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Voorwoord: de indaling van 

de ziel & zijn splitsingen 

         

Lang voor je dit hier begon te 

lezen, zelfs lang voor je met je 

ziel terugkwam gebonden aan 

dit lichaam waar je nu een 

verbindingskoord mee hebt, 

heb je een beslissing genomen 

samen en nog andere zielen 

dat je in perfecte wereld niet 

kon leren. 

Dat leren enkel kon in een 

wereld waar onvolkomenheden 

aanwezig waren. Toen is er een 

splitsing gekomen van je 

goddelijke ziel 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 onvolkomenheden te leren en het 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.  

Stel je voor je goddelijke vonk zit op een trilling hoger dan 30 dimensies, 

terwijl de aarde in zijn diepste verval van trilling op niveau 4 à 5 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.  
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Nu zitten we ergens tussen 8 à 9 met de aarde. En veel mensen zitten 

nog tussen 4 & 5.  

Terug naar de indaling en zijn verloop om te kunnen leren. Je goddelijke 

ziel zag direct dat deze eerste splitsing onvoldoende was en volgde er 

een splitsing en een daling in lichtfrequentie waardoor je goddelijke vonk 

die nog steeds naar de hogere frequentie verbonden was met een 

Christuszelf. Maar ook in 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 een hogere zelf waar het zich -zoals 

wij het noemen- op het niveau van de hemel en het paradijs bevond. 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 

splitsen in 2 delen waardoor het hoger zelf zich splitste in een 

tweelingziel die steeds weer elkaar diende te zoeken.  

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. 

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, een ego dat doorheen vele tijden 

sterker en sterker als meer invloed kreeg. En dat ego hoort dus karmisch 

volledig overstegen te worden wil men nog maar zijn tweelingziel op zijn 

pad kunnen krijgen. 

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

er plan komen om terug met al de zielen terug thuis te geraken – 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 mee bracht – om zomaar een ego & ziel terug de 
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volledige bewuste connectie te krijgen met zijn hogere 

bewustzijnslichaam zonder dat het inzicht aanwezig was. En alles dat dit 

inhoud leg ik je in muizenstapjes uit in de lessen “Verborgen 

Wijsheiden”.

 
© 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. 

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

bewustwording te voorkomen om hun greep zo te houden. 

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. 
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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). 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. 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 inhoud 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.  

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. 

 

 

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. 
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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.  

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”.  

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

verkrijgen rond je zielen-proces en een van je taken. 

Verder is het geïnspireerd vanuit de energetische antropologie of 

kabbalah. Maar ook door inzichten die ik heb mogen verwerven door 

tussen 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 kan aanwenden. 
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Werk deze wet in de zin van “rechtvaardiging” altijd? 

Neen, zoals ik al aan gaf zit je zielencontract er bij. 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 jou triggeren 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 jouw is vanuit een ander leven. 

De wet van karma werkt dus niet zo zwart wit als velen denken. 

 

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”.  

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 er door 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.  

Deze heeft te maken met het messo niveau ( wereldvlak). 

Bewustwording over het hart is net het tegenovergesteld van narcisme 

en de weg naar het Watermantijdperk. 
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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. 

 

Veel sterkte, ervaar en groei 

Wendy  



 

 

30/9/2020update    © Wendy Mertens- www.mertenswendy.com    9 

9 Je oogst wat je zaait 
 

Inhoudsopgave 
Voorwoord: de indaling van de ziel & zijn splitsingen 2 

 ........................................................................................ 2 

Wat is nu eigenlijk karma? ......................................... 5 

Werk deze wet in de zin van “rechtvaardiging” altijd? 7 

Hoe zit het dan met narcisten op je levenspad? ..... 7 

Een voorbeeld van een van mijn vorige levens .... 10 

 ...................................................................................... 10 

Herkenning van zielen in mijn huidige leven ......... 13 

Herkenning van soorten karma in je leven ............ 21 

Wat is bloedkarma? ................................................... 22 

Is er een link tussen armoede en karma? .............. 26 

Jij bent een multidimensionaal wezen .................... 28 

Tips om met karma uit dit leven en andere om te gaan 29 

Oefening levenslessen.............................................. 31 

Tips voor bloedkarma te helpen en herkennen ..... 32 

De wet van karma ...................................................... 33 

Verwerken Karma & oplossingen ............................ 34 

Nawoord ...................................................................... 36 

 

  



 

 

30/9/2020update    © Wendy Mertens- www.mertenswendy.com    10 

10 Je oogst wat je zaait 
 

Een voorbeeld van een van mijn vorige levens 

 

Zoals je ziet heb ik hier 

gekozen voor een boom, 

zomaar een boom? Nee! 

In het midden van de foto 

merk je een lijn, zeer fijn & 

wit.  

Hierdoor wordt de boom 

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 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 
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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 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 
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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. 

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. 

 

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.  
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• 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 nog 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! 

 

Gwynn:  

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 

 

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.”  
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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. 

 

• Ine 

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

van mij, ken ik haar nog vanuit andere levens.  

 

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 

Saraï . 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 healingsessie 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 en 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.  
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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 tracht 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 discant 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.   

 

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 Gwynn, Ine, en nog anderen en vooral een 

gebrek aan werkelijk inzichtelijk leren in die leven eigenlijk met heel 

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 
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iemand die nog niets geleerd had en in volle wraak vanuit haar ziel 

naar mij staat. Met andere woorden ze vermoord haar eigen ziel. 

 

• Lander 

is in dit leven een meisje en op het moment dat ik dit schrijf 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 help 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. 

 

• 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 

 

• 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 haar zus 

Gwynn. 
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• 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. 

 

• Lorian 

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

aarde. 

 

 

• Eliah 

in dit leven mijn zoon. 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 leven samen met zijn 

broertje 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 10 jaar geleden heb 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 
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mijn broer en die gevoelens zijn er nog steeds. Jef en ik hebben 

elk ons 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 gebeurt was. Dat heeft me 3 jaar 

gevraagd. Ik heb vrede en ik weet dat ik juist gehandeld heb. Liefde was 

mijn drijfveer. 



 

 

30/9/2020update    © Wendy Mertens- www.mertenswendy.com    20 

20 Je oogst wat je zaait 
 

 

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. 

 

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. 

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 

 

 

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. 

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

familielijn. 

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. 

 

Wat is bloedkarma?  

Geheugen dat via energie en cellen, celindelingen doorgegeven wordt 

naar het nageslacht als de zijlijnen binnen een biologische familie. 
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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 

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 houd 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.  
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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 

1. Ga op zoek naar gelijkaardige situaties in je leven 

2. Stel de vraag of ze enkel in jouw leven aanwezig zijn of ook bij 

andere familieleden 

3. Ga na hoe jij tot nu toe gereageerd hebt in gelijkaardige situaties 

4. Heb jij in gelijkaardige situaties dezelfde reactie gegeven? 

5. Heb jij al eens een regressie laten doen? 

6. Welke ziektes komen in je familie vaak voor? 

7. Is er armoede? 

8. Heb jij je fouten toegegeven en je verontschuldig of werkelijk sorry 

gezegd? 

9. Kan jij de ander vanuit je hart vergeven en weer verder gaan 

10. Communiceer als de mogelijkheid er nog is 

11. Als je merkt dat je ziet dat er lessen tussen anderen zich 

afspelen, blij ervan tussenuit want als je u bemoeit kan je ook jezelf 

karma op de hals nemen. 

12. Zeg neen tegen gedrag en laat de mens zijn wie hij of zij is, laat 

los want alles komt wel in orde als jij in de positieve en 

liefdesvibratie staat en dit bij je hoort 

13. Blijf altijd respectvol 

14. Aanvaard de ander, want ten slotte zit deze persoon ook in een 

proces 

15. Focus je op helende relaties 

16. Ga verder met je leven, laat de persoon los want deze komtzelf 

terug als hij of zij bij je hoort en zijn inzicht heeft verworven 

17. Mediteer dagelijks 

18. Kijk naar je eigen inbreng en vraag je wat jij te leren hebt 

19. Waar jij je aan irriteert, is je spiegel. 

20. Focus je op je eigen leven en je taak in dit leven 

21. Laat los, vertrouw, heb lief, werk aan jezelf en werk positief aan 

de relatie 

22. Hoe positief staat je in het leven? 

23. Je dient karma op te lossen om je ziel te zuiveren, anders blijf je 

in de cirkel van herhaling zitten 
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  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. 
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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? 

 

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.  
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Verwerken Karma & oplossingen 

1. Het goede leren zien in anderen 

2. Zie het licht in de ander 

3. Negeer je eigen schaduw noch de schaduw van de 

wereld niet, want je geeft het voeding om te groeien en 

sterker te maken. 

4. De connectie met de bron onderhouden en het licht hier 

neerzetten door in een positieve en liefdevolle vibratie te 

staan 

5. Weet dat jij een spiritueel wezen bent in een tijdelijk lichaam 

dat steeds dezelfde zielen op zijn pad heeft tot lessen 

volledig afgerond zijn 

6. Open je hart en leef van daaruit 

7. Stuur liefde naar de wereld 

8. Wees jezelf 

9. Blijf bij jezelf 

10. Laat oordelen en kritiek afwezig 

11. Pas op als je wel oordeelt 

12. Wees eerlijk 

13. Werk aan je bewustzijnsgroei 

14. Wees open voor nieuwe invalshoeken 

15. Je ziel heeft gekozen om te leren 

16. Goed & kwaad is dualiteit 

17. Loslaten 

18. Geef vrijheid 

19. Beslis hoe je zelf wenst op te gaan met mensen die 

volgen je negatieve belading meebrengen 

20. Iedereen is gelijkwaardig 

21. Schaduwwerk 

22. Ontwaak je hogere zelf, en hoger je goddelijke vonk 

23. Los je bloedkarma op 

24. Laat vloeken en ijdelheid weg 

25. Houd 100% van jezelf (begin met aanvaarding) 

26. Maatschappij is de illusie 

27. Heb respect voor iedereen 

28. Breng je kennis in praktijk 

29. Wees authentiek 
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30. Je goesting doen is je ego dat spreek… dat is geen 

spiritueel werk 

31. Aanvallen = doden van spirituele groei van iemand 

32. Leef vanuit je hart 

33. Negeren = blokkeren van spirituele groei van iemand 

34. Stop met voorwaarden scheppen= angst aanjagen bij de 

ander 

35. Kinderen zijn hier om je te helpen leren 

36. Laat jaloersheid = teken van gebrek aan zelfvertrouwen 

37. Uitdagingen op je pad= voor je eigen hoogste goed 

38. Zuiver je chakra’s 

39. Ga in connectie met andere 

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 “soul & heart”. Het is een proces.  
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Nawoord 

 

Ik begrijp dat je vanuit overtuigingen het als een uitdagende evidentie 

kan zien om onder de kluwen van een manipulator zomaar uit te komen 

zonder laster, maar het is zeer zeker mogelijk. 

Ga diep in je hart en handel ernaar dan zal je weten wat je les inhoud en 

hoe jij deze les of zoals men in de psychologie zegt patroon kan 

doorbreken.  

Aan elke andere lezer; ik hoop dat jij met dit voorbeeld en deze tips echt 

wat bent, dat je punten herkent van patronen die nu in jouw leven zich 

afspelen. Blijk 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. 

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. 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. 

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. 
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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 als je voelt dat het blijft wederkeren. 

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 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? 

Je kan je initiatie ook verderzetten, en daarvoor deel ik op het einde van 

de 5 mails iets mee waarmee dat kan. Maar begeleiding voor echte 

doorbraak na de initiatie blijft een van de doorslaggevers. 

Veel sterkte, ervaar, groei en kies voor onvoorwaardelijke liefde. 

Wendy 
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