
Lieve Cathelijne, dank je voor je brief met de foto 
van jou samen met je vriendinnen. Toen ik me op 
je afstemde kwam er een vrouw naar voren vanuit 

de geestelijke wereld. Ik schat haar een jaar of 70. 
Daarnaast stond een oudere man, met dik 
grijs golvend haar. Ze stonden arm in arm, 
dus dat laat me zien dat het een echtpaar 
is. De vrouw gaf me een beeld van jou als 
meisje van een jaar of 8. Ik zie je in een 
geruit jurkje met haar tot over je oren, recht 
afgeknipt. Ik hoorde een heleboel herrie om 
je heen en het klonk niet fijn. Alsof er ruzie 
was. Ik hoorde gesmijt met deuren en ik zag 
jou even opwippen van schrik. Vervolgens 
zag ik dat de vrouw uit de geestelijke 
wereld je moeder moet zijn, want ik zag 
deze vrouw een deur openen en met de 
handen in haar zij verkondigde ze streng 
dat het geruzie en geschreeuw afgelopen 
moest zijn. Ik zag ongeveer vier kinderen in 
die kamer die verschrikt opkeken. Daarna 
kreeg ik een beeld dat jij even je armen om 
je moeder heen sloeg maar dat zij iets zei in 
de trant van: “Hou toch eens op, meid. Daar 
heb ik toch geen tijd voor.” Je wilde haar 
troosten, haar helpen, maar je moeder had 
niet veel tijd blijkbaar. Van daaruit krijg ik 
al het gevoel dat je al vroeg de gedachte 
had: ik kan niets goed doen. Wat ik ook 
probeer. De relatie met je man voelt goed 
aan, hoor. Hij is ook een warme hartelijke 

man. Hij kan inderdaad ontzettend genieten van de 
dingen mooier maken, verfraaien. Hij is ook, ondanks 
dat hij afgekeurd is, een zeer positief ingestelde man. 
Wat je moeder betreft, zij vraagt me je te zeggen dat 
ze van je houdt. Het grote gezin – ik krijg het cijfer vijf, 
dus ik vermoed dat er vijf kinderen waren – naast haar 
perfectionisme maakte dat ze weinig tijd had voor 
knuffelen. De was moest gedaan, het eten gekookt en 
het huis moest vooral schoon en opgeruimd zijn. Dat 
waren haar prioriteiten. Ze vertelde me dan ook dat 

ze spijt heeft dat ze niet vaker getoond heeft hoeveel 
ze van je hield, want juist jij had haar liefde zo hard 
nodig. Ik hoop dat je dit voelt, op dit moment dat 
ik je dit schrijf. Je moeder voelt zich ook opgelucht, 
want haar energie trekt langzaam weg. De man zie 
ik zwaaien terwijl ze zich terugtrekken. Maar nu jouw 
vriendinnen. Ik zie inderdaad dat je heel erg je best 
doet om de contacten te onderhouden en ik merk 
daarbij dat jouw vriendinnen zelf daar vrij weinig 
initiatief in nemen. Dat vind ik dan nogal wonderlijk, 
daar een vriendschap niet door één iemand in 
stand gehouden kan worden. Ik zie ook dat het je 
soms allemaal teveel is. Je denkt ook heel veel na, 
het gaat zelfs over in piekeren over hoe je dit toch 
allemaal goed kunt doen en bij kunt houden. Toen 
ik naar de foto keek van jou en je vriendinnen, werd 
mijn aandacht heel erg getrokken naar de vriendin 
met donker haar en het bordeauxrode truitje. Toen ik 
me op haar afstemde kreeg ik een wat zwak gevoel. 
Alsof zij ook niet echt weerbaar is, net als jij. Heb je wel 
eens met haar gepraat? Want ik heb zo het gevoel 
dat zij met hetzelfde probleem kampt als jij. Het is 
goed om dat eens open te gooien en te vragen of zij 
het ook zo ervaart als jij. De andere drie vriendinnen 
voelen afwisselend in kracht aan, maar zijn krachtiger 

dan jij en de vriendin die ik zojuist noemde. Het 
lijkt wel alsof jullie verplicht gesteld worden om de 
vriendschap in stand te houden en als je dat niet 
doet, om welke reden dan ook, dan krijg je de wind 
van voren. Dat is geen vriendschap, Cathelijne. Er 
zit tevens wat jaloezie bij, waarschijnlijk omdat je 
een lieve man hebt en je kinderen en kleinkinderen 
goed gaan. Deze vriendschappen lijken eerder 
op een soort verstoring in je leven en dat kan niet 
de bedoeling van vriendschap zijn. Vriendschap 
moet ondersteunend zijn en moet je vreugde en 
liefde geven. Dat is bij deze dames niet het geval. 
Waarschijnlijk zitten zij hun onvrede op je af te 
reageren juist omdat jij zo je best doet. Je bent daar 
te gevoelig voor. Laat me je een ding meegeven, 
lieve schat. We krijgen het leven en dat leven is voor 
onszelf om te bepalen wat wij daarmee willen. Alles 
aan tijd wat je weggeeft aan een ander is jouw 
kostbare levenstijd, die je nooit meer terug krijgt. 
Dat is goed wanneer je echt iets wílt doen voor een 
ander, maar niemand heeft het recht om jouw leven 
te bepalen en te zeggen wat jij moet doen. Mijn 
advies is om met de ene vriendin te gaan praten en 
de anderen maar eens even los te laten en dan te 
zien wie er overblijft. Veel sterkte en liefs, Marion

Marion Berndsen is een bekend 
Nederlands medium. Zij heeft 

sinds 1992 een zeer drukke 
praktijk en is in 2007 door 

diverse Nederlandse bladen 
uitgeroepen tot ‘Medium van 

het Jaar’. Voor Mijn Geheim zet 
zij haar gave in om ingezonden 

brieven te beantwoorden. 

Cathelijne heeft een prob leem met haar vriendinnen
Deze keer:

De reactie van Cathelijne
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Door haar gave en het lezen van jouw brief of 

mail, ziet Marion beelden en maakt zij – waar 

nodig – contact met overledenen. Marion zal zelf 

een selectie maken uit de ingezonden brieven. 

Heb jij een probleem waar je niet uit komt?  

Mail dan je vraag (liefst met foto) naar 

redactie@mijngeheim.nl o.v.v. Medium Marion.

Met veel plezier lees ik altijd je antwoord op de ingezonden 
brieven en ik dacht nu zelf maar eens in de pen te klimmen, 
omdat ik toch wel een probleem heb waar ik niet uit kom. Ik 
moet erbij zeggen dat het wel een luxe probleem is, naast alle 
andere problemen die je ongetwijfeld toegezonden krijgt. Ik 
heb altijd in de verpleging gewerkt en met een reorganisatie 
ben ik boventallig geworden en met vervroegd pensioen 
gegaan. Ik vond dat niet erg. Mijn man werkt niet meer, 
hij is afgekeurd. Hij is erg op zichzelf, werkt in onze tuin of 
knapt oude meubeltjes op in de schuur. Ik heb twee kinderen, 
allebei getrouwd met kinderen. Maar nu komt het: ik heb vier 
vriendinnen, waarvan drie altijd klagen dat ze me te weinig 
zien. Ik bel ze niet snel genoeg terug, of ik geef ze niet genoeg 
aandacht. Er is altijd wat. Toch doe ik enorm mijn best om 
het contact te onderhouden. Ik doe ook vaak dingen waar ik 
geen zin in heb, om ze tevreden te stellen. Hoe los ik dit op 
zodat ze me weer gaan waarderen? 

Cathelijne

Lieve Marion,

Hallo Marion, de boodschap van mijn moeder is geweldig en heeft me veel goed gedaan. Zoals je schrijft 
kom ik uit een gezin van vijf kinderen, ik was de jongste. Er was altijd ruzie en strijd thuis. Wij hebben ook 
bijna geen contact met elkaar en als we elkaar zien op een verjaardag, is het oppervlakkig. En ja, ik héb 
inderdaad mijn hele leven al dat gevoel van mijn best doen en daarin niet gezien te worden. Gelukkig zien 
mijn man, mijn kinderen en kleinkinderen me daarin wel en ik ontvang ook veel liefde van ze. De vriendin 
die je bedoelt is Jeanet. Zij is heel zacht van karakter. Ik ga met haar praten, ik durfde dat nooit zo open te 
doen. En wat de rest betreft: je hebt gelijk lieve Marion, het is míjn leven. Ik ga ze dat ook duidelijk maken, 
want het voelt dat ik dat moet doen om hiervan bevrijd te worden. Dank je wel voor je fijne en goede hulp. 

Liefs, Cathelijne 
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MEDIUM MARION
Zij geeft antwoord op al je spirituele vragen!
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