
04              CONSULTEN

Het geven van consulten �s een pracht�ge man�er om

het med�umschap �n te zetten. De essent�e van het geven

van een consult �s datgene geven wat de ontvanger nod�g

heeft.

We z��n een doorgeeflu�k en een �nstrument om �emand

vanu�t een hel�copter v�ew �nz�chten te geven op het

aardse leven.

Somm�ge consulten z��n med�am�ek en somm�ge z��n

psych�c. Het �s echter n�et aan ons te bepalen wat de

ander nod�g heeft.

�k ben er van overtu�gd dat de mensen d�e b�� �ou komen

b�� �ou passen. �n de z�n van energ�e,�e ontw�kkel�ng en �e

persoonl��ke man�er van de �nformat�e �nterpreteren.
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CONSULTEN �N HET MED�AM�EKE

Er z��n twee type pr�vé consulten: 

Psych�c Read�ng: 
�e leest de aura van de cl�ent. Ook wel het energ�eveld genoemd. �n d�t
veld l�gt alle �nformat�e verborgen vanaf de geboorte tot het heden.
Alles �s daar �n te lezen. Achtergronden van de problemen van de
cl�ent tot pass�es, talenten, gezondhe�d. Etc.

Med�am�eke Read�ng: 
�e maakt contact met de sp�r�tuele wereld. �e maakt contact met een
d�erbare overledenen van �e cl�ent.Een m�x van be�de: Een consult
waar�n be�de d�c�p�nes aan bod komen.

Redenen waarom mensen een consult w�llen kr��gen z��n o.a.

Hulp verschaffen b�� rouwverwerk�ng 

Bew��s geven van leven na de dood

�nz�chten �n het leven van de cl�ent�nz�chten �n relat�es

�nz�chten �n werks�tuat�es

Mensen helpen hun pass�e (levensdoel) te v�nden.

Een consult geven �s een pracht�ge man�er om het med�umschap �n te zetten. 

�k ben er dan ook absoluut van overtu�gd dat med�umschap consulten bedoeld z��n

voor hel�ng. Het �s heel b��zonder te ervaren hoe de geestenwereld werkt en te z�en

dat er �n een consult een bedoel�ng, een �ntell�gent�e achter z�t. Vaak �s het voor ons

(het med�um) n�et eens �n te schatten wat het helende effect er van �s. Vaak ook op

meerdere 'lagen'. Daarmee bedoel �k, energet�sch, karm�sch, maar ook

psycholog�sch.

Mensen komen om heel versch�llende redenen b�� med�ums:
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E�genl��k komt de m�x van be�de het meeste voor. Waar�n de geestewereld het med�um

aanstuurt en begele�dt . De cl�ent komt alt��d met een reden, maar u�te�ndel��k gebeurd er

wat er moet gebeuren voor de cl�ent. 

Met andere woorden. ‘Er z�t nog wel eens een versch�l �ntussen wat men w�l horen en wat

men moet horen.

B�� een  Psych�c Read�ng k��k �e e�genl��k met een ‘hel�copter v�ew’ naar �emands leven.  �e

kr��gt vaak �nk��k �n �emands �eugd, verleden, heden en toekomst. �k ben er van overtu�gd dat

het wel gestuurd wordt, door de geestewereld, wat we (med�ums) waarnemen en doorgeven.

Een goed med�um zal alt��d datgene doorgeven van wat op dat moment de bedoel�ng �s.

 

Hoewel med�ums geen therapeuten z��n geloof �k wel �n de therapeut�sche werk�ng van een

goed consult.Heel belangr��k �s het, als het med�um verbanden legt tussen gebeurten�ssen en

patronen, d�e als een rode draad door het leven lopen van de cl�ent. Waarom herhalen z�ch

bepaalde patronen steeds. Hoe meer �nz�cht �e h�er �n kan geven, hoe meer du�del��khe�d er

komt voor de cl�ent. Zodat deze makkel��ker doorbroken kunnen worden. Ook w�llen

mensen graag weten wat hun bestemm�ng �s, waarom z��n z�� h�er. Wat �s hun pass�e en waar

l�ggen hun talenten. 

Med�ums mogen NOO�T de toekomst voorspellen. 

B��voorbeeld: Als �e 30 bent ga �e trouwen, maar deze man gaat �e bedr�egen dus ga �e op �e

38e weer sche�den.�s u�t den boze! �e doet meer kwaad dan goed. Mensen moeten hun leven

‘leven’ en het �s n�et bedoel�ng om dat proces te verstoren! Goede med�ums z�en alt��d

toekomst perspect�even en �e kan daar best �ets �n ‘geven’ en laten z�en. Maar alleen ten

goede van het leerproces van �e cl�ent. �e moet beseffen dat mensen hun leven moeten leven.

De z�el van de persoon heeft besloten om bepaalde leerprocessen te doorgaan. 
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En een consult moet dat ALT��D ondersteunen. U�te�ndel��k �s dat het doel van een goed

consult.  B�� een Med�am�eke Read�ng maak �e contact met de geestewereld. Ook h�er �s m��n

ervar�ng dat d�egene ‘komt’ d�e moet komen voor de cl�ent. We roepen geen geesten op, maar

vaak gebeurd het wel dat de overleden d�erbaren komen waar de cl�ent graag mee �n contact

zou w�llen komen. Bew��s �s h�er essent�eel! En dan bedoel �k spec�f�ek bew��s.  Dus n�et: ‘�k

heb h�er �e oma en ze houdt van koken. Of H�er �s �e opa en h�� houdt van tu�n�eren..’

Goed bew��s: 

-�emands beroep

- Man�er van overl��den 

- Namen van overleden d�erbaren

- Spec�f�eke ob�ecten, als: s�eraden, meubels, kunst etc.Gedeelde her�nner�ngen

Consulten en verantwoordel��khe�d.. 
Het geven van consulten brengt een enorme verantwoordel��khe�d met z�ch mee. �e bent

geen therapeut, maar een goed consult heeft wel een therapeut�sche werk�ng. Soms gaat het

m�nder 'makkel��k' of z�e �e het m�nder goed. Als �e daar open en du�del��k over bent �s dat

geen probleem. �e bent geen robot, maar een mens. Het gaat er dus n�et om �e cl�ent te

overtu�gen. Maar zodra �e zegt ; ‘ H�er heb �k �e moeder’ brengt dat heel veel emot�es en

gevoel naar boven en dus een enorme verantwoordel��khe�d. Het �s dan heel belangr��k om de

persoon helemaal tot ‘leven’ te laten komen en �emand recht te laten doen zoals d�egene was.

Een goed med�am�ek consult l�gt n�et alleen aan het med�um.  De overleden d�erbaren en de

ontvanger z��n ook belangr��k �n het slagen van een goed consult. Als een overledene moe�l��k

was �n het ‘u�ten’ van gevoelens. Dan �s dat vaak �n de commun�cat�e t��dens een consult nog

zo. Probeer de �nformat�e zo concreet mogel��k door te geven.
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Persoonl��khe�d �n �e consulten

Door dat de �nformat�e door �e heen gaat �s het ALT��D zo dat de �nformat�e �etwat

‘gekleurd’ �s door �e persoonl��khe�d. Met andere woorden; de �nformat�e d�e �e

waarneemt �nterpreteer �e ( �n het beg�n)  naar w�e ��� bent. �mmers;  �e kan (zeker �n

het beg�n) alleen z�en wat ��� kan z�en. Dus als ��� er van overtu�gd bent dat mensen �n

bas�s n�et deugen dan zal �e met d�e overtu�g�ng �e consulten doen en zal dat door �e

�nformat�e heen s��pelen.  Hoe ‘bewuster' �e bent van w�e �e bent, oke bent met w�e �e

bent zal er m�nder 'ru�s' z��n. Dus dan zal de �nformat�e ook heel zu�ver z��n. Een goed

werkend med�um worden kosten �aren van tra�n�ng, oefen�ng en zelfonderzoek.

Med�tat�e kan daar heel goed b�� helpen. Gun �ezelf deze t��d als�ebl�eft. Een goede

psycholoog wordt �e ook n�et �n een �aar..

NOTES
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W�E BEN ���?

ConsultenW�e ben ���?

�OUW PERSOONL��KHE�D
En nu gaan we het over �ou hebben! W�e ben ���? Wat �s �ouw kleur?

Mensen worden naar �e toe getrokken omdat ��� d�egene bent d�e hen kan helpen. D�t

heeft met �ouw z�els bewustz��n te maken. Wat ��� u�tstraalt, w�e ��� bent, �e

achtergrond, �e verleden, �e p��n, �e verdr�et en de man�er waarop ��� er mee om gaat

zorgt ervoor dat er mensen b�� �e op �e pad komen d�e ��� met �ouw med�umschap

verder kan helpen. Ben �e wel bewust van w�e ��� bent?

De kracht van �ouw z��n en de schoonhe�d van �ouw z�el zorgt er voor dat ��� mensen

bewust kan maken van w�e z�� z��n.

Wat �s �ouw un�eke talent? Ben �e �e daar bewust van? Het �s belangr��k dat �e daar

aandacht aan besteed en bewust van wordt. Dan kan �e dat stuk voeden en koesteren,
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QM��N ERVAR�NG VAN EEN  M�NDER GOED CONSULT

QM��N ERVAR�NG VAN EEN GOED CONSULT

Je hebt waarschijnlijk zelf wel ervaring met het ontvangen van consulten. Hoe

heb je dat zelf ervaren toen? Kreeg je wat je nodig had? Zag iemand jouw

essentie, je talenten, wat je eventuele blokkades waren? Heb je ook wel eens

een minder goed consult ontvangen? Waar kwam dat door?

Ga rustig zitten en beschrijf je ervaring en probeer daarbij te analyseren wat het

met je gedaan heeft. Ook de minder goede consult ervaringen ga je analyseren.

CONSULTEN

© Soulandintuition.com



QTYPE MENSEN D�E VAAK B�� M�� KOMEN:

QM��N CONSULTEN GAAN VAAK OVER:

QWAT �K GOED KAN �S:

QM��N ULT�EME VERLANGEN VOOR DE ANDER �S:

Hieronder ga je analyseren met wat voor soort mensen je regelmatig te maken

hebt. Wie komt er op je pad? Wat definieert hen?

Wat is jouw kracht? En wat is je verlangen om door te geven?

CONSULTEN
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We moeten beseffen dat er alt��d een stuk�e van onze persoonl��khe�d �n onze

consulten z�tten. Dus 100 procent zu�verhe�d kan er n�et z��n. Hoe meer �e bewust

bent van w�e �e bent, �e overtu�g�ngen, de man�er van hoe �e �e leven leeft hoe

zu�verder �e �nformat�e �s.

PERSOONL��KHE�D �N
CONSULTEN

QM��N PERSOONL��KHE�D KENMERKT Z�CH DOOR:

VAN M��: VAN DE ANDER:
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