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“You w�ll never trust your �ntu�t�on unt�l you �dent�fy w�th
�t. Self-esteem enters here.”

02�E  Z�EL & ZAL�GHE�D

Voor de ontwikkeling van je mediumschap is het spiritueel bewustzijn heel belangrijk. Bewustzijn
over waar we vandaan komen en wie we in essentie zijn. Sommige mensen zeggen graag 'Je bent
heel spiritueel' of juist zoiets als 'Die en die, is zo niet spiritueel'. Herkenbaar? Het grappige is;
we zijn allemaal spiritueel. Je kan namelijk niet niet spiritueel zijn. Spiritueel bewust of spiritueel
onbewust, ja dat kan wel.

Het is namelijk zo dat alles wat we meemaken in dit leven bijdraagt aan de ontwikkeling van
onze 'ziels-ontwikkeling'. Jouw leven is in die zin perfect. Bewust of onbewust.
Je leven zoals het nu is is het beste voor jou. De mensen in je leven, je omstandigheden, de
dingen die je doet. Alles past perfect bij je wie je bent en wat je hier te doen hebt. Niks is
zomaar en alles gebeurt met een reden.

Is dat altijd leuk? En ben je 24/7/365 happy? Misschien wel.......Misschien niet. Sterker nog, de
meest 'ongelukkigere' fases brengen je in spirituele zin de meeste groei. En dus uiteindelijk het
meeste geluk. Wat essentieel is in dit proces is stilte en bewustwording van de relatie die je hebt
met jezelf, de intelligentie om ons heen en God of het goddelijke. 

We hebben het de vorige les gehad over energie en hoe dat precies werkt.
In deze module zal je wederom ervaren dat energie energie aantrekt, ook in spirituele zin. Dus
jouw leefsituatie van dit moment heeft ook alles te maken met hoe de energie daarop aansluit.
De mensen, je werk, je relaties, familie perikelen, etc.

Boeiend toch? De allerbelangrijkste relatie is die met jezelf. Ga je die aan, dan veranderen
relaties om je heen ook automatisch. Hoe is de relatie met jezelf?



Je relatie met God & het Goddelijke

Misschien herken jij het ook wel dat zodra je het woord 'God' hoort, je direct

weerstand voelt. Voor een ieder van ons is dit anders. Hoe is dat voor jou? 

Persoonlijk heb ik daar echt onderzoek naar  moeten doen. Wat betekende God

voor mij? En geloofde ik wel in een God?

God, zit 'm voor mij in het Goddelijke. Wij zijn allemaal een stukje van God.

Bidden is een lange tijd voor mij een ding geweest, want ik associeerde het met

religie en iets dat je doet wanneer er vreselijke dingen aan de hand zijn of als ik

iets 'verkeerds' had gedaan.

Na veel onderzoek en een verlangen om verbinding te hebben met 'thuis' heb ik

geleerd dat God en het Goddelijke gewoon in mij zit en in ons allemaal. Het is het 

één zijn met. En het is de bedoeling dat jij jouw vorm vindt. Daar zit geen goed of

fout in. Dus wil ik je in deze module uitnodigen om die zoektocht aan te gaan.

Dit proces gaat je enorm helpen in de ontwikkeling van je mediumschap. Want

hoe dichterbij jij de verbinding ervaart, hoe makkelijker de spirituele wereld met

jou kan werken. Want er is minder ruis en meer connectie. Ik ga je helpen om je

bewust af te stemmen op dat Goddelijke stuk in jou en je verbinding daarmee. 

Eerst gaan we onderzoeken hoe dat voor jou persoonlijk werkt.

You are a g�ft
from 
God



NOTES

God betekent voor mĳ:



QTOEN �K KLE�N WAS ERVAARDE �K GOD ALS:

QM��N VERB�ND�NG MET DE �NTELL�GENT�E OM ONS HEEN HEEFT
ALT��D GEVOELD ALS:

Q�K BEN OPGEGROE�D MET GOD ALS:

In deze oefening mag je onderzoeken hoe jouw relatie is met God. We gaan een

stukje terug in je leven om vast te stellen waar je gevoel of beeld in eerste

instantie vandaan komt. Zo kunnen we kijken hoe dat vandaag is en wat voor nu

het beste bij jou zou passen.

M��N RELAT�E MET GOD



�E W�L DU�DEL��KE�D OVER
Je vraagt iets of je wil duidelijkheid hebben over een situatie.
Bijvoorbeeld: 'Waarom is mijn relatie zoals deze is'?
Of waarom heb ik steeds bepaalde conflicten met mensen? Doe je ogen
dicht en bid. (zie voorbeeld)

Bewust worden van jouw verbinding met God of het goddelijke is eigenlijk heel

eenvoudig. En je kan deze drie stappen gebruiken.

Doe vooraf altijd eerst een meditatie om de rust in jezelf te vinden.

DR�E STAPPEN

LU�STEREN 
Doe je ogen dicht en wees stil. Ontvang.
Probeer dit zonder oordeel te doen. Gewoon ontvangen zoals het
binnenkomt. Schrijf op wat er gebeurt. Heel belangrijk: heb geen oordeel!

BEWUSTWORD�NG
Probeer bewust te worden van wat er gebeurt. Dat hoeft niet direct te
gebeuren, maar met stapjes door de dag heen. Laat je verwonderen en
probeer eens te kijken welke 'boodschappen' er binnen mogen komen.
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Je hebt hier iets te doen, je bent niet voor niks hier op deze wereld. Je hebt een

'calling' en je komt hier iets brengen. Weet jij wat dat is? Waar gaat je hart van

kloppen? Op welke momenten verlies je tijd en ruimte om je heen?

Op dat soort momenten ben in je verbinding met je essentie en het goddelijke

om je heen! Wat heeft jouw je ziel je te vertellen?

YOUR SOULS CALL�NG

QM��N Z�EL W�L GRAAG U�TDRUKK�NG GEVEN M�DDELS;



1. Sta elke dag 10 mintuten eerder op.

2. Ga op een rustig plekje zitten en neem even de tijd.

3. Neem een paar mintuten om te voelen hoe jij je voelt. 
Hoe voelt je lijf en hoe voelen je emoties en je gevoel vandaag. 

Probeer daar ook onderscheid in te maken.

4. Neem een moment om met 'God' te praten.
Wat zou je willen weten? En hoe voelt dat voor jou?

5. Neem een moment om stil te zijn. Wat ontvang je dan?

6. Bescherm je energieveld. 

7. Einde van de dag: 
Neem weer 10 minuten om te voelen hoe deze dag voor jou 

geweest is en noteer wat er gebeurd is. 
Welke wonderen zijn er vandaag gebeurt? Welke inzichten heb

je gekregen? 

Probeer meer woorden te geven aan wat je voelt door
onderscheid te maken tussen wat je ergens van vindt en wat je

gevoelens zijn. 

8. Maak je energieveld 'schoon'.

Jouw                   ritueelDagelijkse
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