzelf 

bedrogen heeft, hoe zijn ouders al 20 jaar zeggen dat hij meer naar zijn 

eigen stukken moet kijken en hij dat genegeerd heeft. Deze man merkt op 

dat zichzelf bedrogen heeft als dat hij misschien het beste wat hem ooit 

had kunnen overkomen door zijn vingers heeft laten glippen. Maar deze 

man schiet in actie. In tegenstelling tot wat 98% van de mensen doet en 

zichzelf dan vertelt “alles is verloren of het heeft geen zin meer”, ga deze 

man aan zichzelf werken. Deze man gaat voor die echtscheiding en hij doet 

nu pas wat hij 23 jaar geleden had moeten doen, elke toxische relatie waar 

hij in staat stopzetten. Aan zijn eigen ego stukken werken en in een 

ontwakingsproces gaan, maar hij heeft die eerste, zijn tweelingziel, nog niet 

uit zijn hoofd gekregen. 

Dit was een waargebeurd voorbeeld van karma. Hoe het eindigt dit verhaal 

staat in mijn e-book over karma. 

Als deze man in dit voorbeeld nu niet zijn lessen was beginnen leren na het 

huwelijk met deze stoutmoedige narciste, gescheiden, kinderen 

meegenomen, innerlijk werk gaan doen, wel dan had de stijgende gradatie 

(karmische wet van het universum) hem een vrouwelijke psychopaat op zijn 

pad gezet. 

Hoe schudt dit je wakker in heel dit verhaal? Of veeg je het weg? 

Zelfs ziekte heeft hier op dit niveau zijn plek. 

Je hoeft je dus nooit zorgen te maken dat iemand zijn karma niet krijgt. 

De vraag is eerder: 

Wat doe jij met het jouwe? 

Leer jij je lessen? 

Welke gedrag stel jij naar de ander? 

Hoe wil jij gerechtigheid? 

Hoe neem jij bewust wraak of houd je wrok? 

Hoe bedrieg jij jezelf? 
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Hoe bedrieg je anderen? 

Hoe vaak lieg je tegen anderen om hen naast jou te houden terwijl Deze 

man anderen hun reputatie schaadt? 

Hoe verloochen je uzelf? 

Laat die ander maar aan het universum over, want die krijgt het zijn! 

 

 

 

Als je dacht dat karma enkel draait om je eigen daden.....pech! 

Karma draait om je eigen woorden, je eigen gedachten, al je patronen. En 

ik leg terug de nadruk: kijk naar jezelf en wat jij doet, niet naar wat die 

ander gedaan heeft. De koord van aantrekking waarom die ander iets naar 

je doet heb jij in het verleden zelf gewoven. 
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Als je niet aan ontwaking doet of erdoorheen gaat, dan blijf je in de cirkel 

van karma steken. 

Voorbeeld: 

Een oud-collega (geen contact meer mee nu) had toen ze 18 was en heel 

rebelse jaren doorstroomde een motorongeluk waar ze haar vriendje in 

verloor. Zij had enkel schrammen. Denk dan dat dit goed karma is. Vergeet 

het! Ik vertel verder. 

Nadien is ze getrouwd en ze merkte al voor het huwelijk van alles op dat 

niet klopte d.w.z. signalen van dominantie, bedrog, manipulaties, 

emotioneel afwezig zijn. Nee, zij wilde kinderen. Ze kreeg er 3 met hem en 

toen de jongste 4 was is ze gevlucht van hem. Ze beschreef hem, net als 

de kinderen dat ook deden, als een ware psychopaat. 

Als leerkracht in het onderwijs ging ze bijklussen om haar 3 kinderen 

zoveel mogelijk luxe te geven die ze kon. 

De jongste had psychisch zwaar problemen en ze ging met haar 2 maal op 

de week naar een psychologe die alternatief (spiritualiteit) combineerde in 

haar werk. Na 5 jaar had de dochter haar moeder bewezen dat ze genezen 

was, ging van haar antipsychotica en studeerde af als psychiatrische 
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verpleegkundige. Moeder werd zieker en zieker, doch bleef ze doorwerken. 

Ze bleef gaan voor klassieke medicatie. 

Ze leerde een nieuwe man kennen, hertrouwde, had problemen met de 

kinderen van haar nieuwe man. 

Toen ik haar leerde kennen had ze vermoeidheidsproblemen en gaf ze 

spirituele cursussen. De cursussen brachten geld binnen, maar ik zag 

gedurende de jaren dat ik haar kenden telkens opnieuw dezelfde 

problemen herrijzen waar ze niet uit leerde. Ik kreeg haar geschiedenis te 

horen van haar toen we samen 1 cursus op verplaatsing volgde, inclusief 

haar ingebeelde genezing over narcistisch misbruik van de vader. Dit was 

haar vader. Ik merkte de jaloersheid die ze droeg naar haar broer en zus 

over hun bekendheid. Het spiritueel ego sijpelde meer een meer door. 

Haar eigen proces, beweerde ze, hoorde ze niet meer te doen want ze 

beweerde onrechtstreeks met open hart te leven. Ze is nooit genezen, 

heeft altijd armoede blijven kennen, kinderen die afstand emotioneel 

hielden als dat ze zich meer omringde met toxische vrienden dan vrienden 

die haar uitdaagde om naar binnen te gaan om te leren uit alles. 

Als karma zijn werk doet en je maakt jezelf wijs dat je ontwaken bent, ben 

je niet ontwaken, want dan loop je vanuit je spiritueel ego weg van de 

lessen die je hoort te leren. Gemiste kansen zijn het. 

Bij haar kan je in het verhaal de hoeveelheid aan lessen eruit halen, maar je 

gaat enkel herkennen waar je zelf kan zien dat jij een les te doen hebt.       

Opvallend is dat de karmische lessen bij haar telkens gingen over haar 

lichaam volledig helen, uit toxische relaties stappen, narcistisch misbruik 

helen, ontwaken, vrijheid schenken, hulp toe laten,… ik noem ze nu niet 

allemaal: Wat merk jij! Welke herken je op basis van dit verhaal? 

Laat ze hier onder weten.       
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Hoe karma zich na een jaar uitspeelt voor beleidmakers 

lees zelf maar! 

Ja, dit is een voorbeeld van karma. 

Hebben die maatregelen die er ook waren nog andere karmische gevolgen, 

ja narcistisch misbruik, seksueel misbruik en geweld in het gezin was 

+30% toegenomen. 

Door het maken van zulke maatregelen zijn zelfs grondslagen gelegd 

geweest om bepaalde types van narcisten meer te laten ontstaan. De DSM 

zit niet juist met die cijfers. Om de DSM te maken gaan ze terug op cijfers 

die bepaald zijn als gevolg van patiënten die psychologen/psychiaters zien 

in hun praktijk. 

In 2009 was er al een wereldwijd onafhankelijk onderzoek waaruit bleek 

dat de cijfers voor narcisme per land gemiddeld met 10% hoger liggen. 

Creëer daar dan nog eens maatregelen op zoals in 2020+2021 en je 

verhoogt het ontwikkelen van narcisme op een pathologische wijze bij 

kinderen en tieners met 30%. 

Dit karma is een ander verhaal.  
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Je hoeft echt niet te kunnen toekijken op wat karma doet met iemand die je 

onrecht aangedaan heeft! Ik vertel je mijn visie rond traumatische 

gebeurtenis die me dit deed inzien! 

Ik ga je iets vertellen, niet dat het schokkend voor mij is want ik heb het 

hen vergeven en verwerkt, dat heftig is om te lezen voor mensen die nooit 

zoiets meegemaakt hebben en anderen die ooit in die situatie zaten hoop 

ik een boodschap van herkenning te geven in hun gevoel van misbruik. Ik 

wil hen meegeven dat heling mogelijk is, natuurlijk niet bij een klassieke 

therapeut. 

 

Ik had een tijd terug dat ik uitgenodigd werd op een feest door een kennis 

om haar jarig zijn als dat van haar man te vieren. De zoon als stiefzonen 

waren aanwezig. Dat feest was heel apart, voor mij dan. Heel de avond 

kreeg ik flitsen van flashbacks. Eerst dacht ik: dit is een inbeelding. Tot ik 

bij een criminologe ging die mij geholpen had om mijn narcistisch misbruik 

te helen.  
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Ik voelde al jaren dat er wat verschrikkelijk gebeurd was tussen mijn 10e 

en 12e levensjaar, maar met gelijk welke methode ik stootte keer op keer 

op een zwart vlak, immense pijn, diepe schaamte en ik greep steeds naast 

de herinnering.  

 

Maar na deze avond en het werk bij de criminologe die ook met hypnose 

werkt voor zware trauma, was daar de herinnering aan de verkrachting er. 

Ik ben met haar verder aan de slag gegaan om heling hierin te brengen. 

Ik kon die avond van het feest gezien hoe karma doorheen de voorbije 33 

jaar eigenlijk zijn werk bij die 2 daders gedaan had, aanzien. Beiden in een 

huwelijk met immens grote problemen met hun kinderen, problemen met 

familie, geen vrienden en één van hen had 4 kinderen waar geen van hem 

was. Zoveel had zijn vrouw hem bedrogen. Een zaak die stuk gelopen was 

en nog veel meer van misserie hoorde ik. Ik heb heel de avond amper een 

woord gezegd. 

 

Ik wens niemand zo een gruwel zoals zo problematieken noch verkrachting 

mee. Ik realiseerde me al snel dat ik hen beide vergeven had en ik had ook 

zoiets van; ik hoef hier echt niets van te aanzien of te weten, karma heeft 

zijn werk al gedaan. Zo een misserie waar die twee in zaten. Ik wens echt 

niemand pijn, verdriet, misserie, relationele problemen of armoede toe. 

Karma doet hier zijn ding en ik kan/kon enkel aan mijn heling werken. 

Ik heb me door mijn werk rond het helen van die verkrachting zelf de 

afspraken herinnert die ik met mezelf gemaakt had zoals binnenblijven, 

geen contact met mannen tot uit de straat blijven waar ze woonden en niet 

meer naar de speelpleinwerking gaan. Thuis kon ik het niet vertellen, want 

ik zou toch de schuld gekregen hebben dat ik het uitgelokt had. Dus ging 

ik er toen alleen mee verder. De criminologe en een vriendin waren de 

eerste die erover vertelde waardoor het schuldgevoel wegviel.  
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Ik keek C aan met tranen die rolde over mijn wangen. Ik hoorde in mijn 

mind-talk de uitspraak van iemand die ik 20 jaar ervoor had gekend. Die 

uitspraak stond op repeat! Ik zag C haar lippen bewegen, maar het leek net 

of ik in een dissociatie zat. Plots snapte ik eruit. Ik liet de gruwelijke 

uitspraak van A over mijn lippen glijden. Alles werd online muisstil. Ik keek 

naar beneden. De schaamte was er volop en mijn handen beefden. 

“Welke conclusie maak jij over jezelf bij deze schaamte Wendy?”, fluisterde 

C zacht en liefdevol. Dat ik een slecht mens was en tegelijk kwam er iets 

van zo diep dat wilde doordringen maar mijn schaamte overrompelde me 

toen. Ik kon het diepe niet horen. Ja, 23 jaar geleden toen ik al heel wat 

gaslighting, manipulaties meemaakte was er een persoon, A, die zich even 

ging bemoeien in een relatie met extreme manipulatie, gaslighting en 

zware schaamte aanspreken. 

 

Het is en was mijn verantwoordelijkheid om met die schaamte wat te doen. 

Maar ik vond geen antwoord ervoor in mijn opleiding richting systemische 

psychologie, wel bij het narcistisch misbruik. 
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Ik had A haar woorden aangenomen als een waarheid terwijl ze onwaar 

waren. Dat weet ik nu met 100%, maar 20 jaar waren ze een 

voedingsbodem van schaamte en een zoektocht achter waarom ik dacht 

dat anderen me aanzagen als een slecht mens. Ze, A, had ingetapt op iets 

wat de narcisten in de familie gedaan hadden en het versterkt. 

De les hier was en is voor iedereen die zich schaamt na fouten te hebben 

gemaakt of wanneer de schaamte ons wordt aangepraat dat wij degenen 

die het zelf zijn die aan die gevoelens van schaamte vasthangen in plaats 

van de keerzijde van de medaille te vinden zodat we terug bij onze kracht 

komen. 

 

Je kan je afvragen waarom ik dat niet eerder tegen iemand gezegd had? 

Ik had 23 jaar geleden het gevoel dat ik alleen stond en dat de partner die 

ik had zo geloofde in de vriendschap met A dat ik beschuldigd werd van 

jaloersheid. Ik had dus niet het gevoel dat ik het kon zeggen, dat ik 

gehoord of gesteund zou worden. Had het een verschil gebracht zou ik het 

wel gezegd hebben. Het haalt niets uit om daar rond te dwalen. Wat 

gebeurd is kan je niet omdraaien. Mocht ik terug in zo’n situatie staan, zou 

ik het wel zeggen als afwachten hoe de ander antwoord tot handelt. 

Een ding weet ik dat ik me zo gebroken voelde, zo alleen, dat het me deed 

naar binnen gaan. Een zoektocht naar antwoorden startte om inzichten te 

krijgen rond patronen, overtuigingen, gedragingen, van alles dat zich 1 per 

1 naar de oppervlakte bracht voor transformatie. Maar de echte 

transformatie rond dit kwam bij de heling in narcistisch misbruik en het 

ontwakingsproces. En een ontwakingsproces is wat anders dan aan je 

persoonlijke groei werken. 

 

Ik heb alle betrokkenen vergeven. 
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Je hoeft je dus nooit zorgen te maken dat iemand zijn karma niet krijgt. 

De vraag is eerder: 

Wat doe jij met het jouwe? 

Leer jij je lessen? 

Welke gedrag stel jij naar de ander? 

Hoe wil jij gerechtigheid? 

Hoe neem jij bewust wraak of houd je wrok? 

Hoe bedrieg jij jezelf? 

Hoe bedrieg je anderen? 

Hoe vaak lieg je tegen anderen om hen naast jou te houden terwijl Deze 

man anderen hun reputatie schaadt? 

Hoe verloochen je uzelf? 

Laat die ander maar aan het universum over, want die krijgt het zijn! 

Warme groet 

Wendy 

 

  Zoek hulp bij iemand die echt diepgaand je helpt om hier mee om 

te gaan als schaduwwerk te doen. Deze stap is cruciaal om naar je 

innerlijk licht te raken. 

 

 Zo een persoon werkt aan de oorzaken en niet aan symptomen 
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Heb je zoiets van Wendy ik loop precies vast, of doe ik het wel goed… wel 

dat is normaal. En eigenlijk kan je slechts heel kleine stukjes vinden op je 

eentje, maar als je er echt werk van wil maken neem zeker contact met me. 

Dan begeleidt in je me plezier hierin want een echter doorbraak is toch 

veel leuker dan een halve hé? 
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Oefening levenslessen 

Volg volgende stappen om nu al een stapje te zetten om meer inzicht in 

een situatie te hebben. 

1. Teken een Tijdslijn 

2. Neem 1 situatie dat zich herhaalt 

3. Wat heb je tot nu geleerd op dit soort situaties 

4. Schrijf je geleerde (lees gedacht geleerde) lessen hier op. 

5. Wat leer ik hier positief van deze persoon of uit deze situatie? 

6. Wat leer ik over mezelf in deze situatie wat positief is en waar ik aan 

dien te werken? 

7. Welke positieve eigenschappen of gevoelens gebruikt ik hier die 

nieuw zijn? 

8. Hoe voel ik me nu naar de situatie, persoon en over mezelf? 

 

Heb je zoiets van Wendy dit is interessant, maar ik loop precies vast, of 

doe ik het wel goed… wel dat is normaal. En eigenlijk kan je slechts heel 

kleine stukjes vinden op je eentje, maar als je er echt werk van wil maken 

neem zeker contact met me. Dan begeleidt in je me plezier hierin want een 

echter doorbraak is toch veel leuker dan een halve hé?  
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Tips voor bloedkarma te helpen en herkennen 

1. Herhalende patronen in verschillende generaties binnen de familie 

2. Ziektes 

3. Iemand die je kan helpen om vanuit zielenniveau contacten te leggen 

met je biologische lijn -zoals Wendy- om deze patronen en 

verborgenheden bloot te leggen 

 

Heb je zoiets van Wendy dit is interessant, maar ik loop precies vast, 

of doe ik het wel goed… wel dat is normaal. En eigenlijk kan je 

slechts heel kleine stukjes vinden op je eentje, maar als je er echt 

werk van wil maken neem zeker contact met me. Dan begeleidt in je 

me plezier hierin want een echter doorbraak is toch veel leuker dan 

een halve hé?  
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De wet van karma 

Onthoud heel goed dat het leren van onafgewerkte lessen in een ander 

leven een keuze is die de ziel zelf maakt voor de indaling in het lichaam 

van de foetus, dus voor de geboorte. Dit houdt maar een stukje in van wat 

je hier komt doen op de aardse planeet. 

Voor je geboren wordt kies je om je ziel verder te laten groeien. Je doet dit 

in samenspraak of volledig bepaald door je ziel. Dit laatste is afhankelijk of 

je op het rad van incarnatie of reïncarnatie zit.  

Je komt dus om in hoofdzaak te leren (met andere woorden om de wijsheid 

te vergroten) en vooral om hier licht te brengen en zo de aarde naar een 

verhoogde trilling te brengen. 

Een kind is hier om zijn wijsheid te brengen en om zijn ouders deze 

wijsheden te leren, maar tevens van de positieve wijsheden van zijn ouders 

te leren. 

Het stuk rond de onafgewerkte lessen dat je dus terug opneemt om de 

wijsheid ervan te vergaren, in een licht en liefdevolle wijze, is de wet van 

karma. 

Daarnaast heeft deze wet te maken met de gevolgen van daden, acties, 

intenties en keuzes in dit leven. Het is niet dat het universum je straft. 

Deze wet heeft niets te maken met straffen, maar met de consequenties 

van effecten uit je verleden in dit leven. Ze zullen invloed hebben om hoe 

je omgaat met jezelf als met anderen. 

Het gaat echt wel over de uitspraak “zoals je zaait, zal je oogsten” dus wat 

je ooit een ander aangedaan hebt komt vroeg of laat naar je terug. Ik ken 

zelfs voorvallen van mensen die bij hoog en laag beweerden nooit iets 

gedaan te hebben maar na diep graven kwam het eruit.  

Voorbeeld 1: een verpleegkundig verliest haar job door de leugens van een 

collega. Bleek dat zij 10 jaar ervoor een coach vals beschuldigd had van 

iets om zo zelf de rechtszaak te winnen met als gevolg dat ze de coach 
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nooit het resterende bedrag van 2000€ betaald heeft. Nu zit ze me een 

schorsing van 1 jaar waardoor ze al haar spaarcenten moet aanspreken als 

bij het OCMW dat haar steunt met een klein bedrag op de maand. Ze moet 

haar huis verkopen. Ze weigert haar karma recht te zetten en die coach 

2000€ te betalen, maar ze wil wel dat haar collega de waarheid gaat 

vertellen. Het is nog steeds iet opgelost tot op vandaag. Zij heeft nog 

steeds weinig bijgeleerd, weinig verandert als persoon en vooral blijft ze 

voor alles in haar leven de schuld bij een ander leggen. 

Voorbeeld 2: een man laat de liefde van zijn leven los omdat hij liever 

luistert naar de bemoeienissen van 2 (die hij dacht) goede vriendinnen 

waren. 25 jaar later is hij getouwd met een narcisten en heeft financieel 

verlies om van die vrouw te scheiden. Het lukt hem en hij zoekt zijn ex op 

met dat geluk dat zij nog vrij is.  Zet alles in het werk om aan zichzelf te 

werken en om haar vertrouwen te hebben. Nu zijn ze gelukkig getrouwd. 

Zijn karma is gestopt met bedriegers op zijn pad te hebben. Hij heeft een 

complete transformatie ondergaan en is niet meer dezelfde. 

Als je echt de lessen leert dat heeft deze wet een heel positief effect 

namelijk in de zin van gezonde relaties, geld, geluk, geschenken, …. 
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12 Universele wetten die invloed uitoefenen op de wet van karma 

 

De wet van creatie 

De wet zegt “Je trekt aan wat je bent, niet wat je wil!” 

Dit heeft te maken met je eigen energetisch veld dat trilt op basis van alles 

wat erin leeft. Dit gaat dus over je trauma’s, emoties, ego, overtuigingen, 

de staat van je chakra’s tot je auraveld. 

 

De wet van bescheidenheid 

Waar je emotionele, psychische en spirituele weerstand tegen hebt, 

onderhoudt zich. 

Als je dus met uitdagingen, ziekte, problemen, of conflicten zit ga je deze 

horen als eerste te aanvaarden. 

De belangrijkste sleutel dat je weet dat je het echt aanvaard is dat het 

ineens allemaal weg is. Is het er nog dat heb je met weerstanden en 

blokkades te maken. 

 

De wet van groei 

Als je een wens wil realiseren in je leven hoor je u te realiseren dat je 

innerlijke wereld je uiterlijke wereld bepaald. 

De wet van verantwoordelijkheid 

Het leven op deze aarde is onze creatie. Dus alles wat zich daarin voor 

doet is onze verantwoordelijkheid.  

 

De wet van connectie 

Alles wat je doet is op één of andere manier verbonden met verleden, nu 

en bepaalt morgen. 

 

De wet van focus 
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Aan 2 dingen denken is onmogelijk, dus is het onmogelijk om 2 meesters 

te dienen. Ofwel leef je volgens je ziel ofwel volgens je ego. 

 

De wet van geven & hospitaliteit 

Dit is een balanceren van geven, helpen, zonder eisen, grenzen stellen en 

zelfliefde. 

 

De wet van het nu 

Je kan geen veranderingen in het door doorvoeren als je focus ligt op het 

eindresultaat in de toekomst of als je me je denken, overtuigingen tot 

patronen steeds in het verleden zit. Je haalt zo het verleden in het nu. Door 

focus op de toekomst ontwikkel je enkel depressieve gevoelens en 

wanhoop tot “wanneer gaat dit gebeuren”? 

 

De wet van dromen 

Deze wet stelt dat als je focus ligt op verleden dus dagelijks bezig zijn met 

wat was of toekomst net hetzelfde is als dromen. Je vergeet zo dat je in het 

nu veranderingen aan te brengen hebt die belangrijker zijn. 

Het verleden heeft lessen en als deze niet geleerd zijn, gaan ze je leiden 

net zoals je dagelijks zou praten over wat je grootmoeder allemaal voor je 

maakte.  

De toekomst kan je pas veranderen als je in het nu kleine schriftjes maakt 

zonder die focus op je einddoel of de toekomst. 

 

De wet van verandering 

Niets veranderd tenzij jij verandert. 

Er over nadenken is echt niet genoeg. Je hebt de diepste grond van de 

oorzaken nodig en daar hoor je actie op af te stellen. Uitstellen en achter 
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elk excuus je steken gaat ook geen verandering geven. 

Dus zonder de aanpak in de echte oorzaken gaan je geen shift hebben. 

 

De wet van betekenis en inspiratie. 

Dit heeft niet te maken met iets begrijpen, want alles van het hogere zelf 

ga je niet kunnen begrijpen noch als het gaat om het spirituele. 

Bovendien heeft dit daarnaast te maken met de energie van de grote 

masse en hoe deze invloed heeft op je energetisch veld. 

Dit heeft als laatste punt te maken met de gevolgen die je daden hebben 

voor de ander als voor jezelf maar ook de gevolgen van de staat van zijn 

van de ander voor jou. 

 

De wet van ontwaking (veranderd sinds 2012) 

Ontwaking is een proces dat je aangeboden wordt en een deel van je 

zielencontract. Je kan er niet onderuit. Wie na 2012 geboren is heeft 

ervoor ingetekend.  

Op valk van karma betekent het bovendien dat alles wat elke mens die nu 

op deze aarde wandelt doet waardoor hij karma maakt voor zichzelf als 

een ander in ditzelfde leven terug naar de persoon komt om op te lossen. 

Het enkel mogelijk is om naar binnen en het eigen ontwakingsproces onder 

begeleiding te doen om van het verval van de aarde en de dualiteit af te 

komen wil je u eigen ziel redden.  

Eens je start is er nooit een weg terug. Het universum zal dan alles doen 

om het zielencontract uit te voeren tot met je lichaam samenwerken en 

ziektes laten ontstaan om ontwaking als resultaat te hebben. Dit is geen 

straf, enkel een uitvoering van waar je voor gekozen hebt. 

  



 

 

18/11/2022 update    © Wendy Mertens- www.mertenswendy.com    87 

87 Je oogst wat je zaait – alles over karma 

Verwerken Karma & oplossingen 

Heb je zoiets van Wendy dit is interessant, maar ik loop precies vast, of 

doe ik het wel goed… wel dat is normaal. En eigenlijk kan je slechts heel 

kleine stukjes vinden op je eentje, maar als je er echt werk van wil maken 

neem zeker contact met me. Dan begeleidt in je me plezier hierin want een 

echter doorbraak is toch veel leuker dan een halve hé? 

Als je dit punt diepgaand en voor altijd wens te draaien. Dit is iets waar op 

een diepgaande wijze aan gewerkt wordt tijdens heel het coaching 

lidmaatschap van “academie bestemming ontwaking”. Het is een proces. 

Karma vraagt dat je “ontwaking doet”. 

 

Hoe weet je of je richting het ontwakingspad aan het gaan bent  

Dit staat niet gelijk met ontwaken zijn noch dat je er op kan blijven, dat is 

een ander verhaal. 

Ontwaking heeft niets te maken met : 

• Spreken met God 

• Een geloof hebben 

• Voorbije levenservaringen 

• Spreken met engelen 

Het is de realisatie van het leven vanuit de hoogste bewustzijn, het 

universele bewustzijn dat door je stroomt, dat je volgt in elke wijsheid dat 

het brengt. Het wordt door sommigen wel eens ziel genoemd. 

Het is los komen van ego en alles wat ego mee brengt. Ego heeft hier geen 

verhaal noch invloed in. 

 

Het heeft niets te maken met hij of zij die zegt “ik leeft vanuit mijn hart of 

ziel”. Dit zeggen betekent dat er een spiritueel ego in je leeft. Hij of zij die 
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echt ontwaken is , zegt dit zelfs niet! Want het ego kan hier geen invloed of 

doordrukking meer uitoefenen. 

 

Weke andere signalen zijn mogelijk : 

1. Dat je realiseert dat jij u denken kan observeren. En tot conclusie 

komt dat dit niet is wie je bent. Het is maar een taal die je in je hoofd 

hoort 

2. Het is constant in contact zijn met de diepste stilte in je die spreekt 

zonder woorden te gebruikt 

3. Hebt beseft dat ziel niet denkt dus dat je denken niet is wie je bent 

4. Het bewustzijn dat jij je emotie niet bent noch kan zijn 

5. Het bewustzijn dat je eerst contact met de innerlijke openheid hoort 

te zijn om in contact te komen met het pad van ontwaken 

6. Dat kennis geen intelligentie noch wijsheid is 

7. Het bewustzijn dat jij geen “identiteit” hebt, dat “identiteit” ego is als 

compleet losstaat van spirituele ontwaking. 

8. Het heeft niets te maken met af een toe een flits hier van zien. Het 

kan wel een opening naar het pad te gaan. Als je er niet in blijft, is 

het geen ontwaking. Het kan je wel in het moment tijdelijk zinvol 

doen voelen. Het voelt als iets verbazingwekkend op dat moment dat 

je een overweldigend gevoel van “innerlijke vrede” geeft. 

9. Je staat volledig los van invloed van wat in het dualistische afspeelt 

ook al kan je het observeren. Je bent in een staat van 

“gezegendheid”. 

10. Er is geen denken, enkel puur hoger bewustzijn net zoals een 

pasgeboren baby. 

11. Je herkent ego in alles wat het is als in elke vorm van zijn 

valkuilen. 
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12. Het pure bewustzijn dat “leven” door je heen stroomt dat jij leven 

niet bent noch dat leven de tegenhanger is van dood. Je senseeert 

het in elke cel van je lichaam. 

Het zijn in puur hogerbewustzijn heeft niets te maken met dat het voor 

enkelen weg gelegd is, besef dat het universum al van de eerste kreet die 

jij liet op dit aardse zijn bezig is met alles dat het kan om je “wakker te 

maken” voor deze vorm van zijn. Dat jij telkens in de valkuil van je valse 

meester stap. 

 

Ontwaking is lastig op in woorden te omschrijven omdat het puur over 

zijnsbeleveingen , staten van zijn gaan die je nooit realiseert met woorden, 

kennis verzamelen maar de eerste stap hier in is er wel een die in leer in de 

academie “bestemming ontwaking”, zo ga je heir in op een zachte wijze . 

Als het universum wacht tot dat het geen andere optie heeft je brengt in de 

dark night of the soul , dat is een hel om in te vertoeven, letterlijk, 

gevoelsgewijs, eenzaam, hard…. Dat zijn de beste woorden die ik je kan 

meegeven om de dark night of the soul te omschrijven.  

 

Kies dus voor de zachte weg en hoor de roep die het universum als zo lang 

naar je uit! Dit is trouwens de enigste weg dat jij karma kan stoppen in je 

aardse aanwezigheid dia jij leven noemt. 

 

 

Vervolg „voorbij karma“ gaan? 
Karma is opgebouwd uit aantrekkingskoorden, bloedkarma, ervaringen in 

het leven, de invloeden in het systeem waar je in tercht gekomen bent als 

baby. Al dit gebeurt onbewust en is een condicionering.  

Karma heeft dus ook te maken met je overtuigingen. Je gaat die enkel 

begrijpen als je naar jezelf kijkt, je leven en je ontwaking doet.  
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Karma heeft ook te maken met aantrekkingskoorden , deze zijn onbewust 

in je leven, waardoor je herhaald in dezelfde sitauties terecht komt. 

Karma bestaat altijd daar waar ontwaking afwezig is. 

Achter karma zit veel en dit kan energetisch zwaar voelen waardoor de 

patronen, onbewustheden, aantrekkingskoorden heel sterk voelen dat je 

daar moet zijn. 

 

Ontwaking is juist het antwoord om het niets te maken heeft met karma. Je 

gaat dus nergens komen met het opbouwen van goed karma als antwoord 

op wat jij zou noemen slecht karma. 

Ontwaking is ook het antwoord om uit het rad van incarnatie (draait om 

puur karma) en reïncarnatie te komen. 

 

Je gaat de stap moeten zetten onder begeleiding uit karma te stappen. 

Doe je het omdat het moet, en niet omdat je echt na dit ebook ziet dat het 

de enige oplossing is, dan ga je meer weerstand. Ontwaking kan je niet 

alleen doen , net zoals trauma niet in je eentje opgelopen wordt.  
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Nawoord 

 

Aan elke andere lezer; ik hoop dat jij met dit e-book echt wat bent, dat je 

punten herkent van patronen die nu in jouw leven zich afspelen. Blijf uit het 

gevoel van wanhoop, vertrouw dat alles steeds zich oplost ten goede van 

alle betrokkenen. Ga vooral verder met je leven in plaats van thuis te zitten 

wachten tot het zich oplost. Karma is gekend om zich op te lossen wanneer 

je het loslaat, vergeet en stopt met erover te prakten en inziet dat het 

karma is zonder enig negatief gevoel. Dus houd je niet bezig met de 

andere persoon.  

 

Loslaten is een proces dat heel gemakkelijk geleerd wordt eens je het pad 

van ontwaking op ga en dat is wat jou te doen staat.  

 

Blijf steeds in jezelf geloven dat jij het waard bent dat iemand naar je komt 

of dat iemand je terug toelaat in je leven. Vergeving is een van de grootste 

uitdagingen op dit vlak daar het levens overschrijdende emoties zijn die je 

meedraagt.  Vergeven is een daad die je snel kan toepassen als je uit het 

ego stap en het pad van ontwaking bewandelt. 

 

Doe dus bij de ander wat jij graag hebt dat dit ander bij jou doet. Vergeef 

degene die jij als je vijand ziet want deze persoon/personen zitten ook in 

hun evolutieproces. Wil dit zeggen dat je met hen in je leven dient te 

blijven omgaan; neen, maar geef hen de kans om aan zichzelf te werken. 

Geef hen de boodschap die nodig is, dit doe je door een open, eerlijke en 

liefdevolle communicatie. Vooral is het ook belangrijk hen de boodschap te 

geven dat zij hun eigen weg te hebben te gaan, dat het einde van de 

relatie nu een nieuwe deur opent naar vernieuwing. 
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Wij zijn sinds 2012 op weg naar het Watermantijdperk, dit wil dus zeggen 

dat we tussen het vissentijdperk en watermantijdperk zitten met name in 

een overgangsperiode. Nu begeven we ons in de overgangsfase. Laat 

karma los, leer eruit, verwerk het, zet je hart en ziel vrij want enkel door te 

leven vanuit je hart, wat de nieuwe weg van leven is, kan je mee in het 

watermantijdperk komen. Het is nu dat je het te doen hebt om echt naar je 

wens te gaan om in een maatschappij te leven waar het hart centraal staat, 

maar eerst heb jij het werk te doen. 

 

Wie enkel aan zichzelf werkt omwille van zichzelf, werkt vanuit zijn ego! 

Ego, schaduw is iets wat jij te transcenderen hebt. 

 

Zoek hulp in je proces van ontwaking, contacteer me of stap in als lid in de 

school van natuurlijke gezondheid en ontwaking. 

 

Heb je zoiets van Wendy dit is interessant maar ik loop precies vast, of doe 

ik het wel goed… wel dat is normaal omdat je het ego niet kent in al zijn 

valkuilen noch er juist mee omgaat. Daarnaast is het ook normaal omdat je 

nog elementen mist rond toxische relaties niet herkenen en hoe je u daar 

immuun in maakt. Dat leer je bij mij in de school voor natuurlijke 

gezondheid en ontwaking. 

 

Veel sterkte, ervaar, groei en zet nu de stap voor je ontwaking! 

Tot in de school voor natuurlijke gezondheid en ontwaking /academie 

bestemming ontwaking. 

 

Wendy 

  

https://www.mertenswendy.com/abonnementen
https://www.mertenswendy.com/abonnementen
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