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04PSYCHOMETR�E

 Je trekt daardoor bepaalde energie 'aan'... Vaak komen mensen bij jou als
jij in spiritueel opzicht wat verder bent. bijvoorbeeld: Je hebt je vader op
jonge leeftijd verloren, je bent al wat verder in je verwerkingsproces, dan
zal je zien dat je mensen aantrekt die dat ook hebben meegemaakt.
Je interpreteert soms (ten onrechte) de informatie naar wie jij op dat 'bent'.
Waardoor jij er als het ware er soms 'tussen' zit. Met andere woorden, de
informatie die jij ontvangt wordt niet meer 'zuiver' geïnterpreteerd.

Deze maand ga je je bewust worden van hoe de informatie die jij mediamiek
ontvangt middels psychometrie 'gekleurd' is. Je weet nu hoe psychometrie in
technische zin werkt, nu gaan we kijken naar het persoonlijke stuk. Wat ik vaak
benoem is dat wij in basis alleen kunnen ervaren wat wij kennen. Dan bedoel ik
middels onze 'levens'ervaringen'. Al onze levenservaringen, onze overtuigingen
en onze levenshouding 'zit' in onze in onze energie. 

Wat betreft het mediumschap houdt dat twee dingen in:

Daardoor is het belangrijk dat we heel bewust zijn van waar we staan in het
leven en hoe we omgaan met onze trauma's en de dingen waar we overtuigd
van zijn. Ik wil je graag uitnodigen om met mildheid naar je pijnen en je 'aardse'
overtuigingen te kijken. 

Het mooie van deze ontwikkeling is dat dit dus een win-win situatie is. Je
ontwikkeld je mediamiek en tegelijkertijd zijn we lekker spiritueel aan het
groeien! Hoe fijn!
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When you have passed through those
exper�ences, then offer yourself to the
Sp�r�t.  Not before.  Always prepare
yourself as a channel for the Sp�r�t that’s
passed through exper�ences that’s held
you tremendously strong.

M��N GOUDEN LEVENSLESSEN Z��N:

Schrijf hieronder welke levenslessen jou hebben gevormd. Hoe kijk je naar het
leven? Wat is je levenshouding? Door dit op te schrijven word je je bewust van

hoe je psychic interpreteert.
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WORKSHEET 

QWELKE MENSEN TREK �E AAN �N �E LEVEN? 

WAT VERTELD DAT OVER �OU?

QWELKE LEVENS LESSEN GEEF ��� DOOR?
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