
Lieve Wendy, 
Ik zie je vader hier in de kamer waar ik jou 
zit te schrijven. Heel helder en duidelijk. Een 
knappe man. Ik zie dat hij niet langer de zieke 
man is van toen. Wat ik zie is een gezonde, 
in zijn kracht staande ziel. Een mooie ziel. Hij 
zegt me met jou een heel sterke band te 
hebben. Je bent zijn meisje, zijn prinsesje. 
Hij was heel gek met je. Klopt het dat je nog 
een broer hebt? Dan laat hij een beeld van 
je zoon zien. Hij is trots op hem, enorm trots, 
ook omdat hij een bepaalde sport doet 
waar hij sterk van wordt. Dat is voor je zoon 
het eerste wat hij door wil geven. Vervolgens 
zegt hij iets over zijn ziekbed. Hij zegt dat hij 
lang gehoopt had dat het ziekteproces zich 
zou keren. Toch wist hij diep in zijn hart dat 
het einde naderde. Waarom zegt hij me dat 
hij iets goed te maken heeft met je moeder? 
Hij probeert haar vanuit de spirituele wereld 
te benaderen. Dan richt hij zich naar 
jou. Hij wil je zeggen dat hij geprobeerd 
heeft je zelfvertrouwen te geven, maar je 
zelfvertrouwen is door iemand of door een 
situatie ontkracht. Je vader had een goede 
mensenkennis en hij zag ook hoe open jij in 
de wereld stond. Je stond echter ook open 
voor verkeerde invloeden en dat maakte 
hem ontzettend ongerust. Hij probeerde je 
te waarschuwen maar zag ook dat hij er 
niet doorheen kwam. Ik voel je vader als een 
vrij rustige persoonlijkheid. Je moeder voel 
ik krachtiger, een sterkere wil en zij kon met 
jouw situatie slecht omgaan. Ze begreep het 
niet. Zij reageerde heftiger als er iets speelde 

rondom jou. Het geeft me wel even een gevoel dat 
ik me afvraag of jij wel tegen je moeder op kon. Ik 
bedoel gevoelsmatig? Je vader wist en weet echt wel 
dat jij niet slecht was, integendeel! Hij zag een jonge 
vrouw die zich verloor in een situatie waar hij haar 
liever niet in wilde zien. Wanneer ik me op je afstem, 
voel ik in die tijd wel een enorme onrust en een sterke 
wil om je leven te willen veranderen. Je bent een poos 
jezelf niet geweest door een bepaalde beïnvloeding. 
De beïnvloeding ging zo ver dat je op een bepaald 
moment het echt een halt toegeroepen hebt en je 
bent er toen ook helemaal voor gegaan. Het is een 
zegen dat je je dochtertje hebt gekregen, want zoals 
je schrijft is dat de motivatie geweest om je leven ten 
goede te veranderen. Vanaf dát moment zie ik ook 
dat je steeds vrolijker bent geworden. Je kwam weer 
meer tot jezelf en werd meer jezelf. Is er een wisseling 
van partner in je leven geweest? Waar je echt mee 
gewoond hebt? Je vader zegt dat hij blij is dat die 
tijd voorbij is. Je vader komt nog even terug op het 
schuldgevoel, dat hij bij jou en bij je zoon waarneemt. 

Hij zegt dat het nergens voor nodig is je zo te voelen. 
Hij wil dat jullie genieten en het goed hebben. Ik hoor 
dat zo vaak uit de spirituele wereld, dat al die dingen 
waar de mens zich druk en bezorgd over maakt, 
helemaal niet belangrijk zijn. Het gaat om de liefde 
en die liefde bestaat en gaat nooit weg. De liefde 
van je vader voor jou, voor je broer, voor je zoon, voor 
je moeder en anderen overheerst nu alles. Je vader 
weet als geen ander dat het daar om draait, omdat 
hij nu in de spirituele wereld is. Hij weet ook dat je 
verhuisd bent, hij is daar blij mee. Het huis ziet er mooi 
uit voor zover ik het kan zien, licht ook. Ik zie  
veel groen. Tot slot zou ik willen zeggen dat ook ik 
heel blij ben dat je zo je eigen weg hebt bepaald, 
terwijl dat heel erg moeilijk is geweest. Je bent een 
voorbeeld voor velen, besef je dat wel? We zijn altijd 
geneigd onszelf naar beneden te halen, maar Wendy, 
doe dat alsjeblieft niet en ga genieten van het leven 
in de wetenschap dat je vader zielsveel van jullie 
houdt en jullie beschermt. En ja, je vader was bij je op 
je bruiloft! 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. Wendy wil graag een bood schap overbrengen aan haar overleden vader
Deze keer:

De reactie van Wendy
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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 heb maanden getwijfeld om een afspraak te maken 
met jou of het via deze weg te proberen. Ik probeer het nu 
zo. Bijna 4 jaar geleden is mijn vader overleden, na een 
afschuwelijk ziekbed van precies 10 weken. Ik ben altijd 
stapelgek op mijn vader geweest. Rond die tijd was mijn 
eigen leven een enorme puinhoop en ik weet dat mijn vader 
zich zorgen maakte over mij. En die zorgen waren ook 
terecht. Volgens het ziekenhuis kon ik niet meer zwanger 
worden, het zou bij mijn zoon blijven (die inmiddels 12 is). 
Mijn zoon was ook heel erg op mijn vader gesteld. Mijn 
zoon kampt eveneens met een schuldgevoel jegens mijn 
vader. Hij is bang dat hij hem niet genoeg gegeven heeft. 
Toen werd ik zwanger! Ik kreeg een wolk van een dochter. 
Ik zou zo graag willen dat mijn vader nu kan zien dat het 
goed met me gaat. Ik ben veranderd en echt ook heel blij. Ik 
hoop dat mijn vader zich geen zorgen meer over me maakt. 
Kan jij contact met mijn vader maken en hem dit zeggen? 

Wendy

Lieve Marion,

Lieve Marion, mijn vader was een rustige man en mijn moeder heeft inderdaad een sterke wil. Ik heb ook 
een broer, maar hij weet niet goed hoe met verdriet om te gaan. Mijn zoon voelt zich enorm schuldig over 
bepaalde dingen die hij niet heeft gedaan toen opa ziek was. Ja, ik heb eerder samengewoond, die ene vond 
papa niet zo’n succes. We zijn inderdaad verhuisd, dat huis heeft pap nooit gezien. Mijn dochter heeft hij 
ook niet gezien helaas, maar hij ziet haar vanuit de spirituele wereld. Ik ben blij dat hij mijn zoon bijstaat. 
Ik heb mijn vader heel sterk gevoeld op mijn bruiloft, gelukkig heb ik me dat niet verbeeld. Mijn zoon zit 
inderdaad op een sport, hij doet aan vechtsport. Dank je wel voor je hulp, Marion. Ik ben er blij mee. 
Veel liefs, Wendy
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MEDIUM MARION
Zij geeft antwoord op al je spirituele vragen!

MEDIUM MARION


