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Zij geeft antwoord op al je spirituele vragen!

Nicole overweegt zwanger te worden van haar zwager
L

Lieve Marion,
Mijn man en ik (wij zijn allebei 28) zijn al twee jaar
aan het proberen zwanger te raken, zonder succes. De
huisarts heeft ons doorverwezen naar het ziekenhuis
en na wat onderzoeken is gebleken dat het zaad van
mijn man erg zwak is. De kans dat ik zwanger van
hem kan raken is klein. Er wordt wel gekeken naar
vervolgbehandelingen, maar die zullen waarschijnlijk
niet aanslaan. Mijn man had al niet zoveel
eigenwaarde, maar nu is hij er bijna depressief van. Hij
voelt zich een waardeloze man. Hij durft niet te geloven
dat hij een kind kan verwekken. Nu heeft zijn oudere
broer, die vader is van vier kinderen, aangeboden om
mij zwanger te maken. Ik weet zeker dat mijn man
dat niet wil, maar zelf zie ik alleen maar de positieve
kanten. Mijn man zal zich beter voelen als ik zwanger
ben en het kind is toch van dezelfde familie. Toch ben
ik bang dat ik later last van dit geheim zal krijgen. Wat
reiken jouw helderziende beelden aan, Marion?
Lieve groetjes, Nicole

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.
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Deze keer:

ieve Nicole, jouw vraag is wel zo
bijzonder, dat ik er even stil van was. Door
alles heen lees en voel ik dat je er echt
de beste intenties bij hebt, maar het is toch
een ietwat vreemde situatie. Je schrijft dat je
bang bent dat je last krijgt van dit geheim,
waaruit ik op kan maken dat je niet van
plan bent om het je man te vertellen als je
zwanger zou raken van zijn broer. Maar ik ga
eens kijken wat ik voor je mag zien. Allereerst
zie ik een man in de spirituele wereld, met
dik grijs haar. Een vrij slank postuur. Ik moest
eerst even goed kijken wat ik nu bij hem zag,
maar toen ik me goed afstemde zag ik een...
geit? Ja hoor, het is een geit. De man lacht
vriendelijk naar me en zegt me dat hij je
helpt, maar dat je je niet in de maling moet
laten nemen. Verder zegt hij dat je je laat
verleiden om je doel te bereiken en dat dit
niet de manier is. Nou, dat is duidelijk. Toen
ik de foto van jou en je man samen bekeek,
zag ik inderdaad dat jij heel begaan bent
met je man en dat je feitelijk alles voor hem
zou willen doen. In de ogen van je man zie
ik pijn, maar dat is oude pijn. Toen ik me op
die pijn afstemde, zag ik een kleine jongen
die geplaagd werd. Ik zag dat deze kleine
jongen, waarvan ik vermoed dat dit jouw
man is, in een hoek van een kamer zat met
zijn handen over zijn hoofd, alsof hij zich
wilde beschermen. Ik zie een soort angst
in zijn ogen en het voelt helemaal niet fijn.
Dan zie ik hem opstaan en zie ik hem een
grotere jongen als het ware aanvallen. Ik zie
de kleine jongen schoppen en slaan en er

komt bijna vuur uit zijn ogen. De grotere jongen zie
ik lachen en een lange neus maken. Dat maakt de
kleine jongen nog kwader. Ik vroeg me af waarom
ik dit beeld kreeg en ik geloof stellig dat het een
waarschuwing is en dat de verstandhouding tussen
beide broers helemaal niet zo goed is én nog steeds
niet hersteld is. Nicole, jij bent een heel mooie meid.
Ik geloof ook zeker dat menig man naar jou omkijkt
als je op straat loopt. Ik krijg het gevoel dat de
oudere broer van je man, helemaal niet de beste
bedoelingen heeft met jullie. Als je dit doet, dan vrees
ik dat je grote problemen gaat krijgen want ik heb me
afgestemd op de toekomst, als jij dit door zou zetten. Ik
weet zeker dat de broer van je man vroeg of laat zich
zal laten ontvallen dat het zijn kind is en dat gaat jou
je huwelijk kosten. Ik heb ook gekeken welke invloed
dit zal hebben op het huwelijk van zijn broer, maar ik
zie geen vrouw bij hem. Klopt dat? Is hij gescheiden?

Lieve Nicole, ik kan alleen maar zeggen: doe het
niet! Ik zie trouwens wel een kind bij jullie, dus zet het
traject in wat jullie door de artsen is voorgesteld. De
broer van jouw man ziet groen en geel van jaloezie
als hij naar jullie kijkt. Laat het idee maar gauw los
en ga samen vol vertrouwen de toekomst tegemoet.
Het kind zal komen, dat weet ik zeker. Een groot gezin
zullen jullie nooit krijgen en het zal bij één kindje
blijven, maar jullie zullen een prachtig gezin vormen.
Langzaamaan zal je partner ook meer vertrouwen in
zichzelf krijgen en hebben jullie een kindje van jullie
samen. Lieve Nicole, ik weet dat je deze overweging
hebt gemaakt, omdat je je man gelukkig wilt zien,
maar alleen oprechtheid brengt jullie dichter bij
elkaar. Een geheim zal alleen verwijdering brengen en
een schuldgevoel brengt zeker geen geluksgevoel. Ik
wens jullie een liefdevolle toekomst samen!
Veel liefs, Marion

De reactie van Nicole
Lieve Marion, nu ik mijn eigen vraag aan jou teruglees denk ik: ik ben gek geweest! Ik zie het door jouw
antwoord nu glashelder, want het klopt. Mijn man is vroeger heel erg gepest door zijn broer. Zijn broer is
inderdaad gescheiden. Zijn broer lijkt af en toe veranderd. Soms is hij bij ons op visite en is hij heel aardig
en zomaar vanuit het niets, kan hij heel kleinerend ten opzichte van mijn man zijn. Dan zie ik gewoon dat
mijn man in elkaar krimpt. De man die jij in de geestelijke wereld gezien hebt is mijn oom. Hij had een
geitenboerderij, dus je hebt het goed gezien! Ik was heel veel bij mijn oom en tante. Wat zal mijn tante blij
zijn dat hij zich aan jou heeft laten zien! Marion, je hebt me heel goed geholpen en eigenlijk schaam ik me
dat ik het aanbod van de broer van mijn man ook maar enigszins heb overwogen. Mijn man en ik gaan het
samen aan, vol vertrouwen. En Marion, ik heb het mijn man verteld en hij was daar heel blij mee.
Liefs, Nicole
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Meer weten over Marion? Kijk op haar website www.maylight.nl - Uit privacy-overwegingen zijn de namen in dit verhaal gewijzigd.

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.

