
Hallo Barbara. Ik zie een oudere dame die wat 
gezet is, daarnaast een oudere dame die juist 
heel slank is. Als ik met hen contact probeer 

te zoeken willen zij alleen maar zeggen dat ze je 
steunen in het leven en bescherming zetten om je 
dochtertje. Ik zie je op de foto met een paard, maar 
is er een paard in de spirituele wereld? Want een 
jongere man (een gids) zegt dat hij het dier goed 
verzorgt. Er is ook een hond bij met een donkere 
vacht die oud is geworden. Ik zie wat grijze haren bij 
de neus. Dat wijst me erop dat de hond best oud is 
geworden. Liep ook moeilijk op het laatst. Wat ik bij 
jou zie is veel teleurstelling, maar zoals je schrijft heb 
je teleurstellende relaties gehad dus dat is niet gek. 
Er is iemand waar je een relatie mee hebt gehad, die 
je erg gekwetst heeft, dat zit nog in je aura. Het lijkt 
ook alsof je dat moeilijk uit je systeem kunt krijgen. Het 
heeft je aangetast in je vrouwelijkheid, deze man was 
ook niet eerlijk. 
Je bent een mooie, spontane vrouw met een open 
hart. Dat maakt ook dat je verkeerde types aan 
kunt trekken. Het is nu eenmaal zo: door schade en 
schande wordt men wijs, maar dat gaat natuurlijk 
ook gepaard met pijn en verdriet en het besef dat 
de ander feitelijk ‘iets van je wilde’ in plaats van ‘van 
je te houden’. Ik moet wel zeggen dat je toch wel 
veranderd bent en dat je instelling ook anders is 
geworden. Dat is goed, want je hebt je daardoor ook 
minder kwetsbaar opgesteld en dat vormt een mooie 
bescherming in je aura. 
En dan je dochtertje…. Wat een plaatje en wat een 
lief kind. Ze heeft heel veel van jou weg en is best 
wijs voor haar leeftijd. Ze leert van jouw pijn. Het lijkt 
alsof de dingen langs haar heen gaan, maar ze 
weet precies hoe jij je voelt en neemt zich nu al voor: 

dát gaat mij niet gebeuren! Heeft zij trouwens een 
vriendje? Ik zie een jongetje bij haar. Je dochtertje is 
van plan om iets van het leven te maken en je zult 
merken dat zij best een doorzettertje is. Dikwijls zie je 
bij kleine meisjes dat ze enorm naar hun vader toe 
trekken, maar ik zie dat zij toch een heel sterke band 
met jou heeft. Ik zie ook iets met toneel bij haar. Doet 
zij dat al? Want anders komt dat op haar pad. Ze is 
gek met dieren en kan ook grappig met ze doen. 
Dat wil zeggen dat ze met dieren speelt alsof ze haar 
vriendjes zijn. 
Even terugkomend op jouw verandering in jouw 
karakter, dat is goed. Dat maakt dat je langzaam 
andere mannen gaat aantrekken en daardoor ook 
met andere ogen gaat kijken naar mannen. Volgens 
mij viel je in eerste instantie erg op het uiterlijk, klopt 
dat? Mettertijd zal dat minder worden en ik zie wel dat 
je in de toekomst een andere relatie gaat krijgen. Het 
is een man waarvan je zult merken dat hij oprecht in 
je geïnteresseerd is. Hij is zorgzaam, maar het kan zijn 
dat je in eerste instantie niet echt op hem valt. Toch 
ontstaat er een mooie liefde tussen jullie, wat voelt als 

thuiskomen. Ik zie je ook naar het buitenland gaan, ik 
heb zo het gevoel dat deze man iets met buitenland 
te maken heeft qua werk, of het is iemand die veel en 
graag reist. 
Je moeder leeft nog, toch? Is je dochtertje veel bij je 
moeder? Ik zie namelijk een vrouw waar ze erg gek op 
is en waar ze logeert als jullie eens weg zijn. Je zult nu 
zeggen: ik zonder mijn dochtertje? Nooit! Maar je zult 
merken dat zij een zelfstandig typetje wordt met een 
vrolijk karaktertje. De man die je gaat ontmoeten is je 
soulmate, op z’n Nederlands gezegd: je tweelingziel. 
Jullie zullen veel herkenning bij elkaar vinden en de 
aantrekkingskracht is enorm groot. Je dochtertje zal 
erg gek worden op deze man. Hij luistert naar haar en 
helpt haar waar hij kan.
Nog een kindje van deze man is een mogelijkheid, 
maar daar omheen zie ik wat stagnatie. Het gaat niet 
makkelijk, maar het is zeker mogelijk! De toekomst ziet 
er zeker niet slecht voor je uit, Barbara. Ik kijk uit naar 
je reactie en je feedback. 
Veel 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. Barbara gaat door een      moeilijke periode
Deze keer:

De reactie van Barbara
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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.

Ik ben een alleenstaande moeder van een 
dochtertje van bijna vier. Door stukgelopen 
relaties van de afgelopen jaren durf ik geen 
relatie meer aan te gaan. Dat is om mijzelf te 
beschermen maar ook zeker mijn dochtertje, zij 
hecht zich heel snel aan iemand. De laatste tijd 
vind ik het moeilijk om van dingen te genieten, 
drukke ruimtes geven me heel veel spanningen 
en dat ga ik ook het liefste uit de weg. Dat put 
me helemaal uit en het lijkt of er soms een zware 
deken over me wordt gelegd. Ik doe echt m’n best, 
maar op het moment weet ik niet welke kant ik 
op moet. Zou jij me kunnen helpen? 
Verder zou ik heel voorzichtig willen vragen of ik 
ooit nog een kindje zal krijgen. 

Liefs Barbara

Lieve Marion,

Lieve Marion, wat mooi! Ik moest het even laten bezinken. Het stukje over het paard klopt, ik heb een paar 
maanden geleden mijn paard in moeten laten slapen. De hond was de hond van mijn moeder, hij is 15 jaar 
geworden, dus dat is heel oud voor zo’n hond. Mijn moeder leeft inderdaad nog en heeft een goede band met 
mijn dochtertje. Wat leuk te lezen dat mijn dochtertje iets met toneel gaat doen, dat is echt iets voor haar! 
Het klopt dat ik voor het uiterlijk ging en ik verkeerde types aan heb getrokken. Nu ik ouder word besef ik 
dat het meer om het innerlijk gaat. Ik ben heel blij met je bericht dat ik toch een fijne man zal ontmoeten. Ik 
heb heel veel aan je antwoord gehad, het doet me heel goed! Ook het feit dat ik wellicht nog een keer moeder 
mag worden. Heel erg bedankt!  

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

MEDIUM MARION


