
Hoe werkt het Mediumschap
E-book

Connecting met 
(JE) Spirit



L�eve Deelnemer, 

Wat leuk dat �e mee doet aan d�t web�nar. 
��� bent een Med�um! �a, Dat ben ���! Hoe? Het
med�umschap �s e�genl��k een heel natuurl��k proces.
Maar we z��n het �n het leven een beet�e kw��t geraakt.

Het med�umschap �s �ets wat w�� van nature �n ons

hebben. Helaas wordt het �n deze t��d een beet�e

spec�aal gemaakt, maar dat �s het n�et. W�� z��n geen

mensen d�e leuk sp�r�tueel hobby'en, maar w�� z��n

sp�r�tuele wezens d�e nu mensel��k z��n en het en�ge

wat w�� hoeven te doen �s het ons weer te her�nneren.

Daar ga �k �e b�� helpen! Want het �s heel erg

waardevol om �n contact te z��n met de �ntell�gent�e

van waar w�� vandaan komen. Het �s voor een �eder

een heel persoonl��k proces. En dat gaat ook n�et even

zo maar. Maar �k wens dat d�t voor �ou een moo�e

eerste stap �s. 

M��n �ntent�e en doel �s dat �e �ouw persoonl��ke

med�umschap v�ndt en u�te�ndel��k ��� nog meer '���'

wordt! En dat op �e e�gen man�er. Zodat ��� nog meer

u�t�ng kunt geven aan w�e ��� bent zodat �e kunt doen

waar ��� op deze wereld voor bent gekomen. Gen�et

van het proces!!

welcome

W W W . S O U L A N D I N T U I T I O N . C O M

Carmen
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Mediumschap is het vermogen van een persoon (het medium) om

communicatie mogelijk te maken tussen personen levend in onze

aardse realiteit en 'spirits' in een andere (geestelijke) dimensie.

Een medium legt de verbinding tussen  de niet-stoffelijke -en de

stoffelijke wereld. Een medium is eigenlijk een soort doorgeefluik of

verbindingsstuk van de ene wereld naar de andere. Tevens kan een

medium informatie verkrijgen uit het energieveld van een levend

persoon. Dat noemen we ook wel psychometrie. Het belangrijkste te

weten is dat we allemaal verbinding maken met die wereld. En dat je

het Mediumschap kan gebruiken om de essentie van waar wij

vandaan komen in het dagelijks leven meer te gaan ervaren.

WAT �S MED�UMSCHAP

© Soulandintuition.com



Wij mensen maken altijd eerst contact met

de energie die wij bewust of onbewust

waarnemen. Pas daarna is er een verbale

uitwisseling. Dus ons energieveld, ook wel

aura genoemd, maakt altijd eerst

verbinding met het energieveld van een

ruimte, plek of persoon. Zo ook met

mensen die overleden zijn. Hoewel zij

fysiek hier niet meer zijn, is hun 'spirit'

waar te nemen.

Ken je het gevoel dat je in een ruimte komt

waar een nare sfeer hangt en waarin je je

ineens niet meer prettig of zelfs

onbehagelijk voelt? Je neemt dan de

energie waar van deze ruimte waar

misschien zojuist een ruzie heeft

plaatsgevonden. Of ken je de ervaring dat

je ineens ‘weet’ wat er met je vriendin aan

de hand is, zonder dat ze je het vertelt?

Wij mensen hebben allemaal een

energieveld om ons heen.

Ook wel een aura genoemd. Deze vibreert,

heeft een bepaalde trilling en bestaat uit

verschillende kleuren. Deze energie bevat

alle informatie over de persoonlijkheid, het

karakter en alle levenservaringen van de

geboorte to nu.

De spirituele wereld maakt contact met

ons via ons energieveld. Bewust en

onbewust. Heb jij wel eens het gevoel dat

een overleden dierbare van jou of van

iemand die kent om je heen is?

Deze energie merk je op omdat zij

waarneembaar zijn middels de verbinding

met jouw energie.

Heb jij wel eens bewust deze ervaringen?

En hoe is dat voor jou?

Hoe werkt Energ�e?
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Verbinding met de spirituele wereld.

Hoe werkt Energ�e?
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Energ�e u�tw�ssel�ng h�er op aarde



QALS �K B�� MENSEN BEN VOEL �K VAAK:

QALS �K DENK DAT �K OVERLEDEN D�ERBAREN VOEL, ERVAAR �K:

Y O U R  W O R K B O O K  N A M E P A G E  1

Wij staan de gehele dag in verbinding met energie en de spirituele wereld.

Onbewust of bewust. Om hier beter om te gaan gaan we onderscheid maken

tussen de energie die wij hier op aarde voelen en energie die wij ervaren vanuit

de spirituele wereld.

�K VOEL ENERG�E ALS:



Ga lekker rustig zitten. Neem even de tijd om jezelf te 'voelen'. Hoe voelt je
lichaam? Hoe voel jij? Waar zit je adem? 
Adem even diep in en weer uit. Focus je op je buikademhaling. 
En voel hoe je lijf zich ontspant. Blijf net zo lang rustig door ademen tot je je
helemaal ontspannen voelt. 

Probeer nu bewust je energie uit te breiden, als het ware groter te maken. 

Vanuit je hart, de liefde die in jou zit maak je contact met overleden
dierbaren en de spirituele wereld. Diegene waar jij heel veel liefde voor voelt.
Voel maar hoe dicht bij ze eigenlijk bij je zijn. Probeer heel bewust uit te
reiken naar die liefde en naar je geliefden. Wat willen ze je vertellen? Je mag
je voorstellen dat je je aura veld groter maakt. Ruimer. Probeer bewust waar
te nemen wat er om je heen gebeurt. Voel je je lijf? Voel je een koude tocht? 
Probeer je energie steeds groter te maken en uit te rijken naar je geliefden.

Pak papier en pen! We gaan schrijven:

Worksheet Oefening om in contact te komen met de
spirituele wereld.

Meditatie 'In verbinding met Spirit'



NOTES

De ontw�kkel�ng van het Med�umschap
brengt �e d�chter b�� �e pure essent�e



Worksheet 

Mediumschap uit zich middels de
zintuigen:

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 en 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 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!



W W W . S O U L A N D I N T U I T I O N . C O M

WORKSHEET

Neem vandaag een moment om te z�tten en not�t�es te maken over wat �e vandaag met �e
z�ntu�gen hebt ervaren.  2. Vraag aan een gez�nsl�d, vr�end of vr�end�n om 15 m�nuten met �e
te z�tten. Vraag hem of haar �ou een b��zonder verhaal te vertellen over �ets dat h��/z�� heeft

meegemaakt, wat ook een �mpact heeft gemaakt. �e reageert n�et �nhoudel��k, maar �e
observeert en �e schr��ft het volgende op:

 We gaan bewust worden van �e z�ntu�gen en leren ondersche�d te maken.
1.

�k z�e:

�k voel:

�k weet:

�k hoor:

Lets work with it!
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Worksheet 
Oefening om in contact te komen met de

spirituele wereld.

Lieve .........

Kan je me vertellen wat deze tijd mij mag brengen?
Wat mag ik in mijzelf ontwikkelen?
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