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Kinderen & spiritualiteit. In dit E-
book spreek ik ouders, grootouders 

vooral aan rond opvoeding en 
bewustwording. Doch als je tante of 
nonkel bent dan geldt dit ook voor 

u!  Liefdevolle groeten, Wendy 
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Lieve ouders 

Graag wil ik je deze wonderbaarlijke boodschappen brengen en uitleggen zodat 

jullie kunnen begrijpen vanuit jullie rol als ouder hoe belangrijk het is dat ik als 

een holistisch wezen gezien als gerespecteerd wordt waarbij transcendentie of 

spiritualiteit voor mij in mijn opvoeding zeer belangrijk is. Ik wil jullie graag 

vertellen wat mijn ziel al weet en wat jouw ziel je vertelt en aanwezig is in jou 

onbewuste of bewuste.  Dat de reden waarom ik jouw kind ben en wij 

samengekomen zijn verre van toeval is en dat er signalen zijn die ik jouw geef of 

die het leven/ het universum/ jouw god/ de kosmos geeft om duidelijk te maken 

wat je wil weten. Signalen in de zin van antwoorden en inzichten waar jij naar 

zoekende bent of verlangend naar bent.  

Ik hoop, lieve (groot)ouders, dat deze boodschappen jullie inspireren en ook 

ontspannen om met mijn opvoeding om te gaan zodat wij als een gezin 

ontspannen, verbindend en liefdevol kunnen samen zijn als leven.  
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Waarom zijn jullie mijn ouders? 

Bij jullie ben ik gekomen omdat ik jullie gekozen heb.  Omdat ik zo mijn 

lessen kan leren en omdat jullie voor mij nu de meest geschikte ouders zijn. Maar 

ook omdat jullie zo een grote wens hadden naar mij. Ik ben verre van jouw bezit, 

maar ik kom door jou en bij jou. Ik heb lang voor mijn geboorte reeds voor jullie 

gekozen. Maak je dus verre van ongerust dat jullie mij verre van alles kunnen 

geven wat jullie wensen, maar houd van mij zoals ik ben en geef me alles wat in 

jullie mogelijkheid ligt. Ik weet dat ik alles zal krijgen wat ik nodig heb en wat ik 

verre van krijg, leert mij.  

Houd van mij, maar houd genoeg van mij om mij los te laten, om mij de kans 

te geven mijn eigen fouten te maken, om mij de kans te geven te kunnen groeien 

want dat is mijn grootste doel hier op aarde.  

Houd van mij om me zelf de kans te geven mijn richting in het leven te 

volgen, zelfs voel of zie jij, lieve ouder, het helemaal anders. Houd gewoon van 

mij voor wie ik ben als zielenwezen. Ik houd al van jou van voor mijn geboorte. 

 

Mijn pad? 

 Ik heb mijn eigen pad te gaan. Op dit pad zal ik mijn lessen tegenkomen en 

hiervan leren. Deze lessen die ik te leren heb zijn anders dat die van jullie. Het is 

goed mijn eigen unieke pad te leren zien, mijn eigen weg te gaan zodat jullie 

kunnen begrijpen dat ik dit pad gekozen heb om te gaan, maar ook dat jullie 

kunnen ondersteunen en begeleiden naar de toekomst waarbij ik vertrouwen 
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krijg in mijn eigen weg. Als jullie wensen dat ik jullie weg volg, dan zal ik afwijken 

van wat mijn weg hoort te zijn en dan zullen jullie verre van begrijpen wat mijn weg 

is noch zullen jullie me voldoende ruimte geven om op eigen wijze te leren. De 

kans is dan zeer groot dat ik verre van gelukkig ben juist omdat ik te ver van mijn 

pad geweken ben. 

Het enigste dat ik je nu vraag, is van mijn gewoon te houden ook al strookt mijn 

pad verre van met het uwe. 

Sta me bij wanneer ik val, maar laat me immer vrij in mijn keuzes. 
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Het is zoals het is. 

Alles is goed zoals het is! Soms lijkt het misschien helemaal verre van zo te 

gaan zoals het dient te gaan. Misschien heb je de wens dat het allemaal anders 

dient te zijn. Maar het gaat echt precies zoals het dient te gaan. Ik ben hier 

verre van omdat jij als ouder alles al weet. Ik ben hier omdat jij voor jij geboren 

werd ervoor gekozen heb van je eigen kinderen te leren. Om samen te leren. 

Ik kom je dus helpen met het krijgen van inzichten in jezelf zodanig dat jij 

kan leren door mijn spiegeling hoe je uw schaduwkant kan overstijgen. 

  

Wat anderen ons leren. 

Het gedrag van andere mensen leert ook ons iets. Leer mijn verre van om 

de schuld te geven aan anderen als deze wat voor u ongewenst gedrag is, 

vertonen. Dan leer je mij om angstig te zijn en te blijven. Dan leer je mij om 

antwoorden buiten mezelf te zoeken, te vinden, te zijn en te blijven. Leer mij de 

spirituele les dat alles gebeurt om een reden, dat toeval nooit bestaat en dat 

mensen lessen brengen, een spiegel voor ons zijn.  Leer mij dat wat ik in de 

ander zie een deel is dat eigenlijk reeds in mezelf zit. Dat ik dan naar mezelf dien 

te kijken en dat deeltje dat ik gevonden heb te veranderen zodat ik die andere 

zaken verre van nog zie of op mijn pad tegenkom. Heb geduld met mij hierin want 

het kan zijn dat ik het misschien nodig heb dit meermaals van je te horen. 
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Soms kan de boodschap zijn bij mezelf te blijven en leren sterker te 

worden of te leren dat ik mij kan ontwikkelen tot een vredelievend en 

liefhebbend mens, dat ik meer vaardigheden in omgang met andere ontwikkel. 

Help mij dat keuzes maken steeds winnen is. Help mij te leren dat mensen in mijn 

leven soms kort, dan lang en soms levenslang aanwezig kunnen zijn, maar dat zij 

aanwezig zijn zolang wij elkaar nodig hebben, zolang wij voor onze geboorte 

gekozen hebben om elkaar bij te staan. Dat de duur waarin iemand in mijn leven 

is losstaat van hoeveel iemand van me houdt. 

 

Alles komt altijd goed! 

Alles in het leven komt altijd goed, maar goed heeft vele betekenissen. Soms zit 

het allemaal tegen, help mij dan om positief te blijven en om een openheid te 

houden, om te vertrouwen en de engelen om hulp te vragen. Dat zijn momenten 

van leren. Leren doe ik het best door mijn emoties ruimte te geven voor wat is en 

voor wat komt zodat er heling kan plaatsvinden in en rond mij.  

Emoties dien ik te doorvoelen en verre van te bevechten of de strijd aan te 

gaan met iemand anders.  Vechten is verzetten terwijl ik juist mijn unieke pad 

vertegenwoordig.  Emoties doorvoelen of doorstaan zal kracht geven en mij 

sterk maken. Kunnen veranderen is een sterkte net als gevoelens tonen, hebben 

en doorleven kracht is. 

 

Het universum heeft echt verre van tot doel om dwars te zitten, maar wel om mij 
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en jou te helpen om te leren zodat we verder ons pad kunnen bewandelen waar 

voor we gekozen hebben.  

Heling is heel worden en dat kan enkel ontstaan door lessen te leren hier op 

aarde in ons leven. Dit is tevens een kans voor jou en voor mij om dichter tot 

elkaar toe te groeien, om meer in verbinding te staan met elkaar en de 

onvoorwaardelijke liefde van onze spirituele familie te voelen.  

 

Ik breng vernieuwing 

Bij elkaar leren en groeien we. Ik ben in jouw leven gekomen om de groei 

tot vernieuwen bij te dragen. Ik kom jouw vernieuwing brengen zodat je dingen 

op een ander manier kunt gaan zien. Zo ontstaan er voor jou ook nieuwe wegen 

en leer je kijken met andere ogen. Open je armen in de lucht en laat de 

vernieuwing toe, laat groei toe.  Ik weet al lang dat dat jij verre van alles kan 

weten, samengroeien we door ervaringen, praten, luisteren en door in ons hart te 

leven.  

Dit maakt onze verbinding van liefde alleen maar sterker. Jouw kwetsbaarheid is 

jouw grootste kracht en dat geldt ook voor mij. Onze kwetsbaarheden maakt 

ons verbonden voor het leven en daarnaast. 

 

Imperfectie is mooi 

Het leven hoeft verre van perfect te zijn zodat ik kan groeien zonder 

zorgen. Het zijn de lessen die mij duidelijkheid zullen geven wie ik ben en wat ik 
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hier kom doen. Hierin ligt veel kracht, wijsheid en onvoorwaardelijke liefde 

verborgen. Ik heb het recht om op zoek te gaan naar deze kracht, naar deze 

wijsheid en naar onvoorwaardelijkheid zodat ik het me eigen kan maken, het kan 

delen en ik kan begrijppen wat mijn doel(doelen) hier op aarde zijn. Ik vraag jou, 

lieve ouders, om mij bij te staan, mij te ondersteunen, mij onvoorwaardelijk lief te 

hebben en tegelijk vrijheid te behouden om mijn zoeken waar te maken.  

Laat me zijn wie ik ben in plaats van me te veranderen naar je gewenste 

evenbeeld. 

 

Ik ben dat ik ben. 

 Ik ben verre van beter of slechter dan een ander. Ik ben net als jij een 

wezen van liefde. Ik kom voort uit een bron van liefde en ben hier om een taak te 

verrichten. Dit maakt mijn een mens als jij die imperfect is, maar ook compleet is. 

Ook al doet de wereld om jou heen je soms vermoeden dat alles anders is. Deze 

maatschappij heeft veel eisen waar ik verre van helemaal aan kan voldoen. Ik ben 

anders. Ik ben gevoeliger. Ik kijk anders. Ik leef anders. Heb geduld met mij. Als 

ik verre van kan voldoen aan de eisen die een ander aan mij stelt, is dat heel 

menselijk en geen falen.  

Aanvaard mij voor wie ik ben. Houd van mij voor wie ik ben. Maak mij verre van 

tot jouw evenbeeld. Ik ben verre van slecht in onderwijs, ik hoef verre van beter 

mijn best te doen dat een ander, ik ben verre van minder dan de ander, ik groei 

op mijn tempo en op de wijze die voor mij nodig is. Ik ben wie ik ben. Heb 
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vertrouwen in mij! Laat me horen als voelen dat je me vertrouwt en er bent 

ongeacht wie ik ben. 

 

Ik ben één met alles om me heen 

Ik ben één met alles om me heen. Ik ben een ziel in het lichaam van een 

mens. Ik weet als kind wie ik ben en anders dan volwassenen ben ik verre van op 

zoek naar mijzelf tenzij jullie, lieve ouders, mij zeggen dat ik anders dien te zijn. 

Als jullie mij zeggen dat ik anders dien te zijn, dien ik wel opzoek gaan naar 

mezelf. 

 

Als kind vind ik mijzelf in alles om mij heen. Ik zie, voel en weet door de 

sluier heen. Deze sluier kan jouw lichaam zijn, het kan de wereld zijn, maar het 

kan nog veel als heel anders zijn. 

 

Verbondenheid 

Vanuit ons hart zijn we met onze ziel in verbinding. Ons hart heeft een 

ander bewustzijn als onze gedachten die uit ons hoofd verder komen. In deze 

wereld hebben jullie geleerd om te leven vanuit jullie hoofd en zijn jullie opzoek 

om terug te keren naar het leven vanuit het bewustzijn van jullie hart. Ontdek in 

mij dat ik reeds als kind (tot en met mijn 7 aardse levensjaar) in mijn 

hartbewustzijn leeft, help mijn hier verder hierin te leven.  
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Ontdek in mij het anders zijn en heb dit onvoorwaardelijk lief. Heb alles 

onvoorwaardelijk lief want dan kan jij zien wie ik werkelijk ben. Probeer mij verre 

van te maken zoals jij want dat zal ik ongelukkig zijn, onzeker zijn, anderen de 

baas over me laten spelen, mezelf verre van graag zien, verre van meer weten wie 

ik echt ben. Dan kun je verre van meer zien hoe ik in mijn hart leef, hoe de 

verbinding tussen mijn hart en ziel bestaat, dan voel jij verre van meer wat ons in 

eerste instantie diep verbond.  

 

Verantwoordelijkheid 

 Verantwoordelijkheid is anders dan je denkt! Jij bent verre van 

verantwoordelijk voor mijn geluk. Het is jouw verantwoordelijkheid om mij te 

leren mijn eigen geluk te vinden. Met vallen en opstaan, want dat hoort erbij. 

Het is jouw verantwoordelijkheid om alles wat jij kent en weet aan mij door te 

geven en om me te leren van mezelf te houden zoals ik ben en met de kennis die 

ik aangereikt krijg van je om er zelf mijn keuzes in te maken. Want lieve ouder, ik 

ben zelf verantwoordelijk voor mijn eigen leven, mijn eigen geluk en mijn eigen 

weg. 

 

 Stel je open voor je eigen groei 

Stel je open voor groei, het brengt ons een nieuwe weg. Het is onmogelijk 

als ouder om alles te weten. Maar het is moeilijk voor mij als je verre van wil leren. 

Alles wat jij leert over jezelf zal je helpen meer ruimte voor jezelf te maken 

http://www.livingheart.be/


© Wendy Mertens- www.livingheart.be – 2014- Drongenstraat 126- 9160 Lokeren | 

 E-Book | 5 oktober 2016 
“alle rechten voorbehouden. Verre vans uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever” 

 

waardoor er automatisch meer ruimte komt voor mij. Blijf open staan voor groei 

en durf uit oude patronen als overtuigingen en aangeleerd gedrag te stappen.  

Sta verre van alleen open voor wetenschap maar ook voor mensen die 

vernieuwend denken, voor mensen die spiritueel zijn. Zij weten ook dingen over 

mij die de wetenschap noch verre van kent, die de wetenschap onbelangrijk vindt 

om te onderzoeken, zaken waar de wetenschap geen antwoord op weet of het 

verre van begrijpt. Ik zal je leren onvoorwaardelijk lief te hebben ook al denk je 

misschien dat dit bijna verre van mogelijk is. 

 

Ben ik een nieuwetijdskind? 

Ben ik een kind dat in jullie maatschappij de label; hooggevoelige of hoog 

sensitief, autisme, Adhd of ADD, empaat of DCD heeft gekregen dan merk 

je wel snel dat ik anders ben dan de doorsnee kinderen. Ik ben hier voor een 

speciale reden. Verre van enkel om jullie als ouders nieuwe dingen bij te brengen 

maar ook onze ganse samenleving als wereld. 

Wij kijken anders naar de wereld!  Een van de redenen waarom wij hier zijn, 

is om jullie bewuster te helpen leven in omgang met elkaar en in omgang met de 

aarde, om jullie terug te helpen jullie open te stellen voor dingen die er zijn, maar 

die jullie vergeten zijn sinds jullie 8ste levensjaar of zelfs vanuit andere levens. 

Maar ook herinneringen voor dit leven. Want er is meer tussen hemel en aarde 

liefste (groot)ouders, dan wat jullie allemaal kunnen zien met je fysieke ogen. 
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Ben ik een nieuwetijdskind help me dan om mijn taak te vervullen. Deze 

heeft te maken met de liefde voor mensen als spirituele wezens en/of de liefde 

voor de aarde., maar ook met een liefdevolle zachtheid naar elkaar toe. Houdt 

mij verre van tegen in mijn taak maar help mij om deze te aanvaarden, zoek hulp 

als het moeilijk is voor u om deze te aanvaarden. Wij zijn allen spirituele wezens, 

tijdelijk hier op aarde om veranderingen en ervaringen op te doen. Doch allen 

verbonden in eenheid van de bron waar we van komen. 

 

Eerlijkheid? 

Wees eerlijk tegen me als het over jezelf, je gevoelens of over gelijk welk 

onderwerp gaat. Pas je taal en uitleg aan naargelang mijn leeftijd of waar je voelt 

dat ik klaar voor ben, maar blijf altijd eerlijk tegen me. 

Ik voel wanneer je tegen me liegt en als dit te vaak gebeurt leer je me dat 

deze wereld onveilig is en geen respect verdient zo ga ik ook leren van jou als 

ouder om te liegen. 

Leer me om te praten wanneer ik praten kan en eerlijk kan zijn of dat het 

dan beter is om te zwijgen. 

Help me om eerst de veiligheid te voelen in mijn relatie met jou zodat ik 

weet dat het veilig is om eerlijk te zijn en om te weten wanneer ik best verre van 

alles zeg, maar leer mij vooral te vertrouwen dat eerlijkheid de beste weg is. 
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Laat me mijn pad bewandelen, ik weet mijn weg en wat goed voor me is!

 

.  

Ik breng oude waarden terug tot leven 

Ik ben hier om waarden zoals respect, wederzijdse liefde, verbondenheid, 

eerlijkheid, bewustheid, samenleven, en eenheid. Laat me deze waarden uiten en 

help me tevens te groeien zodat ik ook goed voor mezelf zorg.  
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Enkel als ik goed voor mezelf zorg en bewust leef, kan ik werkelijk op een 

evenwichtige en gezonde wijze mijn waarden leren aan anderen door een 

voorbeeld te zijn want daden spreken meer dan woorden. 

Help me dus om voeding die negativiteit in mezelf als in mijn denken 

aanwakkert te elimineren. Het gaat hier vooral om suiker, melkproducten, pb’s, 

kleurstoffen, tarwe en alles waar cafeïne in steekt. 

 

Leven met de openheid van je hart 

Ik ben hier om jouw lieve ouders als geheel mijn omgeving te helpen om 

opnieuw zoals in de plaats waar wij allen van komen te leven in ons hart, te leven 

uit ons hart en onvoorwaardelijk te zijn ten opzichte van onszelf en van anderen. 

Leef in een staat van kind-zijn zodat je uw hart weer kan openmaken en 

stel jezelf open voor mij en ik stel mijn hart open voor jou. 

Ik ben hier om jouw lieve ouders te helpen bewust te leven. Maar bewust 

leven begint met naar jezelf te kijken, om oordelen en veroordelen naar je zelf als 

anderen los te laten. 

 

Muziek kan helend of verscheurend zijn 

Lieve ouders voor mij is instrumentale muziek zeer helend en het zorgt dat 

ik zuiver, eerlijk en in mijn aangeboren zielswaarden blijf. Behoed me dan ook 

van gezongen muziek tenzij elk woord in de tekst positief is. Elke andere muziek 
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brengt me in verwarring, maakt me verdrietig en zorgt dat er een afstand komt 

tussen wie ik in mijn ziel ben en wie ik hier op aarde ben. Dit is trouwens ook een 

geschenk aan u, lieve ouders, om te luisteren naar helende bewustzijnsmuziek 

zodat jij ook terug bij jouw zielswaarden kan komen. 

Er zijn maar 5 lichttalen op deze aarde en enkel muziek gezonden in deze 

talen is goed voor ons allen bewustzijnsgroei. Twee van deze lichttalen zijn 

Chinees en Hebreeuws, de ander lichttalen daar weet men verre van de juiste 

uitspraken nog van en ze zijn zo goed als in gesproken taal afwezig. 

Een gezongen taal die nog wel kan voor me is de taal waarin in 

grootgebracht ben, maar de tekst dient positief te zijn van inhoud. 

 

Harmonie 

Ik ben hier om mee te helpen aan harmonie onder de mensen op deze aarde, 

gelijkwaardigheid voor iedereen zodat er ook in onze maatschappij(en) meer 

harmonie en vrede is. Dat we groeien naar één grote maatschappij van een-zijn 

in de eenheid als liefde. 
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Leven in eenheid 

 Lieve ouders misschien 

kan wat ik je nu ga vertellen een 

schok voor je wezen, maar ik ben 

hier om mee te helpen aan het terug 

leven in een-heid van alle mensen. Ik 

zeg “terug” omdat ik ooit al eens 

hier op aarde ben geweest.  

Misschien merk je soms wel 

dat ik dingen vertel over “vroeger” 

dat voor u verre van kan omdat jij 

vanuit dit leven kijkt, maar met 

“vroeger” bedoel ik de tijd van toen ik hier al eens eerder was.  

Een-heid en onvoorwaardelijke liefde is belangrijk, lieve (groot)ouders, want 

dat is de weg voor ons nieuwe bestaan, voor onze nieuwe samenleving.  

 

 

Als ik ziek ben, … 

 Ook ziekte, lieve (groot)ouders, heeft zijn wijsheid. Als ik ziek ben, sta mij 

dan bij in liefde en help me op zoek te gaan naar de wijsheid die mijn ziek-zijn me 

brengt. Ziek-zijn of ziekte maakt van mij een ander mens. Het is onderdeel van 

mijn lessen die ik te leren heb en het kan weleens zijn dat als ik te ver van mijn 
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pad ben afgeweken mijn ziek-zijn me juist weer op het pad zal brengen. Dus lieve 

(groot)ouders ziek-zijn is onprettig maar vraagt van mij en van jullie verandering 

in mijn en jullie leven zodat de wijsheid die nu slapend in me aanwezig is, terug 

wakker kan zijn. 

 

Als je het echt verre van begrijp wat ziek-zijn me brengt, zoek hulp bij een art s 

voor diagnose maar ga   ten rade bij iemand die de wijsheid van ziekte begrijpt.
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Lieve ouders, 

Blijft altijd trouw aan je positieve gevoelens. Jullie eigen wijsheid is jullie 

de afgelopen jaren afgeleerd. Ik weet dat want ik voel jullie hartenpijn. In plaats 

daarvan heb je geleerd te luisteren naar de ander, naar de maatschappij. Dit 

houdt bij jouw negatieve gevoelens stand en houdt je weg van het bewustzijn van 

je hart tegen.  

De weg van onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen in het hart, intuïtie 

wordt in deze maatschappij nog grotendeels ingevuld door hoogopgeleiden 

mensen die geleerd hebben hun hart en intuïtie uit e schakelen en met feiten te 

komen die uit onderzoek voortkomen. Goed dat er sinds 2012 al zovelen zijn die 

verre van meer dat pad volgen.  

Onthoud, lieve (groot)ouders, dat ik hier ben om ook jullie in de eerste 

plaats te helpen in jullie eigen evolutieproces. 
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Lieve vader, 

Ook jij hebt een sterke intuïtie.  Toon je gevoelens want ik heb het nodig 

te weten dat gevoelens tonen goed is en je sterk maakt. Het kan zijn dat je 

andere dingen ziet en voelt dan mama, het is goed te voelen hoe jullie elkaar 

aanvullen.  

Ben jij meer gericht op feiten en op wetenschap? leer elkaar aanvullen 

want dat geef je mij een goede basis mee waarin ik kan opgroeien in vertrouwen. 

Zo weet ik verre van beter of de wereld te vertrouwen is en ik hier veilig ben. Zo 

kan ik opgroeien in geborgenheid en onvoorwaardelijke liefde. Wij vormen 

samen één sterk team.  
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Lieve moeder, 

Maanden heb je mij gedragen. Wij hebben een aparte band die met geen 

andere band te beschrijven is. Ik heb jou als moeder gekozen om via u op deze 

aarde te komen om zo mijn lessen die ik nog dient leren te kunnen leren.  

Houd van mij, staat mij bij, stimuleer me, draag me altijd in je hart, maar laat me 

ook los zodat ik werkelijk leren kan. Volg steeds jouw hart, maak beslissingen die 

goed zijn voor jou omdat jij van jezelf houdt want zo leer ik ook van mezelf te 

houden.  

Het kan zijn dat jij meer beschermend bent dan papa, maar laat me vrij, laat me 

de wereld onderzoeken terwijl je op afstand liefdevol toekijkt zonder me de weg 

te wijzen. 

Gebruik je intuïtie want die heb ik ook, zo leer ik dat ik ook naar mijn intuïtie 

luisteren mag hoor. 

Ook wij vormen samen een team, net zoals jij en papa, ik en papa en wij samen. 

Dank je lieve ouders dat ik via jullie hier op aarde mocht komen. 
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In liefde voor elke kind dat op deze aarde wandelt, want onder de leeftijd van 7 

jaar zijn ze de wijsheid die we nodig hebben.  

Wendy Mertens d.d. 23/9/2015 
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