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WOORDJE UITLEG   

In dit ebook bied ik je oefeningen aan die je beschermen tegen negativiteit die van buiten 

af komt. Tegelijk maken ze u bewuster van wat er in je vibratie , je persoonlijkheid en 

ego dus gaande is. Daarnaast leg ik je uit hoe het komt dat je hinder er van ondervindt.  

Bovendien versterken deze oefeningen uw zefvertrouwen, geven ze innerlijke rust en 

versterken ze uw aura.   

 

Licht is onvoorwaardelijke liefde, de liefde van de bron die in iedereen zit. Het is het 

bewustzijn dat wakker begint te worden stap voor stap om zo met de tijd het ego te 

kunnen overstijgen.  

  

Wie deze oefeningen dagelijks direct na het opstaan of ten laatste voor het verlaten van 

de woning doet gaat zichzelf meer gegrond voelen, minder invloed voelen van de 

omgeving. De voorwaarde is wel om het dagelijks te doen.  De eerste resultaten zijn 

mogelijks merkbaar na 10 à 30 dagen. Dit is afhankelijk van waar je beginpunt is op de 

moment je met de oefeninen begint te werken. 

  

Als je nu tegen me zou zeggen: “ik heb er weinig tot geen tijd voor”, wel stel je dan de 

vraag: Hoe graag wil je die negativiteit weg? Hoe graag zie je jezelf om hier dagelijks een 

15 minuten voor jezelf iets te doen? Wat maakt dat je  

zegt ik wens voor mezelf verandering maar dat je noch de tijd noch de verandering wenst 

letterlijk te implementeren in je leven?  

  

Vind je van jezelf dat je het waard bent dat je gelukkig bent? Om gelukkig te kunnen zijn 

is het van belang om eerst van jezelf te gaan houden voor wie je in volle totaliteit hier en 

nu bent. Dat wil dus zeggen dat je ook die handelingen dient te gaan stellen om die 

gewenste  verandering nu te bekomen.  

  

Liefdevolle groeten,  Wendy 
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NIEUWETIJDSGRONDING   

Adem in via de neus, adem uit via de mond.   

Blijf dit doen tot je voelt dat je je innerlijk rustig voelt en de (negatieve) gedachten weg 

zijn of sterk verlaagd zijn.  Laat andere gedachten voorbijgaan. Dat wil met andere  

woorden zeggen stop de gedachten vast te nemen en rond dat onderwerp te denken.   

  

Beeld je in dat je bovenop de wereld staat. Laat nu wortels uit je voeten groeien naar het 

midden van moeder “Aarde” waar de lava is. Hier gaan de wortels zich nestelen in de  

liefdevolle warmte van moeder “Aarde”. Via de wortels gaat er een rode, warme, zalige en 

rustgevende rode energie om hoog zo naar je lichaam. Eens deze energie in je lichaam  

komt, laat ze via je voeten je lichaam binnen komen zodat ze in elke cel komen kan. Geef 

nu alle negatieve gedachten, gevoelens, zorgen, vermoeidheden mee aan de stroom van  

de rode energie. 

 

Als de stroom gans je lichaam zo doorwandelt en er naar je voelen verre van nog iets 

overblijft om af te geven, laat je de stroom terug naar moeder “Aarde” afvloeien.   

  

Beeld je in dat er boven je een licht verschijnt en dat dit licht steeds groter wordt tot het 

jou helemaal omgeeft net of je in een cocon zit van wit doorschijnend licht.   

  

Laat het licht nu verder groeien dat ook de aarde met jou erop geworteld, in deze cocon 

van wit Licht zit. Dit licht is liefde, warmte, genegenheid, het onvoorwaardelijke, 

beschermend en je bent veilig. Blijf dit beeld even voor je houden. Geniet van de warmte, 

de energie, de liefde en de veiligheid. Jij bent geliefd door moeder “Aarde” en door vader 

“Universum”.   
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VOORDELEN VAN DEZE GRONDING  

✓ VERGROOT ZELFVERTROUWEN  

✓ MAAKT JE EVENWICHTIGER OM  TE  

✓ BESLISSEN  

✓ GEEFT CONNECTIE MET BRON  

✓ LAAT LIEFDE DOOR EN OM JE STROMEN  

✓ BESCHERMING  

✓ LAAT JE DE LIEFDE VAN DE GODDELIJKE MOEDER  

✓ ERVAREN  

✓ LAAT JE DE LIEFDE VAN DE GODDELIJKE VADER / UNIVERSUM ERVAREN  

✓ ZORGT DAT JE EIGEN ENERGIE OP GANG KOMT  

✓ STOPT DAT JE ENERGIE SNOEPT BIJ ANDEREN OF ANDEREN BIJ U 

✓ VERHOOGT VEILIGHEIDSGEVOEL OP AARDE  

✓ BRENGT INNERLIJKE RUST BIJ GELIJK WELK  

✓ NIEUWETIJDSKIND  

✓ HELPT MET EMOTIONELE CONFLICTEN MET JE OUDERS OF EEN VAN JE 

OUDERS 

✓ MAAKT JE BEWUSTER 

✓ …..  
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PLAATSEN VAN SPIEGEL   

Beeld je in dat het licht een schild is dat alle negativiteit  

automatisch terugstuurt van waar het komt, terug naar zijn bron van oorsprong.   

  

Visualiseer je een spiegel van licht op je buik die alle negativiteit automatisch 

terugstuurt van waar het komt, terug naar zijn bron van oorsprong.   

  

Open weer je ogen wanneer je er je klaar voor voelt. Doe dit op een rustige manier.   

  

Als je je lichaam en geest ontspant dan komen je hersenen in α-status, dat een positief 

effect heeft op geheel je gezondheid.  

 

Recentelijk heb ik nog persoonlijk mogen ontdekken dat deze Spiegel zelfs helpt als 

iemand bewust als onbewust telepatisch of via mindcontrol met je bezig is. Het blokt dit 

volledig af. 
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WAT MAAKT DAT DEZE OEFENING WERKT ? 

Telkens iemand over je iets negatiefs zegt of denkt of zelfs schrijft is deze persoon 

negatieve energie naar je aan het sturen. Eigenlijk gebruikt deze persoon op een 

onbewuste manier de wet van de aantrekking.  

 

Gelukkig is het zo dat de universele wet van de vrijheid je toelaat je te beschermen en je 

vrijzet waardoor het negatieve van de ander nul effect op je heeft tenzij je je er via je 

energetisch lichaam voor openstelt. Ja, dat doet bijna iedereen.Vandaar dat je ook vorige 

oefening ontvangen hebt. 

  

HOE WERKT NU DIE WET VAN DE VRIJHEID?  

Wel deze wet houdt simpelweg in dat niemand het recht  

heeft om de vrije keuze van een ander te beïnvloeden, langs gelijk welk kanaal. 

Gedachten zijn energieën net als uitspraken en daarom hebben ze invloed.   

 

De negatieve gedachten of uitspraken van een ander kunnen enkel bewust invloed 

hebben zodra de ontvanger kiest ze toe te laten tot zich waardoor deze ontvangen worden 

en hun gevolgen in je energetisch systeem nalaten.  

 

De negatieve gedachten hebben dus het meeste effect op de persoon die ze doet. Ze 

ontstaan vanuit je ontwikkelde persoonlijkheid,je rol. 

 

Wanneer iemand kritiek van iemand anders aan neemt dan neemt men deze kritiek 

binnen in het denken, het lichaam als het energetisch lichaam.  

 

Vandaar dat het zo aangewezen is om constructieve positieve feedback te geven. En zelfs 

het te houden op positieve uitspraken. Dit laatste heeft alles te maken met hoe je kijkt 

naar alles en is zeker toepasbaar voor alles. Je kan het ook leren om geheel in alles de 

stilte in jezelf te hebben als positiviteit in je denken, doen en schrijven. 

 

Door deze oefening van de Spiegel als extra bij je gronding, te doen geef je  
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simpelweg terug wat de ander naar je onbewust stuurt en help je de zender om bewuster 

te worden van wat deze persoon doet.  

 

 

WAAROM TERUG STUREN ALS DE WET VAN DE VRIJHEID ZIJN WERKT  

DOET?  

Terugsturen is nodig want de spiegel zit op je energetisch lichaam, wat het eerste 

lichaam is dat men dan bij wijze aanvalt.  

 

Je hebt nog andere energetische lichamenn naast je aura ( die op zich al uit 7 lichamen 

bestaat) , maar je ziel kan ook de effecten opnemen waardoor je lichaam als je aura (die 

samen je pijnlichaam vormen) de gevolgen direct ondervindt. Op die manier haal je het 

ook uit je energetische vortex ( = je energetisch veld) in plaats van het er te laten blijven 

hangen.  
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HOE KOMT HET DAT JIJ DIE NEGATIVITEIT IN JE ENERGETISCH LICHAAM 

BINNEN LAAT ? 

Dit doe doordat je zelf in je energie bezig bent met zaken die negatief zijn.   

 

Doordat je zelf negatief denkt, het negatieve ziet, het negatieve voelt, het negatieve 

beschrijft. Hierdoor maak je dat je jezelf in een vibratie zet van negativiteit waarmee je  

negativiteit van iemand anders binnen laat.  

 

Alles van negativiteit als het nu van je denken, je spreken, je schrijven, je leven, je 

geschiendenis komt…het is zo dat de som van al dit je persoonlijkheid vormt, je rol of 

beter gezegd je ego. 
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HOE DRAAI JE HET DAN OM JE ENERGETISCH LICHAAM TE SLUITEN VOOR 

NEGATIVITEIT ? 

Dit doe je door je gedachten, je uitspraken, je voelen, je schrijven positief te houden 

zowel over jezelf als over een ander persoon.  Maar ook door in jezelf een volledige stilte 

toe te staan. In het nu aanwezig zijn. In dit ebook ga ik je verder helpen met het 

negatieve ompolen naar positieve. 

 

Als we negativiteit vanuit een human standpunt bekijken hebben we liever dat het 

wegblijft wat heel begrijpelijk is want het zet letterlijk alles op zijn kop. Maar vanuit een 

spiritueel en bewustzijnsstandpunt is het je leermeester. Wat ik je leer is om de 

negativiteit energetisch buiten te houden doch om het wel te zien want dit leert je heel 

veel over je eigen vibratie, je frequentie, je bewustzijnsniveau, … en nog zoveel meer. 

 

Nu hoor ik je zeggen: “Wendy, dit is onmogelijk!”  

Neen, dat is het verre van. Niets is onmogelijk tenzij dat je het altijd tegen jezelf blijft 

zeggen. 

  

Dit is een eerste stap van bewustwording die je bij elke gedachte, gevoel, uitspraak, 

schrijven doet, dat je de gedachte of het gesprokene vastgrijpt en bekijkt. Het is hier 

nodig te gaan evalueren of dit in een negatief daglicht staat zodat jij op dat moment de 

keuze hebt OM die gedachte, gevoel, uitspraak, schrijven om te zetten naar iets positiefs.  

Het is dan zeer belangrijk het te herformuleren. Het laatste , de herformulering, heeft 

dan zijn effect op energie. Met al de gevolgen die voor jezelf en anderen erbij horen. 

 

Onthoudt; denken is een energetische actie dus deze heeft altijd gevolgen. 

  



       

 10  ONZE PERSOONLIJKHEID ,  ONZE VALKUIL-  WWW.WENDYMERTENS.COM  

 

  

VOORBEELD:   

Stel je denkt of schrijft “Ach, mijn buren maken mij uit voor een onaangenaam mens”. 

Dan is het ten zeerste van belang als je je bewust bent op dat moment dat je die 

gedachte doet. Dat je tegen jezelf zegt. Schrap het of je wist het op je pc en je 

herformuleert de zin naar bijvoorbeeld: Mijn buren zijn wie ze zijn. Zij hebben hun visie 

en ze zijn nog in hun proces en dat is oké. Ik weet wie ik ben en zie de goedheid in hen 

en laat hen daarom zijn wie ze zijn.  

 

Zorg dat je gevoel hierbij positief is, want als je iets negatiefs zegt zit er ook een negatief 

gevoel onder.  Het gevoel onder wat je zegt is datgene wat de wet van de aantrekking nog 

meer activeert.  

 

Zolang je het negatieve gevoel ervaart is het nodig om te blijven oefenen in de positieve 

affirmatie tot je gevoel erbij verandert naar een positief gevoel.  

 

Maar wat vertelt nu zulke uitspraak nog meer? 

Stel jezelf hierbij eens volgende vragen: 

1. Is dit een oordeel? 

2. Is het een overtuiging over anderen? 

3. Wat vertelt het over mijn punt van aantrekking? 

 

Waar kom je op uit?  

Een “ja” als antwoord op de eerste 2 vragen en “negatief” op de 3e vraag.  

Enkel als je echt 100% eerlijk met jezelf bent komt je op deze antwoorden en iedereen 

komt daar op uit. 

 

Waar komen die overtuigeningen en oordelen vandaan? 

Uit je persoonlijkheid of het persoonlijk lichaam of je rol of je ego. Ik schrijf of want 

eigenlijk benoem één en hetzelfde ding maar met de verschillende namen dat het heft.  
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HOE DRAAI JE DE NEGATIVITEIT?  

1. Wie is een persoon waarvan jij van zegt dat je negativiteit van ondervindt ? 

( dit kan gaan van negatieve gevoelens bij een persoon tot frustraties en kwaadheden 

naar iemand)  

( schrijf er 3 tot en met 5)  
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2. Hoe vind jij dat deze personen negatief is?  

(schrijf per persoon op hoe je deze persoon negatief vind?)  
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3. Wat zijn de goede eigenschappen van deze personen?  

(schrijf per persoon 5 positieve karaktertrekken op of iets wat die goed kan of iest waar je 

van merkt van “dit kan ik nog leren van deze persoon”. Hoe meer, hoe beter!)  
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4. Kan je zien waarin deze persoon aan het oefenen is of wat deze persoon aan het leren 

is? (Schrijf per persoon dit op. Dit zijn de leerpunten van de ander)  
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Wel focus je vanaf heden op punten 3 en 4 per persoon die je genoteerd hebt bij punt 1.  

Schrijf ze op een spiekbriefje, leer ze van buiten en vertel dat tegen jezelf als tegen de  

wereld en zie wat voor wonderbaarlijks gebeurt.  Ze ze in een positieve zin waarmee je 

telkens de naam van die persoon gebruikt. 

 

Voorbeeld; 

Gerard is een energiek persoon. Hij is veel aan het wandelen, in zijn tuin bezig en je kan 

hem ook altijd om tips vragen rond de verzorging van de tuin. 
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AURAVERSTERKING   

Aura-bescherming-versterking-oefening als versterking om bij je eigen kracht te blijven 

en negativiteit buiten te houden.  Als je nog negativiteit voelt na deze oefening dan is het 

enkel mogelijk de negativiteit te voelen die in je eigen vibratieveld aanwezig is. 
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HOE DOE JE DIT NU?  

Zoek een mooi rustgevend muziekstukje van meditatie of iets instrumentaal.  

Sta recht en ga op een plek staan waar je rustig de armen goed kan bewegen.  

Plaats je voeten uit elkaar, ongeveer ter hoogte van de lijn met je schouders.  

  

Zak lichtjes door de knieën en adem heel rustig in en uit.  

Laat je handen en armen gewoon naast je lichaam hangen.  

Ga nu op het tempo van je ademen je handen rustig naar boven brengen met de armen 

lichtjes gestrekt. Laat de handen hierbij naar beneden hangen.  

  

Voel de lichte energie die door je handen komt of die je met je handen streelt.  

  

Je blijft steeds hoger en hoger gaan op dat ritme tot je net boven je hoofd komt.  

 

Eens boven je hoofd, ga je hetzelfde te werk maar neerwaarts.  

  

Deze handelingen herhaal je op je ademhaling en op de muziek voor minimaal 5 minuten 

elke dag.  

  

Weet, dat wat je streelt je eigen aura is.  

  

Verder wens ik je veel  rust die deze oefeningen teweegbrengen.  

 

Laat me zeker horen of het duidelijk voor je is? Heb je nog vragen? Mail me gerust op 

groei.kracht@telenet.be 

  

  

groei.kracht@telenet.be
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WAT DOEN DEZE OEFENINGEN VOOR JE LICHAMEN ? 

Het eerste lichaam dat jij kent is je fysieke en van ons tweede lichaam hebben mensen 

ook reeds gehoord, namelijk ons energetisch lichaam dat bestaat uit onze aura en onze 

chakra’s. Dit lichaam telt op zich 7 energetishe lichamen. Vaak horen mensen dat ons 

energetisch lichaam bestaat uit 7 lichamen wel dan hebben ze het over de aura. 

 

Deze oefeningen hebben een positief effect op deze 2 lichamen waardoor je de 

mogelijkheid met der tijd kan bekomen, mits nog andere oefeningen en bewustzijnsgroei 

doet, om je 3, 4 en 5e lichaam te kunnen helpen laten wakker worden.  Deze lichamen 3 

tot en met 6 zijn bij iedereen aanwezig doch is er niets van contact. Het contact kan pas 

ontstaan naar een heel process te hebben ondergaan.  

 

Het 4e lichaam is de ziel waarmee je opnieuw contact kan bekomen, maar je dient je 

“ego” eerst heel goed te kennen.En geheel dit proces is wat je leert bij “Voor altijd 

gelukkig”- programma. 

 

Ik gebruik hier bewust “ te kunnen helpen laten wakker worden “, daar deze oefeningen 

een paar van de puzzelstukjes vormen die helpen op weg naar het wakker worden van 

hogere energetische lichamen zoals je aura. Doch zijn er nog andere aspecten die ook 

van belang zijn. Je ontvangt hier letterlijk de eeste puzzels om met je ego op een zachte 

wijze om te leren gaan. 

 

Veel te vaak zijn mensen bezig met “oud elevens” , “ vroegere levens” en het nu (wat 

eigenlijk heel goed is), doch alles wat je hier en nu leert al sweet te transcenderen maakt 

je volgend leven compleet anders.   

http://www.wendymertens.com/voor-altijd-gelukig.html
http://www.wendymertens.com/voor-altijd-gelukig.html
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DE 9 MEEST VOORKOMENDE FOUTEN WAARDOOR NEGATIVITEIT IN JE 

LEVEN BLIJFT ? 

1. VASTHOUDEN IN PLAATS VAN LOSLATEN  

Als je blijft vasthouden aan mensen, voeding, oude overtuigingen kan je onmogelijk 

plaats, ruimte noch tijd vrij krijgen om iets nieuws in je leven binnen te kunnen laten.  

 

Het oude dient eerst te zijn losgelaten.  

  

Een voorbeeld om het wat te verduidelijken: stel, je werkt als bediende in een bedrijf maar 

je gehele enthousiasme ligt bij voeding. Je wenst heel graag na je werkuren of op 

zaterdag iets daar mee te doen. Doch is het eerst nodig dat je veranderingen brengt in de 

uren die je in het bedrijf werkt om zodoende in je agenda ruimte, tijd en plaats te maken 

om klanten te kunnen ontvangen die je dan kan begeleiden rond voeding.  

 

  

2. DENKEN DAT JE ONWAARDIG BENT. 

Dit is werkelijk een overtuiging die je jezelf hebt vertelt en doen geloven. Het is dan 

hoognodig om dit nu te gaan loslaten. Je bent het wel waard om het licht in jezelf 

wakker te maken.  

  

Dat doe je al door de keuze te maken door anders over jezelf te gaan denken.  

 

Bovendien is di teen teken van een gekwets ego dat om heling vraagt. 

 

  

3. VISUALISEREN WAT ONGEWENST IS. 

Vaak zeggen mensen : “ik heb geen fantasie en visualiseren gaat heel moeilijk”.  

Sluit je ogen eens en denk aan een naakt persoon. Lukt je het om dat te zien!  

 

Wel eigenlijk doe je dat heel de dag door. Telkens je denkt aan iets negatief maak je in je 

geest een negatief beeld, een negatief toneelspel en daardoor creëer je nog meer 
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negativiteit in je leven.  

 

Denk positief en je beeld is positief.  

 

Bovendien is di teen teken van een gekwets ego dat om heling vraagt. 

  

4. JE OMGEVEN MET MENSEN DIE EIGENLIJK ONGEZOND VOOR JE ZIJN  

Als je je omgeeft met mensen die eigenlijk met een negatieve vortex zitten hebben deze 

invloed op je.  

 

Wat betekent het nu eigenlijk als ik schrijf “ een negatieve vortex hebben”? 

✓ Mensen die je ongunstig gezind of jaloers zijn  

✓ Mensen die roddelen over anderen  

✓ Mensen die altijd aandacht nodig hebben en waar je nadien een leeg gevoel bij 

hebt  

✓ Mensen die altijd negatief zijn over alles  

✓ Mensen die negatief steunen en zaken zeggen zoals “geef maar op”  

  

Ze gaan je tegenhouden te veranderen in positieve zin. En als je hen vasthoudt omdat je 

hoopt dat je een voorbeeld bent en hen gaat kunnen veranderen, ga je eigenlijk veel 

energie die je nodig hebt voor je eigen transformatie weggeven. Het is voorjezelf beter hen 

vrij te laten in hun eigen proces zodat ze hun eigen vrije keuze bewaken wat te doen met 

de veranderingen die ze bij je zien. 

 

  

5. NEGATIEF BLIJVEN PRATEN, DENKEN EN SCHRIJVEN  

Negativiteit voedt negativiteit en trekt het aan. 

  

Vandaar de super grote belangrijkheid om positief te zijn over jezelf , anderen en 

situaties die zich in je leven voordoen. Zelfs naar situaties op maatschappelijk niveau. 

Doch zegt dit allesbehalve dat je je hoofd in het zand dient te steken en het te negeren. 

Dat is een andere kwestie. 
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Pas dit toe in elke zin van communicatie. Enkel af en toe een positieve gedachte is een 

mooi zaadje dat je plant doch onvoldoende om echt grote veranderingen te brengen.   

 

Begin er vandaag nog mee, oefen er dagelijks mee.  

Telkens je jezelf op een negatieve gedachte, geschreven iets of gesproken taal betrapt en 

draai het dan direct om.  

  

6. DENKEN DAT HET ONMOGELIJK IS MET JE HOOFD ALLES TE KUNNEN 

BLIJVEN VOLGEN  

Als je er aan werkt om negativiteit los te laten, het uit je leven te laten verdwijnen en /of 

er minder onder invloed van te komen staan gaat de positiviteit meer stromen en 

aanwezig zijn.  

 

Je hart kan dan de mogelijkheid krijgen zich volledig te ontluiken. Je hoofd kan dan veel 

meer aan omdat je hoofd de vertaler wordt van je hart.  

 

  

7. WEERSTANDEN BLIJVEN VOLGEN 

Wat het juist is? Weerstand is een vorm die we zelf ontwikkelen door heen de tijd om 

neen te zeggen tegen elke verandering in ons leven.  

  

Er bestaan heel veel vormen van weerstand. In dit volgend deel ga ik met je er 11 

benoemen en verschillenden van dichterbij bekijken.  

 

Bovendien is dit een teken van een gekwets ego dat om heling vraagt. Weerstand is 

eigenlijk je ego dat je tegenhoudt om te transformeren. Transformeren wil eigenlijk 

zeggen het ego overstijgen. 
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WELK SOORT TYPE VAN PERSOON GAAT MEER WEERSTAND MAKEN? 

  

 DE OVERLEVER  

Is een persoon die zijn eigen proces voor verandering negeert. Bovendien een persoon die 

nog snel op de tenen getrapt is als hij of zij er bewust van gemaakt wordt.    

 

Deze persoon heeft doorheen de jaren zichzelf geleerd om zichzelf te blokkeren op 

psychisch, emotioneel en spiritueel vlak en gebruikt dan ook alles wat hij of zij kan 

vinden om uitstel te creëren terwijl hij of zij net aangeeft er uit te wensen gaan. 

     

 DE SABOTEUR  

Weet heel goed wat hij of zij zelf saboteert, maar wenst die geheim te houden naar de 

buitenwereld. Er is even veel bedrog naar zichzelf als naar de buitenwereld.  

   

Zijn/haar motivatie zit op heel veel vlakken doch heeft hij/zij één gemeenschappelijke 

motivatie namelijk dat ze hun eigen verliezen wensen te minimaliseren. Hun gedrag heeft 

een negatieve invloed op hun omgeving.  

   

Deze persoon heeft doorheen de jaren zichzelf geleerd om zichzelf te blokkeren op 

psychisch, emotioneel en spiritueel vlak en gebruikt dan ook alles wat hij of zij kan 

vinden om uitstel te creëren terwijl hij of zij net aangeeft er uit te wensen gaan. 

Daarnaast ontwikkelen ze een soort van waas naar de omgeving om hun ware aard te 

verbergen  

  

 DE ZOMBIE  

Het lijkt er op naar de buitenwereld dat deze persoon de wilskracht ontbreekt om 

veranderingen door te zetten. Eigenlijk ontwikkelt de persoon een rol van 

slachtofferschap vanuit een koppigheid tot verandering.  

 

Doch kan hij net als al de anderen zijn weerstanden doorbreken door te kiezen voor actie 

en de handeling uit te voeren.  
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Hij of zij heeft de neiging om voor de weerstanden te blijven kiezen als voor de rol van het 

slachtofferschap tenzij hij of zij de nodige stappen onderneemt om er werkelijk uit te 

stappen.    

  

 DE PROTESTEERDER 

Is een heel groot stuk zoals de saboteur, maar met dat verschil dat hij of zij eerder nog 

harder spreekt en duidelijk maakt naar buiten in zijn of haar communicatie wat de 

weerstanden zijn.  

  

 

Alle 4 hebben ze persoonlijke één op één begeleiding  

nodig om de processen te veranderen. Want ze kunnen ze veranderen doch is er inzicht 

nodig in het waarom ze het doen en blijven doen evenals de zelfbewuste keuze maken er 

uit te stappen.  

  

Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gecreëerde proces is evenzeer van belang als 

de stappen uitvoeren met geduld, als leren vallen en weer opstaan.  

  

Ze dienen elk afzonderlijk er werkelijk voor te gaan en door de weerstanden heen te 

bijten om het geheel op te lossen. Want ze hebben net als iedereen de mogelijkheid om 

hier verandering in te brengen.  
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WELKE SOORTEN WEERSTAND ER ZIJN… 

zijn elke reden, elke reactie, elke overtuiging, elk concept, elke ontkenning, elke angst, 

elke vorm van uitstelgedrag, elk negatief gevoel, elke veronderstelling en elk negatief 

gedrag is een weerstand.  

  

Hieronder krijg je een kort overzicht van verschillende weerstanden die hier opgenoemd 

zijn met wat voorbeelden bij, zodat je een zicht kan krijgen op je eigen weerstanden.  
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KORT OVERZICHT WEERSTANDEN 

 

Hieronder vindt je per weerstand citaten van klanten uit mijn praktijk. Het zijn 

verwoordingen als voorbeelden hoe ze op hun eigen wijze de weerstansoort duidelijk 

maakte. 

 

 VERONDERSTELLINGEN   

o Alleen zotten gaan naar een therapeut  

o Ze kunnen me niet helpen met mijn probleem  

o Mijn partner zal het nooit begrijpen  

o Mijn geval is anders o Ik zal het zelf wel oplossen  

o Stop maar, je begrijpt me toch niet  

o Het is weerstand, dus stop er maar mee  

 

    

 NON-VERBAAL GEDRAG   

o In gesprek van onderwerp veranderen  

o Te laat komen o Ziek zijn /worden  

o Een relatie stopzetten zonder het conflict op te lossen  

o Met het gedrag van de ander bezig zijn  

 

    

 OVERTUIGINGEN   

o Het is te ver om te rijden  

o Het is te laat om in de week ’s avonds na het werk me nog te verplaatsen  

o Het is 2 jaar en dat duurt te lang  

o Het is te intensief  

o Het is te duur  

o Ik geloof er niet in dat je altijd gelukkig kan zijn  

o Liefde is niet voor mij  

o Ik kan het niet  

o het lukt me nooit   

o Ik kan niet voelen  



       

 28  ONZE PERSOONLIJKHEID ,  ONZE VALKUIL-  WWW.WENDYMERTENS.COM  

o Het is te zwaar  

 

    

 ANDEREN   

o Ze willen niet dat ik verander  

o Mijn partner vertrouwt het niet  

o Ik heb een verkeerde leraar  

o Ik wacht tot de sterren zeggen dat het oké is  

o Ik kan geen tijd vrij krijgen van het werk  

o Ik heb geen opvang voor de kinderen  

o Ik wens anderen niet te kwetsen  

o Het is de fout van anderen  

o Het is de fout van mijn ouders  

o Anderen moeten eerst veranderen  

 

  

 CONCEPTEN   

o Te oud  

o Te jong  

o Te dik  

o Te dom  

o Te zwak  

o Te gevoelig  

o Het is allemaal teveel  

o Teveel mensen in de groep  

o Te ver  

 

 

 UITSTELGEDRAG   

o Ik doe het later wel  

o Ik kan er nu niet over nadenken  

o Ik heb teveel om te doen  

o Het is de verkeerde tijd voor mij  
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o Het is te laat voor mij  

o Het is te vroeg voor mij  

o Het kost teveel van mijn tijd weg van het werk en zo verdien ik minder geld  

o Ik denk er morgen over na  

o Het is een prachtig concept, maar ik ga het toch een andere keer doen  

o Ik ben zo moe  

 

    

 ONTKENNING   

o Er is niets verkeerd met mij  

o Ik kan aan dit probleem niets veranderen  

o Gisteren was alles goed met mij  

o Wat voor goeds gaat er nu uit verandering komen?  

o Als ik het negeer, gaat het misschien weg  

o Het voel niet goed voor mij  

   

 

   

 ANGSTEN   

o Ik moet misschien veranderen  

o Het kost misschien geld  

o Ik sterf liever eerst, dan te scheiden en minder geld te hebben  

o Ik verlies mijn vrijheid dan  

o Ik verlies vrienden misschien  

o Ik ben niet goed genoeg  

o Ik geraak misschien gekwetst  

o Ik heb angst om het te vertellen aan mijn partner  

o Ik heb de energie niet  

o Ik heb angst om mijn gevoelens uit te drukken 

o Ze kunnen me afwijzen  

o Ik ben er niet klaar voor o ... 
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  DE GROOTSTE VALKUIL VAN WEERSTAND:  

Is dat we trachten ons bezig te houden anderen te veranderen. Dit is WAT IK werkelijk 

“de weerstand om de weerstand”noem.  

  

De truc om weg te lopen van onszelf. Bij deze weerstand houd je je bezig met anderen om 

zo eigenlijk je eigen proces te omzeilen en voor je eigen verandering te gaan. Laat je 

vrienden met rust, ze hebben hun eigen weg te gaan. Als je je gaat bezig houden met hen 

te wensen te veranderen ga je hen wegduwen.  

  

Sommige mensen doen dit zelfs met hun partner. Het zijn ontwijkingsmanoeuvres.  

  

Laat anderen hun eigen proces doormaken en ga voor je eigen proces. Weet ook dat 

anderen trouwens meer van je leren als je aan jezelf werkt, want ze zien veranderingen 

in je gedag en horen de veranderingen in je taal. Er zit zelfs verandering in je 

energetische vortex waardoor je nieuwe mensen op je pad aantrekt.  

 

Als coach wordt er wel eens gevraagd om advies en dat geef ik een waaier aan de 

mogelijkheden relevant aan het onderwerp. 

Zowel de keuzes als de verantwoordelijkheden blijven voor mij steeds 100% in handen 

van de klant. Dus als ze graag hun weerstanden wensen te voeden, laat ik hen in liefde 

los, zo kunnen ze de meest geschikte keuze maken waar ze heen willen. Dat is het 

vrijheidsprincipe.  

  

Mensen die begeleiding volgen daar benoem ik het bij en laat ze terug los. De 

keuzevrijheid dient bewaakt te worden en dat is des te meer bij vrienden, familie als 

partners.  

  

De ondervindingen die op hun pad komen na het maken van de keuze verduidelijken 

altijd de keuze om de weerstand voeden of de het gewenste veranderingen door te voeren. 

Als geluk uitblijft, is de keuze tegen de verandering.  
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  WAAR HET VANDAAN KOMT?  

Het komt enkel vanuit jezelf, vanuit je eigen rol ( = ego) die jij speelt en vanuit je eigen 

ontwikkelde persoonlijkheid. Enkel jij en jij alleen kan er dan ook verandering in 

brengen. Het is een eigen ontwikkeld iets dat puur gebaseerd is op illusionaire 

gedachten die de persoon zelf gebruikt om zichzelf te saboteren.  
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HOE JE ER MEE KAN OMGAAN? 

✓ Zeg neen tegen welke weerstand ook en kies voor de oplossing  

✓ Vraagt de oplossing zowel om bewustwording in denken als verandering in gedrag, 

ga er voor  

✓ Zoek steeds hulp om hierin je bewustwording te vergroten  

✓ Zoek hulp om aan je zelfliefde te werken  

✓ Als je in een relatie zit en jullie zitten beiden in dit soort patronen, heb je beiden 

afzonderlijk hulp nodig voor al de bovenstaande punten om uiteindelijk 

verandering in de relatie te kunnen brengen.  

✓ Kies voor de verandering 

 

Dit zijn heel kleine trucjes maar weet je ego leert altijd bij ,du sook van deze trucjes. Als 

je werkelijk de wil en de behoefte voelt het te transformeren. Dat verwijs ik je naar het 

programma “Voor altijd gelukkig”. 

  

LET OP MET WIE JE OMGAAT?  

Ben je één van de personen die zich hierin herkent, zoek dan positieve personen rond je 

die je stimuleren om te veranderen. Die je de vrijheid laten om te transformeren zonder 

dat ze je klein wensen te houden, zonder dat ze je wensen te houden zoals je bent. Een 

persoon die je vrij laat kan je bijvoorbeel mogelijks herkennen aan het feit dat je 

menigsverschillen hebt en dat men je nog steeds heel graag ziet. 

  

Zorg dat je mensen om je heen hebt die je bewustmaken van je weerstanden en je 

aansporen om door de veranderingen te gaan, om er voor te gaan en om in jezelf te 

blijven geloven dat je kan veranderen.n toch nog vrij laten wat je er mee doet. 

  

Blijf weg van “valse-ondersteuners”, dat is een term die ik zelf uitgevonden heb waarmee 

ik refereer naar iedereen die tegen je zegt : “als je weinig zin hebt, het weinig vertrouwt, 

laat het dan gewoon maar zo en doe je eigen ding”. Wat als het je partner is? Ja, dat is 

natuurlijk de keuze voor jou: luisteren, of je partner bij zijn eigen mening laten.  

  

http://www.wendymertens.com/voor-altijd-gelukig.html


       

 33  ONZE PERSOONLIJKHEID ,  ONZE VALKUIL-  WWW.WENDYMERTENS.COM  

Blijf weg van andere saboteurs. Deze kan je herkennen als ze zeggen “ het is onmogelijk 

dat dit je ooit lukt” of iets in deze lijn.    

 

Het allerbelangrijkste is, zoek hulp bij iemand die goed is zowel om je te helpen inzichten 

te krijgen in de weerstanden als je voor de veranderingen te laten gaan.   
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8. DENKEN DAT HET GEWOON ONMOGELIJK VOOR JE IS 

Dan komen we terug op het feit dat dit een overtuiging is van je dat het onmogelijk is om 

te veranderen. Door dit te denken blokkeer je je af voor de mogelijkheid tot veranderen. 

Je maak je een gesloten zuil in plaats van een open en toegankelijk persoon die wel kan 

leren, veranderen en bewust is.  

 

Met deze zuil bedoel ik eigenlijk dat je een muur maakt rondom je waardoor je de 

disconnectie maakt met je hart. Dit heeft als gevolg dat je nog meer afscheiding maakt 

met je zeil en al je en ergetische lichamen. Je maakt het jezelf weliswaar heel lasitg om 

veranderingen te kunnen krijgen. 

  

9. HET UNIVERSUM WANTROUWEN  

Het universum steunt je en geeft je altijd wat je vraagt. Als je het universum wantrouwt 

omdat je vindt dat je teveel negativiteit op je pad krijgt, wantrouw je je eigen innerlijke 

bron. 

   

Het universum geeft wat je vraagt en dat is wat je denkt, hoe je handelt, wat je ware 

intenties zijn.  

Focus je daarom op wat je werkelijk wenst.  

Vertrouw het Universum want het helpt je echt. 
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BOVENSTAANDE OEFENINGEN ZIJN EEN PRIMA STARTER  

Daarnaast kan je nog veel meer doen om negativiteit uit je leven te laten en/of de 

invloeden ervan sterk te reduceren. 

 

Je kan je leven volledig transformeren met te groeien van je hoofd naar je hart! 

 

Als je dit ebook hebt dan volg je me vanaf heden ook via “Wendy’s Wisdom letter”.  Waar 

je nog tips en kennis kan verwerven via de nieuwe blogs die regelmatig via een mail naar 

je toekomen. Maar er zijn nog andere programma’s die je hier tools, inzichten in kunnen 

bregen, zoals: Kabbalah en Food for the Soul. 

Hopelijk zien we elkaar daar snel. 

 

Verder wens ik je veel rust die deze oefeningen teweegbrengen.   

  

Leren hoe je het ego, wat je tijdelijke rol is hier op aarde, om samen te werken om 

werkelijk vanuit je ziel te leven en onze woonplaats naar een ander niveau te hevelen. 

  

  

  

http://www.wendymertens.com/voor-altijd-gelukig.html
http://www.wendymertens.com/kabbalah.html
http://www.wendymertens.com/food-for-the-soul.html
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DANKWOORD WENDY  

 

Graag wens ik toch even de tijd te nemen om iedereen die reeds op mijn pad gekomen is 

zij het   

- Vriend  

- Partner  

- Klant  

- Lezer van de blogs  

-  jij 

Te zeggen: “Dankjewel want dankzij jou heb ik geleerd, inzichten gekregen en kan ik nu 

mijn taak uitvoeren. “ 

 

Dankjewel aan Hildegarde en Jet,  mijn hulp in editoring van alles wat ik schrijf. 

 

Liefdevolle groeten,  

Wendy 
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 WIE IS WENDY? 

 

Opgegroeid in een nieuw samengesteld gezin waar we met 

4 generaties samenwoonden. Met vele uitdagingen in het 

leven zei zo een leraar van me “Het is een waarlijk 

wonder dat jij bent wie je bent met je uitdagingen en 

achtergrond. Een ander zou in de psychiatrie belandt 

geweest waren.”. En ik zeg steeds: “iedereen kan dit!”, 

doch begrijp ik wat hij bedoelde.  

 

Dankjewel E! voor de lessen die ik nog van je leren kan & kon, voor het wakker maken 

van het bewustzijn dat er kracht in me zit vol van liefde die ik dagelijks doorgeef en 

waarmee ik dankbaar voor anderen een voorbeeld kan zijn. 

 

Tijdens de voorbije 4 decennia heb ik veel ontdekt, geleerd in de cursussen, wijsheden 

terug wakker gemaakt en vooral vanuit het leven zelf.  Hoe het ook ooit geleken heeft, ik 

zie overal het positieve in en begrijp dan ook mensen die nu zelf dat pad nog dienen af 

te leggen. 

 

 

Doch ben ik zeer dankbaar voor al mijn lessen, mijn inzichten , al de prachtige mensen 

die ik hier dagelijks aan zichzelf zie werken om zich te ontpoppen als de werkelijke 

vlinder die ze zijn. 

Zelf ben ik heel leergierig en levenslustig, hoog gevoelig als hoogbegaafd.   

 

Reeds meer dan 20 jaar ervaring met begeleiding…  

Zingeving, bewust leven in liefde en vrijheid voor iedereen zijn mijn 

allerbelangrijkste punten die je steeds in elke begeleiding terug vindt. Bovendien twee 

belangrijke aspecten die zeer belangrijk zijn om bij stil te staan wens je echt, gelukkig, 

en voluit in het leven staan. 


