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MIJN VERHAAL  

HET OP WEG ZIJN IN BEWUSTWORDING 

Het moment dat ik dit begon te schrijven was er periode net 

achter mijn rug waarmee het mij duidelijk werd in mijn 

omgeving, als bij mezelf waar ik zelf op vastliep, te weinig in 

doorzette of zelf niet diep genoeg in het proces ging om 

werkelijk daadkrachtig grotere stukken te transformeren.  

 

Ik had zo een periode achter me waarin ik mezelf verteld had 

heel goed bezig te zijn geweest met gezonde voeding. Ik had 

zaken over het hoofd gekeken zoals de toxiciteit van voeding, 

het energetisch trauma van voeding en vooral was ik lang 

zoekende geweest naar het antwoord op de vraag: “Waarom 

trok ik zelf zoveel pathologische narcisten aan?”  

 

Mijn doel was echt om voor mezelf die doorbraak te maken als 

alle antwoorden te vinden op die ene vraag en op de volgende: 

“Wat zit er aan oorzaken onder mijn metabole 

stoornis die niet biologisch zijn?” 

 

Ik had zelf de 9 domeinen gevonden, maar waarom liep ik dan 

nog met uitdagingen. Zo kwam ik tot deze 9 punten waar niet 

enkel ik maar velen op vast liepen.  

 

http://www.mertenswendy.com/


6   www.mertenswendy.com  alle rechten gereserveerd 

Dagelijks hoorde ik het bij klanten als zag ik het op sociale 

media herhaaldelijk wederkeren. 

 

Deze 9 domeinen zijn een verzameling van werkpunten – als ik 

het zo beschrijf- waarmee ik merk dat mensen vastlopen die 

meer dan 20 jaar lang van cursus naar cursus gaan of vinden 

dat niets hen helpt. Zelf bij mezelf als bij mensen die af en toe 

een cursus volgde of een zelfhulpboek vastnamen, kwam het 

steeds terug aan bod. Dus was mijn vraag: “Waar had ik 

mijn ogen nog voor dicht?” 

 

Een van de beste voorbeelden uit mijn eigen proces was dat ik 

zo zocht naar de eerste pathologische narcist in mijn leven die 

eigenlijk reeds in mijn kinderjaren aanwezig was, maar die ik 

niet wilde, niet kon zien maar eigenlijk onbewust wel kende. 

Het was een inzicht dat ik onbewust weigerde onder ogen te 

zien. Door positieve affirmaties over die persoon te maken als 

enkel het mooie te willen zien, hield ik mezelf vast in het 

probleem. Om nog maar te zwijgen welke nadelen het 

energetisch gaf om die stap onbewust te hebben toegepast. 

 

Ik wist diep van binnen wel wie het was, maar ik had een 

zogezegde bescherming ingezet om het op mezelf te nemen. Wat 

bedoel ik daar mee? 

Ik had de verhalen die ik hoorde van dat familielid over mezelf 

als waar over mezelf aangenomen dat ik ervan uit ging dat ik 
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wel verkeerd keek! Dat is een heel speciale vorm van projectie, 

dus niet te vergelijken met de projectie waar ik het verder hier 

in de E-book met je over ga hebben. Die complexheid laat ik 

voorlopig nog voor je weg. Eerst de eerste stappen waar ik je 

echt heel graag in help. 

 

Er waren inderdaad aantrekkingen in mij en in mijn veld 

waardoor ik dit soort mensen bleef aantrekken en daar kom ik 

dan nu op terug als het gaat om die domeinen te oppervlakkig 

benaderen door mezelf wat wijs te maken als “ik ben goed 

bezig”. Een grote valkuil als je dit tegen jezelf zegt. We aanzien 

het als een vorm van onszelf opmonteren of een compliment 

geven. Het punt is dat ze hiermee ons eigen ego voeden en het 

leren stoppen.  

 

En allemaal kwamen ze terug naar voren omdat het nodig was 

op het diepste niveau in mezelf te gaan kijken en werkelijk elk 

domein van deze fouten ten gronde aan te pakken wilde ik 

geheel mijn leven een positievere wending geven vol light en 

liefde zoals ik voelde als wist dat ik echt het waard was. Terug in 

de verbinding komen mijn het allerhoogste in mezelf 

 

Tegen een toxische omgeving kan je zorgen dat je u dagelijks 

aard en beschermt met licht maar het pakt niet diepgaand de 

oorzaken in jezelf aan waarmee je hen aantrekt. Evenmin gaat 

het acties inhouden die nodig zijn om echt om te gaan met die 
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toxische omgeving. En zolang er toxiciteit in je omgeving is, is 

het ook in jezelf. De cirkel van aantrekken blijft! 

 

Ik was degene die op elk van deze fouten het diepe werk vanaf 

heden hoorde toe te passen, terug beginnen met volle 

toewijding naar mijn eigen helingsproces want dat ging de 

deuren openen naar bewustzijnsgroei als echte veranderingen. 

Werkelijk uit de cirkel stappen van herhaling! 
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Dit e-book is niet voor je als je: 

➢ In je comfortzone wil blijven 

➢ Je geniet van het gevoel dat je aandacht krijgt 

omdat je uzelf voelt als een slachtoffer in een 

situatie 

➢ Je niet wil veranderen 

➢ Je niet naar binnen wil gaan kijken 

➢ Je geen vragen worden gesteld waarmee je naar 

jezelf, je denken, je acties, je omgeving of waarden 

of normen gaat kijken 

➢ Je niet met pijn geconfronteerd wil worden 

➢ Je alles snel of gemakkelijk wil 

➢ Je de verantwoordelijkheid voor wat er in je leven 

gaande is bij andere legt en dat ook zo wil houden 

➢ Je niet aan schaduwwerk wil doen 

➢ Je iemand bent die de controle over alles en 

iedereen wil houden 

 

Dit e-book gaat je ogen openen en je laten kijken naar 

jezelf en hoe je vastloopt door je eigen doen en niet-

doen.  
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In totaal zijn er 12 herhalende punten die ik gevonden heb waar 

we op vastlopen omdat we er een verkeerd inzicht van hebben, 

en van deze kaart ik er 9 aan in dit e-book als een basis. Ik vertel 

ook in de e-mails die volgen wat je kan doen om het praktisch 

om te zetten. 

 

 

HET PROCES 

IS NIET BEDOELD OM IN KORTE TIJD TE DOEN 

NOCH OM UITGESTELD TE WORDEN 

Er was een tijd in mijn leven dat ik met veel te veel tegelijk bezig 

was en echt de veronderstelling had “goed bezig te zijn”. 

Daar zaten veel valkuilen in! Een agenda die vol zit, is toch een 

duidelijk teken. 

 

Niet diep genoeg gaan om het echt aan te pakken en met de 

bewustwordingsstappen eigenlijk op een te oppervlakkige 

hoogte bezig zijn. Of het idee “ik kan dit alleen als ik een 

hulpboek heb” 

 

Bezig zijn met lesgeven, cursussen maken, een agenda zo vol 

steken dat mijn eigen proces er ergens in de agenda aan 

bengelde. Terwijl je eigen proces met alle diepte, de grootste 

toewijding en toepassing dient benaderd te worden. Dat heb ik 
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nu toch wel duidelijk geleerd. Niets of niemand mag dat in de 

weg staan of daar een blok op leggen. Jouw proces is te 

behandelen als je eigen heilige plek waar niemand wat over te 

zeggen heeft nog inspraken in kan geven tenzij je zielenniveaus 

en het universum. Dat is waarom ik als coach altijd zeg: Jij en 

alleen jij bent verantwoordelijk voor je eigen proces. 

Ik sta je bij, rijk je van alles aan en kan mee kijken in 

de diepte om antwoorden te vinden. Iemand anders 

kan dit niet voor je dragen! 

 

Ik ontdekte dat mijn agenda volproppen een andere manier was 

van uitstel creëren. Ik zie het ook wel bij andere mensen, maar 

dan op andere manieren; anderen op de eerste plaats zetten, de 

kranten elke dag goed volledig lezen, heel de dag rusten… 

eigenlijk elk gedrag dat uit zijn proportie is, is een manier van 

uitstellen en zo verantwoordelijkheid voor je leven ontlopen. 

Zelfs vergeten is een vorm van uitstellen tenzij men echt een 

medische oorzaak vindt. En zelfs dan heeft het nog emotioneel, 

psychisch en op spiritueel vlak zijn betekenis als les. 

 

Klinkt het hard? Let op je ego is aan de haal met je door kritiek 

te uiten.  

 

Ik spreek uit ervaringen als het om vergeten gaat. En om niet 

verder in details te treden omdat het naargelang waar het 

vergeten van komt een andere les en ik dan te ver ga uitbreiden, 
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is het toch zeker wat om nader te bekijken. Je hoeft niet te 

vergeten om te leven. Zoek zeker contact met me als je iemand 

bent die vaak vergeet en hier het werk rond wil doen.  

 

Ik zeg niet dat je dat met opzet doet! Dat was bij mij evenmin 

zo. Het is een proces dat je onbewust doet, een ontwikkelt 

patroon…tot je er u bewust van wordt en dan is de mogelijkheid 

er om er verandering in te brengen. Als er dan niets gedaan 

wordt, ja dan zit iemand toch wel heel graag in die positie. Ik 

noem het de positie van het gevoel een slachtoffer te zijn. Eerder 

luisteren naar de angsten, dan de stap nemen om eruit te 

komen. 

 

Het bewustwordingsproces vraagt dus om het nu te doen en 

daar geen uitstel in te brengen. Dat uitstel met die valse 

overtuigingen, de twijfels, de angsten is wat ons het moeilijk en 

pijnlijk maakt. 
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GEHEIMEN DIE HET 

PROCES BLOKKEREN 

TE VEEL NAAR VERHALEN LUISTEREN IN PLAATS 

VAN HET DIEPE WERK AAN TE GAAN 

 

Met anderen situaties bespreken in plaats van naar je (hogere) 

intuïtie te luisteren.  

 

De goedkeuring! Ja, de woorden van de anderen die ons komen 

zeggen dat het goed is. Daar zitten we dan op te wachten. En 

vaak, maar al te vaak, merk ik dan dat er in mij een stem is die 

reeds het antwoord al gegeven had.  Die hogere intuïtie is er. Ze 

spreekt. Waarom luisterde ik niet?  

Dan kwam het antwoord; de twijfel. Mijn ego zat me nog in mijn 

weg om naar die stem te luisteren. Ik stapte nog vaak in de 

valkuil van die schaduw. En dan was het gevolg bij anderen 

aankloppen om een bevestiging te hebben. Zelfs mensen die 

medium waren zeiden: jij weet het! Weet je wat voor gave dat 

is? 

 

Het vertrouwen in de ander zien als het antwoord dat wat 

gezegd wordt wel juist is. Vertrouwen is goed, maar wat de 
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ander ziet is een deel van wie deze persoon is. Wat eigenlijk een 

zekere afhankelijkheid in zicht mee brengt als je de goedkeuring 

van de ander wil. En dat brengt je in een cirkel van egoïstische 

mensen aantrekken in plaats van de kracht in jezelf te ontwaken 

om vandaaruit te leven. 

 

 

Mezelf vastzetten door te denken dat ik geblokkeerd werd, maar 

je kan altijd weg. Soms zie je het niet omdat je staart op alle 

gekende wegen. En luister je naar die schaduw. Maar ooit 

hoorde ik Louise Hay zeggen; Je bent de enige in je hoofd. Dus 

tijd om echt er mee aan de slag te gaan. Vertragen wat 

noodzaak! 

 

Tegen jezelf constant zeggen het is te moeilijk en te pijnlijk om 

naar de diepe dalen in jezelf te kijken. Het tegendeel is me 

bewezen door erin te gaan. Het is een gedachte en overtuiging 

dat het moeilijk en pijnlijk is zolang we naar die stem luisteren. 

Ik heb ondervonden hoe bevrijdend het is. En als je er kleine 

stapjes in neem zoals ik het doe in mijn aanpak, komen er veel 

ah-momenten. Tot zelfs het antwoord; “Waarom heb ik het 

niet eerder gedaan” 

 

In alle eerlijkheid naar jezelf kijken op elk vlak brengt een 

volledige heling als innerlijk bevrijding op gang en juist de 
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meest noodzakelijk stap van alles is om die hogere verbinding 

terug op gang te brengen. 
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WAAROM IN HET 

DUISTER BLIJVEN 

LEVEN? 

LIEVER PIJN HEBBEN DAN ER DOORHEEN GAAN 

Het is niet de bedoeling dat je in je leven pijn hebt of die 

emotioneel, fysiek of psychisch is. Het punt is dat pijn een 

aanduiding is dat er wat te leren valt. Het is een symptoom waar 

de oorzaak diep in jezelf van zit en daar dient het wonder te 

gebeuren!  Daar is meer voor nodig dat je woorden te 

veranderen. Je hebt eigenlijk ooit met het universum een 

contract aangegaan waar zelfs die pijn in opgenomen was. En in 

dat deel van je contract staat letterlijk dat je het gaat uitpluizen 

met de oorzaken en niet aan symptoombehandeling gaat doen 

zoals dokters vandaag de dag wel doen. 

 

Ik ga naar die oorzaken en ik vertel hier even kort het verhaal 

van Kathleen. Kathleen is een klant die in 2017 naar me kwam 

omdat ze op de website gelezen had over ziekte en de oorzaken. 

Zij had op haar 30ste een diagnose gekregen van systeem lupus 

en was in 2017, 53 jaar oud. Ze vertelde me haar verhaal en ik 

ben eerlijk geweest tegen haar dat ik maar een glimp kende wat 
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de echter oorzaken waren van deze auto-immuunziekte. Daarop 

zei ze me: “Wendy, ik heb 20 jaar lang van cursus naar 

cursus geweest en ik kreeg altijd maar iets 

oppervlakkigs. Ik merk aan je website dat je diepgaat. 

Het is beangstigend maar ik wil dit oplossen en terug 

leven.” 

Daarmee was de start gelegd en is ze in begeleiding gekomen als 

heeft ze een specifiek traject van een training gedaan. Nu 2 jaar 

later heeft Kathleen amper last van haar lupus, zijn er geen 

symptomen meer dat de specialisten haar vragen wat ze gedaan 

heeft. Haar nieren, lever, pancreas, schildlier zijn allemaal 

stabiel. Ze werkt terug deeltijds en is het aan het opbouwen. 

 

Al te vaak zie ik reacties van het doet pijn dus we blijven er van 

weg of we stoppen en we doen het niet of het ergste van al “de 

ander heeft het veroorzaakt en de schuld ligt bij de ander”. Die 

pijn wil je bewust maken dat hetgeen wat ervoor aanwezig was 

niet iets is dat bij je hoort. Door in de pijn te gaan en er 

doorheen te gaan, ga je aan en op een andere plek komen die 

wel bij je hoort. Zo kan je terug in je ware verbinding komen. Ze 

nodigt dus uit om ervan te leren en om je verantwoordelijkheid 

te nemen en te dragen in je leven. 

 

Als er zaken gezegd worden zoals “de ander heeft het 

veroorzaakt en de schuld ligt bij de ander” dan verleggen we de 

verantwoordelijkheid van ons leven bij de ander, stappen we uit 
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onze verbinding met het hogere, ons eigen ziel, als dat we onze 

eigen ware kracht gaan ontkennen. 

 

 

Een voorbeeld uit mijn proces. 

Ik had altijd verdriet als ik aan mijn papa dacht. Ik had het 

verhaal van mijn moeder als waar aangenomen dat hij geen 

kind bij haar wilde waardoor hij geen deel van mijn leven was 

en dat hij overleden was.  

 

Dat verdriet zat er altijd tot ik eens ging voelen wat het verdriet 

echt inhield. Er zat hevige pijn onder van niet gewenst zijn en 

tegelijk kwam bij het diepere werk de intuïtieve inhoud erbij; je 

papa is bij je. Dat was allemaal in 2013 terwijl ik voor een dokter 

werkte als bijjob. 

  

Op een dag gebeurde er wat dat ik zeer speciaal vond. 
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Ik wilde vertrekken naar mijn bijjob dat ik energetisch voelde 

dat ik tegengehouden werd. Ik hoorde gelijk woorden die 

werden ingelegd “Kijk naar je mail “als voelde een hand op mijn 

linker onderarm!  

 

Ik keek op en zag een ziel van een overleden man staan in een 

blauw pak, bruine haren (krulpijpjes)zoals ik en blauwe ogen. 

Innerlijk stelde ik me de vraag: Wie ben je? En tegelijk voelde in 

vanuit mijn hart het antwoord “papa”. 

 

Ik volgde mijn intuïtie, deed mijn laptop open, ging naar mijn 

mail en daar stond het. Ik hoefde niet aanwezig te zijn. De 

samenwerking stopte. Ik was minder bezig met die stopzetting 

op dat moment als met het feit dat ik de ziel van papa zag, die 

boodschap kreeg als dat opnieuw dat verdriet er zat. 

 

Lang was het dat het idee bestond van de afwijzing en het 

verdriet. Ik kreeg plots de vraag; Wat als dit onwaar is en mijn 

verdriet, de pijn, een ander iets me wil vertellen en ik niet echt 

luister. 

 

Het weekend volgend was ik bij mijn moeder om op zolder wat 

op te ruimen. Ik was daar alleen bezig dat ik plots (toeval 

bestaat niet) een stapeltje brieven vond.  
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Nieuwsgierig dat ik was, deed ik één open. Het was een brief 

van een man die aan mijn moeder gericht was (jaar 1980) met 

de vraag waarom zij hem bedreigde, nooit verteld had over zijn 

kind dat ze van hem had, waarom de leugens en zo ging het 

verder tot dat ik las dat hij geschokt was van de het feit dat zij 

hem schreef dat ze hem zou doodsteken mocht hij in mijn buurt 

komen. Ik was haar bezit en niemand ging het afpakken. 

 

Ik had behoefte om te gaan zitten en hoorde haar op de trap. 

Dus snel die brieven terug op hun plek en hopen dat ik de kans 

nog kreeg om ze mee te pakken naar mij thuis om verder te 

lezen. Ik had een glimp van een naam gezien. 

Nadien heb ik die brieven nooit meer teruggevonden. 

 

Het verdriet, de pijn, begon zijn verhaal te vertellen en toch 

duurde het nog tot 2017 dat ik tijdens een visualisatie en een 

geheel aan ervaringen met pathologische narcisten dat het me 

duidelijk werd wat de echte boodschap van mijn pijn was. En 

weet je! Het hat niets met mijn papa te maken, maar wel met de 

verlatenheid van in de baarmoeder. 

 

Voor mij was de les duidelijk en het leerde me zelf hoe ik in 

communicatie kon gaan met de waarheid onder de emotie, 

onder het gevoel. Veel, heel veel wordt er omgegaan met een 

gevoel om er rationeel een uitleg op te geven. Hoe meer ik nu 

werk met klanten om echt te luisteren naar wat er onder zit, hoe 
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meer ik de verwondering in hun blikken zie. Wauw, is het dat! 

De eerste steen is dan gelegd om er verder mee te gaan. 

 

Eens die pijn zijn waarheid gesproken had, was het voor mij 

mogelijk om een stap te zetten in een destructieve relatie. 

Hierdoor kwam ik in een spiraal terecht van wat ik noem 

uitbreken, heling, openheid en alles dat weer begon te stromen. 

Ik kon in die relatie meer kiezen voor mezelf door weg te 

stappen van die persoon. 

 

Angst hebben van de duisternis is gelijk als angst 

hebben voor je eigen ego.  

En dat gaat altijd tussen jou en je licht (je ziel) staan. 

Maar het is juist het ego op zich dat ons die angst aanpraat en 

daarom ook de minst aangewezen bron om naar te luisteren. 

Des te meer het noodzakelijk is om in die diepte ons te gaan 

begeven zodat we het kunnen herkennen, als weten welk deel 

van ons tot ons spreekt zodat we op een authentieke wijze de 

keuze van het moment hebben waar we naar luisteren en hoe we 

handelen. Het bepaalt dus hoe we in het leven staan. 
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BEWUSTWORDING 

ONTLUIKEN 

IS JE TAAK DIE JE NU HEBT 

Al te vaak is men bezig met het zoeken van; “Wat is mijn taak 

hier?”, maar ik heb me die vraag nooit gesteld op die manier. Ik 

ben begonnen met me de vraag te stellen; “Wat is het dat ik 

hier te leren heb? Wat is het dat ik te helen heb?”, 

want hoe kan ik iemand anders helpen zonder dat ik 

eerst mezelf geholpen heb, zonder dat ik eerst door die 

donkerte gegaan ben?  

Ga ik de ander dan echt kunnen helpen?  

Ga ik hen echt kunnen begeleiden? 
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En telkens kwam het er terug op neer; een wijze bewandelt eerst 

zelf het pad, gaat eerst zelf in de duisternis want alleen dan kan 

die als student ook een leraar zijn.  

 

Het stopt nooit met openstellen, met naar binnen kijken want 

dat is je eerste taak; jezelf helen, je eigen schaduw kennen en 

die overstijgen. En zoals Rumi het zegt; “Het is niet je taak 

om liefde te zoeken, maar wel om alles wat er tussen 

staat op te lossen.” 

 

Pas dan als je echt in die onvoorwaardelijke liefde kan staan en 

blijven staan gaat een taak die op groter niveau bestaat zich aan 

je openbaren.  

 

En blijft die hetzelfde? Och neen, die verandert mee in de tijd. 

Er komt bij. Er gaat diepgang in ontstaan en jij evolueert mee.  
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FOUT 1: WAT IS 

TOEPASSEN 

ACTIE VERSUS DOORLEVEN 

Bij het starten aan een bewustwordingsproces van spirituele 

groei heb je wel al vaak gehoord dat als je iets nieuws 

onderneemt of er mee start, dat toepassen heel belangrijk is. 

 

Ik wil dan ook graag verduidelijken wat toepassen echt is en dat 

is niet dagelijks iets doen in de hoop dat het helpt. Het gaat veel 

dieper, breder en vraagt zelfs voor grote transformatie een 

cruciaal punt. 

 

Voor mij bestaat -uit eigen ervaring en wat ik zie bij klanten die 

echt transformeren- “”toepassen” uit 3 delen. 

 

➢ Deel 1: toepassen 

Het dagelijks in je leven te brengen van iets nieuws zonder 

toe te geven aan de weerstand. Dus door toe te voegen ga je 

er al mee bezig zijn. Het is dan een aanvullend iets waar je 

tijd voor maakt, iets verschuift of vroeger opstaat. Maar je 

neemt die actie. Zonder de actie kan er al geen sprake zijn 

van “toepassen”. 
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➢ Deel 2: vallen en opstaan 

Dat je een keer stopt of dat het eens lastig is in heel het 

proces van dat nieuwe integreren in je leven, is perfect 

normaal. Door er over te zagen ga je jezelf niet helpen. 

 

Waarmee je uzelf wel gaat helpen is door het opnieuw op te 

starten en jezelf vragen te stellen waar je vastloopt of dat je 

echt ervoor gaat. Ergens zit er iets dat vastloopt als je veel 

valt en opstaat en dat heeft weinig te maken met de tool of 

met het toepassen. Dit heeft altijd te maken met iets in 

jezelf waar je blind voor bent of iets wat je niet wil zien. 

 

Weerstand is hier tevens een groot probleem in. Hoe vaak 

ik al heb oren vertellen dat het de intuïtie is die zegt te 

stoppen. Maar als ik dan vraag waar zit die intuïtie. Dan 

krijg ik het antwoord: in mijn buik. Sorry, ik ga je 

choqueren of teleurstellen, maar onze intuïtie zit niet in 

onze buik, wel onze weerstand zit daar. En weerstand komt 

altijd uit het ego voort. 

 

De diepe “gut” waar over verteld wordt is je instinct. Dit in 

je onderbuik zit, in de regio van en boven je 

geslachtsdelen.  
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➢ Deel 3: echt doorleven 

Dit wil eigenlijk zeggen het zo in je leven opnemen dat het 

onderdeel van je leven is. Het heeft iets anders wat je 

eigenlijk meer blokkeerde doen vervangen. Je begint de 

voordelen zeer goed te voelen en neemt het vallen als terug 

opstaan erbij.  

 

Misschien stel je u nu de vraag wat is hier het verschil in 

actie of toepassen en doorleven. Ik hoor je!  

Ik leg het graag uit aan de hand van een voorbeeld in mijn 

eigen leven. 

 

Toen ik in 2013 ontdekte dat ik een metabole stoornis had, 

had ik er nog nooit van gehoord. Een ding wist ik wel! Hier 

zitten oorzaken onder die vragen om spiritueel te groeien. 

Op die moment was ik al veranderingen aan het doen rond 

voeding, toch ging ik nog verder op zoek naar hoe en wat 

een metabole stoornis was, wat de oorzaken waren en 
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vooral hoe voeding een rol speelde.  Die voeding werd 

volledig onder de loep genomen en het nieuwe werd op een 

doorlevende wijze in mijn leven gebracht. Het is er nog 

steeds. Als dat ik nog steeds er terug naar kijk om te zien 

“zit het juist” of heb ik alles aangepakt op voedingsvlak. 

 

Ik ontdekte eigenlijk dat voeding er weinig mee te maken 

had, maar dat de oorzaken op een volledig ander domein 

zaten. Dus om een lang verhaal wat korter voor je te maken 

ben ik mensen in mijn leven gaan loslaten. Ja, je leest het 

goed En neen, niet voor éven, want ik had ontdekt dat de 

relatie met narcistische persoonlijkheden uit mijn 

bloedfamilie mee de oorzaak waren. Ik ben het zo gaan 

doorleven dat ik elke toxische persoon in mijn leven ben 

gaan loslaten. Ik ben alleen verder gegaan. En ik begrijp 

dat het beangstigend kan zijn om alleen te zijn, maar ik 

heb geleerd liever alleen dan toxische mensen of 

familieleden om me heen.  

 

Dit zijn nu 2 onderdelen die ik aangepakt heb voor mijn 

eigen leven te transformeren. Een ervan had heel veel 

invloed op mijn metabole stoornis, maar beiden hadden ze 

veel invloed op mijn bewustzijnsontwikkeling als innerlijke 

rust en vrede. 
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Daarnaast heb ik nog 3 andere oorzaken gevonden die mee 

onder de metabole stoornis zaten. En tot op de dag van 

deze dag dat jij dit leest werk ik nog alle delen. Het 

doorleven kan dus een stappenproces zijn dat deel 

uitmaakt van je zelfliefdeproces over de tijd heen. Dat is 

best oké.  
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FOUT 2: NAAR BUITEN 

GERICHT ZIJN 

MET DE VINGER WIJZEN 

Ben je wel eens degene die met de vinger wijst naar de ander? 

Door hem of haar te wijzen op iets wat ze volgens je zien 

verkeerd doen of misschien beter doen. Er wordt kritiek 

gegeven, of je roddelt over iemand?  

Dan heb ik nieuws voor je! Wat je ziet is wat ook in jou zit en het 

kan wel eens zijn dat het net iets is dat actief in je schaduw is 

zonder dat je u er echt bewust van bent. Het kan misschien ook 

een dormerend (slapend) iets van je schaduw zijn. Er met volle 

eerlijkheid naar kijken gaat de verlossing brengen. 

Door te leren dat je projecteert op de ander (en dat is iets anders 

dan wat gebeurt als je pathologische narcisten in je buurt hebt! 

Dan doe je dit en nog iets anders, maar dat is voor een ander 

boek om dat goed uit te leggen) - iedereen doet het- en dat het 

dan nodig is om echt naar binnen te gaan als schaduwwerk te 

gaan doen.  Velen blijven met de vinger wijzen en zetten zichzelf 

daarmee volledig vast als dat het op termijn voor regressieve 

houdingen zorgt. 
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Ik zeg altijd – en heb het ook zo vaak op die manier gehoord – 

“als je wijst met 1 vinger, zijn er nog 4 die naar jouw 

wijzen”. Ik sta achter die uitspraak. Het 4-voudig werk ligt in 

je eigen handen dan.  

 

Deze projectie of spiegel -zoals ik het ook wel benoem- is altijd 

aanwezig.  
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Het is een uitnodiging van het universum om te stoppen je te 

richten op de illusie – wat je ziet met je ogen – en naar binnen 

te keren om daar het werk te gaan doen. De echte deur gaat 

binnenwaarts open. 

Zodra je het innerlijkwerk – wat soms beangstigend aanvoelt- 

begint te doen, ga je merken dat je omgeving rond je verandert. 

Ze gaat een ander beeld van je laten zien. 

Wil dit dan zeggen dat er maar 1 beeld is dat je 

omgeving je spiegeld? 

Neen, elke persoon in je omgeving weerspiegelt een ander beeld 

van je. Het kan dus zijn dat een beeld dat je gespiegeld wordt 

meerder malen voorkomt. Hoe meer het voorkomt, hoe sterker 

ook de roep van je ziel om daar uit te gaan leren als te stoppen 

met je weg van je valse leraar (je ego) te gaan volgen en je te 

richten op die innerlijke deur en je ware leraar te vinden (je 

ziel). Ja, wij hebben onze eigen interne leraren.  

Alles en iedereen is je leraar! Jij bent leraar voor de ander, maar 

ook leerling van de ander. Dat is de eeuwige leerschool die er 

bestaat. Dus zeggen: ik heb al genoeg op school geleerd, is de 

grootste school die er bestaat negeren. Het is je afsluiten. 

Zolang de gerichtheid naar buiten er is, is er innerlijk een 

geslotenheid om werkelijk te leren en om op weg te zijn naar het 

geluk dat je zo graag wil. 

http://www.mertenswendy.com/


32   www.mertenswendy.com  alle rechten gereserveerd 

 

 

FOUT 3: ALLES MOET 

SNEL 

ALLES IS EEN MOETEN 

In deze tijd is er zoveel van het moet nu en moet, moet, maar 

pas op met dit werkwoord. Woorden hebben hun eigen kracht! 

En dit werkwoord is nu eenmaal een woord waarmee je jezelf 

verplicht tot het doen van iets. Tevens blokkeert de groei, je 

openheid om echt te leren als je openheid in aanvaarding! 

 

Niets of niemand kan je verplichten enkel jijzelf vanuit 

een overtuiging. Dus als je veronderstelt dat iemand zeg; je 

moet het doen en jij doet het. Dan is dit je eigen keuze. Neem er 

dan ook de verantwoordelijkheid voor. Gaan zeggen de ander is 

verantwoordelijk omdat deze het werkwoord moeten gebruikt is 

je verantwoordelijkheid verleggen, je eigen kracht ontkennen 

als weggeven. En ja, in een bedrijf kan je zeggen dat er 

verplichtingen zijn. Maar dat is dan de negatieve kijk van ons 

naar afspraken die naar ons gegevens zijn en van ons gevraagd 

worden in een overeenkomst die ooit gesloten is. En waar je 

voor getekend hebt. 
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Geef jezelf terug openheid en begin telkens je het werkwoord 

moeten gebruikt het te vervangen door “kunnen” of ik sta het 

me toe.  

 

Wat verder opvalt is dat het werkwoord moeten zo vasthangt 

aan het ego van de maatschappij waarbij alles snel hoort te 

gaan, direct opgelost hoort te worden of waarbij men als het om 

bewustzijn in de oppervlakkigheid vervalt.  

 

 

Om op bewustzijnsvlak echt tot blijvende verandering te komen 

is juist traagheid, diepgaand werk en alles stap voor stap 

aanpakken net de grootste realisatie die je dan kan 

teweegbrengen bij jezelf. Diepgang, toepassen, openbreken en 

zoveel meer… maar geen 3 of 5 cursussen tegelijk, want dat zit je 
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net als ik met het probleem van een agenda die je volpropt om 

uitstel te maken op je bewustwording. 

 

Uitstel aan de andere zijde is dan de ander pool die van het ego 

voortkomt en dezelfde valkuilen inhouden als snelheid en 

oppervlakkigheid doch denken we vaak dat het anders is. 

Denken is ook weer het ego dat langs komt. 
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FOUT 4:DE WET VAN DE 

AANTREKKING NIET 

ECHT BEGRIJPEN 

WOORDEN ALLEEN ZIJN ONVOLDOENDE 

Eerst begon het bij een boek van Louise Hay en dan een kort 

weekend. Weg was ik met de wet- dacht ik – maar ik ontdekte 

als snel dat het dieper zat dat enkel affirmaties zeggen, 

schijven… deze wet vraag een complete bewustwording als 

zelfbetrapping in het dagdagelijks leven.  En een heel belangrijk 

punt dat zo vaak over het hoofd gezien wordt. 

Doch is dat nog onvoldoende want als ik dit alles doe, kom ik 

ook niet vooruit! Herkenbaar? 

Dat begrijp ik ja! 

Het punt is dat we naar binnen dienen te gaan en echt werkelijk 

bloot te leggen hebben wat er diep zit vanuit onze kindertijd, 

onze patronen, onze overtuigingen en dat is meer dan een 

gedrag of een statement. Deze dienen bij hun wortel aan het 

licht te worden blootgesteld om dat te kunnen transformeren 

met hoge bewustwording, daad, kracht, woorden maar ook een 
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gewortelde transformatie in gevoel. En pas dan kunnen de juiste 

affirmaties gemaakt en herhaald worden om daadwerkelijk hun 

effect te hebben 

Het is namelijk het gevoel dat de deze wet doet werken. En 

gevoelens kan je per direct transformeren. Net zo snel als je ze 

creëert! En juist daarom is het blootleggen nodig. Zonder dit, ga 

je met affirmaties weinig resultaat hebben. 
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Ik bedoel hier dus niet; Ik ben kwaad en ik realiseer het me, dus 

ik ga maar een affirmatie maken of zeggen zoals bijvoorbeeld 

“ik laat mijn kwaadheid los “of “Mijn kwaadheid 

openbaart aan mij wat ze betekent”. 

 

Neen, kwaadheid heeft zeker een boodschap en die dien je echt 

eerst te kennen als te plaatsen voor je met een affirmatie aan de 

slag kan gaan. 

 

Kwaadheid heeft zelfs NOOIT iets met de ander te maken, enkel 

met jezelf. Dus het werk is aan u om te weten wat die emotie je 

over jezelf te leren heeft.  
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FOUT 5: 

SCHADUWWERK 

ONTLOPEN 

JE SCHADUW DIEN JE ECHT TE KENNEN  

Schaduwwerk is je ego leren kennen als heel goed herkennen 

wanneer deze schaduw aan het werk is in je denken, daden, 

voelen, emoties, en het gaat hier niet om de betrapping te 

kunnen doen om dan het ego onderuit te halen of te verwerpen.  

Als we dat doen dan ben je “verwerping om de verwerping “aan 

het doen! 

Zo noem ik dat want dat gebruik je u ego tegen u ego!!!!!! 

Dat werkt niet!  

Het heeft als resultaat dat je u ego versterkt. 
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Er is een andere weg nodig van geduld, inzicht, observaties, 

herkennen, aanvaarden en loslaten zonder al de rationele 

omleggingen. 

 

Jij bent niet een persoon die uit 3 stukken bestaat, nee het is 

één geheel dat samenwerk. Het allerbelangrijkste is dat je ziel je 

ego op voorhand gekozen heeft als leermeester en een soort 

neveneffect is van het leven op aarde, net zoals je ziel ook je 

leermeester als je wegwijzer is om te leven. Je lichaam is je huis 

waar je nu tijdelijk in vertoefd. Je ziel weet alle antwoorden, 

maar leert via het leven hier. Sommige mensen denken dat het 

dan betekent dat je u ego nodig hebt, maar minder is waar. 

 

Je kan het zo je trachten voor te stellen: 

kijk naar de afbeelding hier onder, de eerste rij. 

Je schaduw is groter dan jij omdat je ego de overhand heeft en 

je zo klein houdt en maakt. Je ego houd je in een illusie van een 

spel waarbij je denkt dat wat je ziet net de waarheid is. Maar de 

wereld in het toneelspel en vertoont wat diep in je afspeelt. Tot 
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je u schaduw leert kennen, leert zien, leert observeren, leert 

vertragen en er leert mee samen werken (dan zitten we op de 

onderste rij). Tot uiteindelijk je ziel de overhand heeft en 

samenwerkt met je ego daar waar enkel nog de noodzaak is. 

 

Het leven is een toneelstuk en je veronderstelt dat je deelnemer 

bent om dat je plezier hebt, omdat je geniet, omdat je deelneemt 

aan alles…leven begint wanneer je ziel de overhand heeft en jij 

de observeerder eerst bent voor je deelneemt zodat je op een 

hogere bewust volle wijze in het leven participeert en zo 

werkelijk manifesteert wat in en bij je hoort omdat dat je licht 

de createur is. Hierdoor ben jij de mede-createur in je leven en 

heb je het universum maar te vragen om wat je nodig hebt. Je 

zal dan niet iets vragen wat nadeel geeft aan een ander. Als 

zullen angsten geen deelnemer meer zijn in je leven. Angst is 

wat geheel anders dan overleven. Want overlevingsinstinct heeft 

te maken met een situatie waar echt gevaar is, terwijl angst een 

gevoel is dan van ons ego voortkomt. We houden er ons klein 

mee.  

 

Gevoelens mogen niet onderdrukt nog genegeerd worden. Ze 

zijn zoals ik het zeg onze andere onzichtbare leraar. Eens we 

weten wat ze zijn, als wat ze ons komen leren, kunnen 

transformeren naar het openen van één van de 4 stromen waar 

me ons eigen creatorschap weer openen. 
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Zoals een klant Kathleen zegt: "Wendy al 30 jaar heb ik 

cursussen gedaan rond het spirituele, maar jij bent de 

eerste die niet rond de pot draait over onze schaduw 

en al die anderen wilden direct naar het licht. Ik besef 

nu dat je niet naar het licht kan zonder eerst je eigen 

schaduw te kennen. Hoe anders onderscheid je de 

twee." 
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FOUT 6: 

ZELFVERLOOCHENING 

PLEASEN VERSUS JE WAARHEID SPREKEN 

Gezien ik opgegroeid ben in een omgeving waar pathologische 

narcisten aanwezig waren had ik bepaalde patronen die ik 

ontwikkeld had om in die omgeving te staan, maar die later in 

het leven niet echt me een hulp waren. Integendeel ze waren 

destructief! 

 

Ik had zo patronen ontwikkeld als ; zwijgen, pleasen of 

wegstappen uit relaties (lees; me onveilig voelen bij het 

geringste van agressie in welke vorm ook), een enorme walging 

ten aanzien van alles wat met manipulatie te maken had, een 

verslaving aan mijn agenda druk en bezet houden, het gedrag 

van de persoon aanzien als de persoon zelf, mijn waarheid 

spreken durfde ik enkel als ik me echt 100% veilig voelde, tot 

zelfs pogingen ondernemen met mensen die in de macht waren 

van de narcist dat het op niets zou uitdraaien. Herkenbaar? 
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Het kwam er eigenlijk op neer dat ik te weinig bezig was met 

ontdekken waarom in hen in mijn leven had, wat het in mijn 

energie was als empaat (let op ik spreek niet over een hoog 

sensitief persoon met deze term) dat ik hen aantrok en me te 

veel focuste op hetgeen wat verwacht werd door de ander; dus 

pleasen. 

 

Ik herinner me zo nog de dag dat ik besloot dat het echt genoeg 

was. Ik was er mee klaar. Gedaan! En dan begon ik me de vraag 

te stellen wat maakte dat ik het aantrok. Ik besefte dat ik dit niet 

alleen kon aanpakken, dat ik hulp nodig had om echt met het 

diepe werk aan de slag te gaan. Het had zich onder meer in mijn 

lichaam al gemanifesteerd onder mijn metabole stoornis, zware 

slaapapneu, pleasen in relatie, zwijgen en een trauma dat 
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letterlijk onder het stof lag waar ik niet echt naar keek. Dus ik 

kan begrijpen als jij denkt er geen trauma is of/en pleasen is 

oké. Dan is dit hopelijk toch mee een wake-up call.  

 

Ik was ooit blind naar mezelf. Nu niet meer en daar vraag ik en 

zeg ik ook tegen je: Doe je blinddoek naar jezelf nu af. En zet 

jezelf – net als ik doel- op de eerste plaats.  Er is een groot 

verschil tussen zelfgecentreerdheid (wat vaak als hetzelfde 

aanzien wordt als) en egoïstisch.  

 

Zelfgecentreerdheid is zelfliefde hebben met alles wat erbij 

hoort terwijl je uzelf op de eerste plaats zet en dan pas rekening 

houden met de andere. Terwijl egoïstisch wil zeggen dat je enkel 

met jezelf rekening houdt, zonder rekening te houden met de 

ander met daarbij als neveneffect dat je van de ander 

verwacht/verlangt/eist dat deze zich aanpast aan u. Tot zelfs zo 

ver gaande dat je verwacht/verlangt/eist dat de ander voor u 

veranderd. 

http://www.mertenswendy.com/


45   www.mertenswendy.com  alle rechten gereserveerd 

.  

 

Zolang die blinddoek er is, is er zelfverloochening en kan je geen 

zelfliefde hebben nog ontwikkelen. Zelfliefde is de sleutel voor 

authenticiteit, integriteit als geluk in je leven. 

 

Kom op! Je kan het ook! Waarom? Ik heb zelf ondervonden dat 

in die diepte kijken op het eerste zicht angstig kan aanvoelen, 

maar het eigenlijk niet is. In tegenstelling het moment dat ik het 

begon te doen was er opluchting, begrip voor mezelf (lees 

zelfempathie), en begon ik tools en handvatten te hebben om in 

het dagelijks leven er mee om te gaan als werkelijk ja te zeggen 

tegen mijn eigen geluk en zelfliefde. 
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FOUT 7: LIEFDE MET 

VOORWAARDEN 

HET EGO DAT ZEGT HOE LIEFDE MOET ZIJN 

Heb je al eens stil gestaan bij je aanwezigheid in een relatie? 

Een relatie is voor mij elke persoon waar je mee in contact komt 

op dat moment, dus niet enkel je partner. Het moment is voor 

mij de tijdsfactor. Daar is het ogenblik waarop je in verbinding 

gaat of ten minste kan gaan met de ander. 

 

Sta een stil bij volgende vragen: 

Hoeveel voorwaarden zijn er die voldaan horen te worden? 

Wat moet die ander zijn voor je? 

Heb je ideeën van hoe een man of vrouw zich hoort te gedragen 

of te zijn? 

Wat mag die ander zeker nooit doen bij je? 

Ben je altijd open en eerlijk? 

 

Wel, hoe was deze korte oefening? 

 

Waarschijnlijk heb je sterk gemerkt dat er veel eisen of 

voorwaarden of dont’s of does of verlangens zijn. Wel dan ga ik 

je nu waarschijnlijk een stukje choqueren – tenzij je zelf op een 
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of andere wijze het ingezien hebt- dat dit een liefde is die 

gevormd is door het ego. Verder ga ik je nog wat uitleggen over 

de spiegel die hierin zit. 

Als het feit dat het ego kennis heeft van een ingevuld idee rond 

het “tweeling ziel” en vandaaruit een wens in je gelegd heeft. 

 

Op zich veronderstellen we dat het “liefde “is, maar eigenlijk 

heeft het zelf nog niets met liefde te maken juist omwille van al 

die zaken die erin aanwezig zijn. Ik benoem het als “ego -liefde”. 

 

Liefde, zeker degene die onvoorwaardelijk is, kent niets van al 

van dat en ze kan enkel bestaan in het “nu”. Aanvaarding, 

vergeving en loslaten zijn zo de sleutels van deze 

onvoorwaardelijke liefde. 

 

Dus als er relatieproblemen zijn is dit een spiegel van hoe de 

relatie is met jezelf.  
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FOUT 8: ALLES MOET 

GEMAKKELIJK 

ER MAG GEEN UITDAGING ZIJN 

Mag er bij je confrontatie zijn? 

Mag je getriggerd worden? 

Mag conflict er zijn? 

Neen, vind je dat niet fijn.  

Of heb je zoiets van het is verkeerd en mag zeker niet in een 

relatie zijn! 

Wel dan ga ik je nu vertellen. Het universum daagt ons steeds 

uit met uitdagingen, confrontatie als getriggerd worden omdat 

de enigste manier is dat je leert. En het zit in elke relatie. Het is 

deel van het ervaringsproces om te leren. Zelfs conflicten horen 

in dat verhaal thuis. 

Het idee dat het niet kan, niet mag, verkeerd is of afwezig hoort 

te zijn, gaat geheel je groei blokkeren als zorgt het dat je u 

afsluit. Bovendien is het je schaduw die je dit vertelt. Ja, tuurlijk 

willen we allemaal dat alles goed gaat en dat we gelukkig zijn. 

Dit deel is een waarheid en dat verdient iedereen. Het leren 
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omgaan met die confrontaties, de triggers, de conflicten en er 

van leren is het ander deel van de waarheid. Beiden horen in het 

toneel. De laatste groep kan je leren transformeren als dat het 

jou in een groeispurt brengt. 

 

Het is juist heel goed dat alle aanwezig zijn want zo ga je alles 

tegenkomen wat je een kans geeft om aan die bewustwording te 

werken, het te transformeren als dat jij het zo gaat herkennen 
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dat je gemakkelijker over stap naar nieuwe wegen, nieuwe 

patronen. 

 

 

FOUT 9: GEEN ECHTE 

AANVAARDING DOEN 

TOESTAAN IS GEEN AANVAARING 

Zodra we over een gedrag spreken of een uitspraak van iemand 

waar we het lastig mee hebben om dat of de persoon te 

aanvaarden, zijn we niet bezig met aanvaarden. We zijn dan 

bezig met toestaan. 

Toestaan heeft te maken met goedkeuren of afkeuren, het 

afwijzen van gedrag of houding of woorden tot zelfs de persoon 

of een deel van de persoon.  

Eigenlijk verleggen we onze diepste wens dat de ander anders 

zou zijn bij de ander om het mogelijk te maken voor onszelf om 

die te kunnen toe te staan in het leven.  

We leggen onze voorwaarden onbewust op omdat we iets in het 

gedrag zien of horen waar we ons niet kunnen achter stellen, het 
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niet begrijpen tot veronderstellen dat zulke schaduw in onszelf 

niet bestaat. 

Het willen begrijpen is menselijk en te plaatsen, maar ook dit 

heeft niets te maken met aanvaarden. De ratio hoort bij het 

proces van “aanvaarden” niet thuis. 

We gaan ons dan al – bij het toestaan- bezig houden met de 

grenzen die voor onszelf kunnen als niet kunnen. Dit gebeurt 

allemaal op een onbewust niveau. Waar enkel innerlijk werk het 

kan blootleggen. 

Toestaan gebeurt vanuit ons ego! 
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Terwijl aanvaarden het ego voorbijgaat als overgave in het 

moment vraagt. Het heeft dus niets te maken met een rationeel 

proces. 

Toestaan is niet slecht op zich dan weer ook niet, want het zet je 

aan om te ontdekken waar je grenzen liggen en dit is een 

belangrijk punt; het aangeven van je grenzen. 

 

Toestaan hoort niet vast of los te staan van aanvaarden. Beiden 

kunnen heel goed samenwerken. In dat verschil als je kan 

aanvaarden en toch iets niet kan toestaan, ben je nog in staat 

om met die persoon om te gaan.  

 

SCHADUWWERK, 

WEERSTAND EN 

ZIEKTE…. 

 

Hoe meer ik me in mijn proces met bewustwording rond 

gezondheid bezighoud, hoe meer ik vaststel dat gezondheid 

een onderdeel is van zelfliefde als van bewustwording.  
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Deze 3 hangen onlosmakelijk aan elkaar. 

Bewustwording staat voor mij als teken van “echt leven” vanuit 

je ware zelf. 

Ik vind het eigenlijk wel heel prachtig hoe onze ziel zo haar best 

doet om naar haar te luisteren. 

Hoe oneindig creatief ons ware wezen is om duidelijk te maken 

waar de antwoorden werkelijk te vinden zijn. Ja, die deur.  

Die meest belangrijke deur die er bestaat. Deze heb jij zelf open 

te trekken. En het universum als je ziel helpt je erbij op een 

manier die juist specifiek het meest geschikt is voor jou. Toch 

prachtig hoe het in elkaar steek niet? En dan te weten dat het 

allemaal jaren begon voor je terug geboren werd hier op aarde. 

Je reïncarnatie. Ja, daar is een contract voor opgesteld. Over 

onzichtbare contracten (zielencontract) gesproken die 

doorslaggevend zijn. 

Maar tegelijkertijd is er ons ego, onze schaduw, die met man en 

macht weerstand ontwikkeld die je een vals beeld, een valse 

illusie voor houdt waar je zo geneigd voor bent om in te 

stappen. 

Toen ik last had van weerstanden ben ik letterlijk gaan leren 

werken met die weerstanden zodat als ik er in de toekomst nog 
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eens eentje tegenkwam ik die kan aanpakken zonder oordeel en 

zonder pushen. 

Het punt was bij mij en zie ik nog dagelijks bij klanten dat men 

denkt dat als men ziet dat men angst heeft voor veranderingen 

dat men dat de weerstand gevonden heeft. Niets is minder waar.  

Wat er gevonden is, is de oppervlakte of het gesponnen web 

doorheen de tijd. De werkelijke weerstand zit er onder en 

daar zit het werk. 

Het hoeft zelfs niet moeilijk of super traag te gaan, maar punt is 

wel dat elke weerstand die je ontluik zijn tijd neemt om geschift 

te worden. En eens je weet hoe je met een weerstand om kan 

gaan, kan je het gebruiken voor gelijk welke weerstand. 

Waarom? Ze zitten allemaal gelijkaardig in elkaar. 

 

Dus er is één heel duidelijke regel als jij denkt iets te hebben 

opgelost, maar je hebt nog symptomen dan zijn de werkelijk 

oorzaken als de weerstanden onder je ziekte niet aangepakt. 

Dan is de volle bewustwording er niet en heb je nog wat te leren 

op vlak van zelfliefde. 
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JE GEZONDHEID IS JE 

NUMBER ONE IN JE 

LEVEN 

Ik heb hier veel, heel veel over te vertellen en daarom heb ik ook 

besloten om voordrachten te gaan geven. 

Gezondheid is jouw grootste geschenk aan jezelf. 

Het vraagt om bewust mee om te gaan en om echt een bewuste 

keuze te maken die niet is zoals al de voorgaande keuzes. 

Maar al te vaak hoor ik hier een weerstand op van mensen: het 

is zoals het is! Of Ik ben te moe om te vechten! Of De dokters 

zeggen dat… of ik heb er vrede mee. 

Voor mij zijn dit allemaal manier om je erbij neer te leggen en 

dat is voor mij zelfs niet aanvaarden dat je iets aan je darmen, je 

lever, je nieren, of zo hebt. 

Het is voor mij een vorm van opgeven.  

Wij zijn hier om te leren, niet onszelf klein te houden en dus ons 

erbij neer te leggen. 
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Het is waar wat Marianne Williamson ooit schreef; Wij zijn iet 

bang van onze duistere kanten, maar wel van ons licht. En daar 

wringt nu net het schoentje als je de weerstanden volgt om je 

neer te leggen. Je geeft op! Je zegt op die moment letter neen 

tegen je licht. 

En jij, jij bent zoveel meer waard. 

Jij, je bent het waard om die weg te gaan. Niet om andere te 

tonen wat je gedaan hebt, maar wel voor jezelf omdat jij jezelf je 

eigen grootse geschenk geeft.  

Het neerleggen bij je ziekte houdt risico’s in, namelijk dat je 

dromen, je wensen wegblijven. Jouw grootste potentieel en je 

kracht blijven gedoofd. Is het deze risico’s waard? 

Je licht laten wakker worden houdt ook risico’s in, namelijk je 

grootste dromen waar maken, nog mooiere dingen in je leven 

realiseren dan waar je nu ooit al van hebt kunnen dromen of 

wensen. En het andere risico dat het inhoud is de weggaan om 

vaarwel te zeggen aan al die symptomen. 

Welk risico’s ben je nu bereid om te nemen? 
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OVER WENDY MERTENS 

 

 

Hallo, 

 

Ik ben Wendy! 

 

Alles wat ik hier in dit E-book heb verteld zijn inderdaad 

beginselen, er volgt morgen nog een interessante manier om 

aan de praktijk van dit geheel te werken. Zelf heb ik in de 

processen gestaan, in de valkuilen gezeten en eraan gewerkt.  

Zelfs als coach werk ik dagelijks aan mezelf met als doel nu 

vooral om deze valkuilen te zien, ze te betrappen en eruit te 

blijven.  

 

Ik ben er al heel goed in geworden dat ik door het observeren 

van mijn omgeving, mijn innerlijke wereld ze snel zie om dan de 
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nodige actie te implementeren terug uit de valkuil te stappen. 

Wat als gevolg heeft dat ik er minder begin in te stappen!  

Klaar om dat ook te kunnen? 

 

Wil je meer weten over wie ik ben en wat ik doe?  

Lees verder in de komende mails, daar leg ik je graag nog meer 

uit. Als zelfs hoe je aan de praktische toepassingen van dit alles 

kan starten. En daar vertel ik je nog meer over in de komende 

mails. 

 

Love, 

Wendy 
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