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'Welcome 
Soul Searcher'

Wat leuk dat je mee doet aan deze jaartraining. Je gaat een

bijzonder jaar tegemoet! Een jaar waarin je je mediumschap

weer gaat herinneren, onderzoeken en ontwikkelen.

Het mediumschap is iets wat wij van nature in ons hebben. Het

wordt in deze tijd (helaas) een beetje speciaal gemaakt, maar

dat is het niet. Wij zijn geen mensen die leuk spiritueel hobby'en,

maar wij zijn spirituele wezens die nu menselijk zijn. Het enige

wat wij moeten doen is het ons 'weer' herinneren. En daar ga ik je

bij helpen!

Dit is een heel persoonlijk proces. Want je gaat je persoonlijke

mediumschap weer terugvinden en ontwikkelen. Ik ga je niet

omtoveren tot een medium. Ik ga je helpen jouw persoonlijke

mediumschap in jouw leven te integreren. Mijn intentie en doel is

dat je jouw persoonlijke mediumschap vindt en uiteindelijk jij

nog meer 'jij' wordt! Zodat jij nog meer uiting kan geven aan wie

jij bent en jij kan doen waar jij op deze wereld voor bent

gekomen.

Geniet van het proces!! Carmen



THE MOMENT
WHEN I HAVE
FOUND MY
PURPOSE

Jaartraining
De jaartraining Mediumschap & Spiritualiteit bestaat uit twee verschillende
onderdelen. Praktisch door de maandelijkse praktijkdagen en een stuk persoonlijke
spiritualiteit die je thuis privé uitvoert.

Het mediumschap is in basis niet spiritueel, maar gaat wel door jou heen als
spiritueel wezen. Hoe meer jij je spiritueel bewust ontwikkelt hoe minder 'ruis er op de
lijn' zit. En hoe zuiverder jouw mediumschap zich kan manifesteren!

Hoewel het mediumschap in basis onze natuur is, zijn de meesten het een beetje
vergeten. Wij zullen er dagelijks energie in moeten steken om het ons weer eigen te
maken. Om te herinneren waar we vandaan komen...en dan bewust onze ziel in lijn te
brengen met onze persoonlijkheid. Dat is in mijn beleving het ultieme doel van het
aardse leven!

Elke maand wordt een bepaald thema behandeld waar we en praktisch mee aan de
slag gaan en jij persoonlijk thuis doet. Op deze manier leg je een goede basis
waardoor jouw mediumschap zich volledig kan ontwikkelen en uiten.

Dit werkboek bestaat uit een aantal onderdelen: lesmateriaal, meditaties en
opdrachten. Het werkt het beste als je elke dag iets doet. Ik raad je in elk geval aan
om dagelijks te mediteren. Meditatie is de 'benzine' van je mediumschap. Zowel jij zal
het mediumschap makkelijker integreren en de spirituele wereld werkt zo makkelijker
met jou. Kortom........'win-win' situatie. En daar houden we van...:)) De gesproken
meditaties zijn te downloaden via de website.

Bepaalde processen kosten ook tijd. Het kan heel goed zijn dat je meer tijd nodig
hebt voor sommige vragen of opdrachten. Neem die tijd! Het werkboek is zo opgezet
dat dit mogelijk is. En er is dan ook een logische opbouw naar de volgende les.

Oke, ben je er klaar voor?
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01W�E ���  BENT EN �E
VERB�ND�NG MET SP�R�T

Vandaag gaan we beginnen aan een heel fijn jaar

waarin jij een stem gaat geven aan jouw Mediumschap.

Jij bent hier op deze wereld om uiting te geven aan wie

jij bent. Jij hebt een verhaal te vertellen en jouw ziel wil

hieraan graag middels het Mediumschap uiting aan

geven. Het is belangrijk dat je bewust bent van wie jij

bent. Wie jij werkelijk bent!
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Om bewust te worden van �e persoonl��ke med�umschap. Hoe
�ouw med�umschap het natuurl��kste door �ouw heen 'flowt' �s
het goed om st�l te staan en t��d te maken voor �ou en sp�r�t.

In deze module krijg je meditaties en dit werkboek om nog bewuster te

zijn van spirit en jouw verbinding met hen.

Ik raad je aan deze meditatie regelmatig te doen. Bijvoorbeeld in het

begin drie keer in de week. Ook zou ik een dagboekje bij de hand

houden zodat je inspiratie die je dagelijks gaat ontvangen kan

opschrijven. Een mooie start van dit jaar is dat je je band met spirit gaat

verstevigen en meer vertrouwen gaat krijgen in wat je hier te doen

hebt. Ik wil je dan ook aan raden deze module / meditatie en

bewustzijns oefeningen regelmatig door het jaar heen te blijven doen.

Zie voor meditatie online op de website.

W�e ben ���?
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Jij bent uniek en hebt de wereld iets unieks te brengen. Ben je je daar wel
bewust van? Jouw verhaal, jouw leven is van essentieel belang in jouw

mediumschap. Ga eens rustig zitten, verbind je met spirit
En neem de tijd om hieronder op te schrijven wat jij zou willen delen 

met de wereld. Wat is jouw (levens) verhaal

M��N VERB�ND�NG MET
SP�R�T

QM��N LEVENSVERHAAL ZOU �E KUNNEN OMSCHR��VEN ALS:
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�OUW MED�UMSCHAP

QM��N PERSOONL��KE MED�UMSCHAP KENMERKT Z�CH DOOR:

bv: healing/contact met mensen in werkt etc
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DAGBOEK NA MED�TAT�E
H�ERONDER MAG �E OPSCHR��VEN WAT ER GEBEURT NA �E

SP�R�T MED�TAT�E
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