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HOE U�T HET
MED�UMSCHAP

Z�CH?
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Wij hebben bij onze geboorte prachtige

zintuigen meegekregen. Naast het feit dat

ons instrument, ons lichaam, beschikt over

een brein, hebben we ook een scala aan

bijzondere zintuigen meegekregen die ons

heel veel kunnen brengen. Met

mediumschap is het van belang deze goed

te leren kennen en te gebruiken.

Mediumschap uit zich middels:

- Heldervoelen 

- Helderzien 

- Helderweten 

- Helderhoren.

Van nature heb je heel waarschijnlijk een

voorkeur. Je bent misschien wel visueel

ingesteld of misschien heb je overal direct

'gevoel' bij.

De spirituele wereld geeft het medium via

de zintuigen 'informatie'. Als een overledene

doorkomt, dan uit zich dat door middel van

het heldervoelen, helderzien, helderweten

en/of helderhoren. Het medium 'vertaalt' en

interpreteert de informatie.

Belangrijk om te weten is het feit dat deze

disciplines via de chakra's doorkomen. Je

kan deze prachtige zintuigen dus allemaal

ontwikkelen.

Let's go!

Een med�um �s het �nstrument van de
sp�r�tuele wereld.

THE SENSES



In deze oefening ga je je heldervoelen activeren. Probeer eens na te gaan hoe

het 'voelen' voor je werkt. Voel je snel emoties aan van anderen? Als je met

mensen bent, voel je dan het karakter, de persoonlijkheid of misschien wel de

zielsessentie? Hoe werkt dat voor jou? Maak onderstaande opdracht.

OEFEN�NG HELDERVOELEN

Q�E BENT �N GESPREK MET �EMAND, WAT VOEL �E EN HOE KOMT DAT
B�� �OU B�NNEN? KUN �E ONDERSCHE�D MAKEN TUSSEN WAT VAN �OU
�S EN WAT B�� DE ANDER HOORT?



01SCHR��F H�ERONDER WAT �E GEVOEL �S B�� ONDERSTAANDE
PERSONEN. DUS BV: HOE VOELT EEN MOEDER VOOR �OU....OF EEN
VADER. OMSCHR��F DAT ZO SPEC�F�EK MOGEL��K.

MOEDER VADER

BROER/ZUS K�NDEREN

De spirituele wereld werkt met jou als instrument. Belangrijk is dat jij meer leert

over je eigen systeem. Dus gaan we bewust worden van hoe relaties voor ons

voelen. Zodat de spirituele wereld nog beter met ons kan werken.

WORKSHEET VOELEN



In deze oefening ga je je helderzien activeren. Probeer eens na te gaan wat je

van nature 'ziet'. Als je bijvoorbeeld denkt aan een auto, zie je deze direct voor

je? Of 'voel' je deze? Wat zie je precies en in welke vorm ontstaat dat. 

Schrijf op wat er als vanzelf bij je binnenkomt door middel van het zien.

OEFEN�NG HELDERZ�EN

QGA MET �EMAND Z�TTEN EN VRAAG D�EGENE �OU EEN VERHAAL TE
VERTELLEN WAT HEEL VEEL �NDRUK HEEFT GEMAAKT.
WAT Z�E �E ALS D�EGENE PRAAT:



In deze oefening ga je onderzoeken hoe jij 'hoort' of 'weet'. Dit is in het begin

een wat lastigere discipline omdat het onderscheid nog lastig te maken is.

Schrijf op waneer en of je wel eens iets 'weet' of 'hoort', probeer dat zo concreet

mogelijk op te schrijven. Het gaat er om dat je er zo veel mogelijk bekend mee

raakt hoe het voor jou persoonlijk werkt.

OEFEN�NG HELDERHOREN
& WETEN



M��N K��K OP HET LEVEN �S OVER HET ALGEMEEN:

challengeExtra oefen�ng

BEWUST WORDEN VAN �E
E�GEN GEVOELENS

De spirituele wereld maakt gebruik van onze gevoelens, onze ervaringen,

maar ook onze triggers en gevoeligheden. Het is dan ook als instrument

zijnde erg belangrijk dat je onderscheid leert maken tussen wat van jou is en

bij jou hoort en wat je letterlijk 'door' krijgt. Soms is je interpretatie

verkleurd door triggers die bij jou nog niet 'opgelost' zijn. Dan is je

informatie niet meer helemaal zuiver. Omdat je jouw triggers in je informatie

vermengt. Door onderstaande oefening word je daar bewust van.

�K HEB DE NE�G�NG DE D�NGEN D�E ER �N M��N LEVEN
GEBEUREN TE ERVAREN ALS:


