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Mediumschap & Spiritualiteit
JAARTRAINING - ONLINE





Welcome 
Soul
Searcher



'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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In deze les ga leren hoe het mediumschap
werkt, hoe energie nou precies werkt en je leert
alles over de geschiedenis van het
Mediumschap.

Hoe werkt het
Med�umschap?

03
Het Mediumschap uit zich in verschillende
vormen: Helderzien - Heldervoelen -
Helderweten - Helderhoren. Daar ga je alles
over leren in deze les

De versch�llende
u�t�ngen van het
med�umschap

05
Yes! We gaan in deze les contacten maken met
de spirituele wereld! Je gaat leren hoe de
spirituele wereld met je communiceert en wat
de bedoeling van het contact met hen. Je leert
onderscheid te maken tussen spirit en jijzelf.

Med�umschap ' hoe
werkt het' deel 2

07
Een mooi en belangrijk onderdeel van het
mediumschap is healing. Je gaat daar alles over
ervaren tijdens deze les die gegeven wordt door
Patrick Jagers. Die zijn opleiding heeft genoten
in Engeland.

Heal�ng
Gastles Patr�ck �agers

02
In deze les ga je leren en bewust worden van
een stukje spiritualiteit, jouw persoonlijke
relatie met God en het goddelijke. En leer je
meer over de kleur van jouw ziel!

�e z�el & Zal�ghe�d

04
Het mediumschap bestaat uit meerdere
disciplines: Psychometrie & Mediamiek. Deze
les gaan we werken met Psychometrie en leren
onderscheid te maken van de verschillende
vormen van energie.

Med�umschap ' hoe
werkt het' deel 1

06
Gidsen, prachtig fenomeen. We hebben
allemaal gidsen en die zijn er niet zo maar. Ze
zijn bij ons met een reden! Wie zijn er bij je en
waarom? Dat ga je leren in deze les.

G�dsen

08
In deze les ga je alles leren over consulten! Wat
is nou de bedoeling van het geven van een
consult. Hoe zorg je ervoor dat iemand krijgt
wat hij of zij nodig heeft. 

Consulten geven

09
Wat is voor jou de bedoeling in het
mediumschap? Wat kan en ga jij er mee doen?In
deze les leer je hoe het mediumschap zich gaat
uiten in jouw leven!

��� en �e med�umschap
�e purpose!

MODULES
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HOE WERKT
HET 

MED�UMSCHAP
VOOR �OU?

01



Er z��n slechts twee man�eren om �e leven te leven: doen
alsof n�ets een wonder �s en doen alsof alles een wonder �s.

�k geloof �n de laatste man�er.
- A. E�nste�n -

01HOE WERKT ENERG�E
VOOR �OU?

Mediumschap werkt door middel van de uitwisseling van energie. De Spirituele

wereld werkt met energie. Jouw energie. Jij bent het instrument waar zij mee

werken. Maar ook zullen je kwaliteiten en talenten beter afgestemd zijn als je

bewust bent hoe deze afstemming werkt. Belangrijk is het dus om onderscheid

te leren maken tussen de vele energieën  waar we dagelijks mee te maken

hebben.

Essentieel is het om te beseffen dat ieder eerste contact dat jij maakt, plaats

vindt middels energie. Door middel van de versmelting van de energie die

continue plaatsvindt.

De Spirituele wereld communiceert eigenlijk op precies dezelfde manier. Een

versmelting van hun energie met die van jou. Toch is dat een totaal andere

ervaring dan dat je energie voelt van plekken en ruimtes.

Om zo zuiver mogelijk te leren communiceren gaan we leren onderscheid

maken!
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Opdracht
Schrĳf dagelĳks op hoe jĳ je voelt en probeer daarbĳ onderscheid te maken wat van jou is, van een
ander, of wat je ervaart in een bepaalde ruimte. Hieronder zie je een schema waardoor je makkelĳk

onderscheid leert maken. Probeer heel gedetailleerd te beschrĳven wat het met je doet, zowel
lichamelĳk of geestelĳk.

Ik voel: 

Ik voel lichamelĳk:

Dat doet met mĳ.....

Het hoort bĳ....:

Voorbeeld: 'Ik voel me down'

Voorbeeld: 'ik heb buikpĳn'

Voorbeeld: 'mĳn partner is depressief'

Voorbeeld: 'ik voel me lamlendig'



Waarnemen: Van de ander of van mĳ..?

Ik voel intuïtief bij:

Ik voel lichamelĳk:

Mĳn trigger:

Info over de ander:

Voorbeeld: 'Ik voel verdriet bĳ mĳn vriend/in'

Voorbeeld: 'Ik heb buikpĳn'

diegene is verlaten/gekwetst etc.....

Voorbeeld: 'Ik herken de pĳn in...'

Onderstaande is heel belangrĳk om bewust te doen. Aangezien alles energie is, trek je de energie
aan die bĳ je hoort en die je dus ook de nodige 'triggers' geeft. We mogen blĳ zĳn dat dat op ons

pad komt, want dan kunnen we er mee aan de slag. En kan het Mediumschap met nog minder ruis
zich manifesteren! 
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Afsluit oefening
Een hele belangrĳke oefening is dat je je leert afsluiten of beter gezegd, je 'aura'

leert 'beschermen'. Als je gevoelig bent neem je bewust of onbewust continue
energie waar van plekken en mensen. En soms neem je 'die'met je mee.

Onderstaande is een super oefening om bewust los te laten en om niet te veel de
energie van anderen je te laten beïnvloeden. 

- Doe je ogen dicht
- Maak eerst contact met je lĳf

- Hoe voel je je?
- Adem naar je buik

4 tellen in - 4 tellen vast - 4 tellen uit
Doe dit voor 5 minuten.

- Probeer alle indrukken/zwaarte van anderen van 
de dag los te laten

-Adem deze als het ware 'uit'

-Trek heel bewust je energieveld (je aura) naar je toe
-Visualiseer een roos aan weerszĳde.

Deze ankert het. Zodat je niet als een spons door de
wereld gaat....:)



Woorden geven aan je gevoel
Wat vind jĳ & wat voel je?

We weten vaak heel goed ergens iets van te vinden...(ego) en vaak verwarren we dat met wat we voelen,
of we denken dat dat hetzelfde is. Ik kan je vertellen dat dat allesbehalve hetzelfde is....
Deze oefening gaat je het onderscheid leren maken......en je gaat makkelĳker leren woorden te geven
aan je gevoel!

Ik vind: Ik voel:
voorbeeld: 'Ik vind die persoon heel irritant, want hij
heeft geen geduld en praat continue door iedereen

heen'.

voorbeeld: 'Ik voel mij niet gezien en niet serieus
genomen'.
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Aardingsmeditatie
 

Ga rustig en ontspannen op een rechte stoel zitten, voeten naast elkaar op de grond, je handen
op je bovenbenen of je armen rustend 

op de armleuning. 

Ga met je aandacht naar binnen en voel hoe je ademhaling verloopt.
Ga met je ademhaling naar je stuitje. Stel je voor dat je vanuit je stuitje een verbinding maakt die

loodrecht naar beneden gaat, de aarde in, tot het middelpunt van de aarde.

Misschien kun je dat voelen of voor je zien. Stel je dan voor dat je alle oude energieën die in je
en om je heen zĳn, dat zĳn ook pĳnen, vermoeidheden, negatieve dingen en energieën van

anderen, alles wat je niet meer nodig hebt, dat je die in beweging zet en laat stromen naar je
stuitje en al die oude energieën afvoert via die verbinding de aarde in. 

Bĳ het middelpunt van de aarde kun je ze loslaten. Moeder Aarde zal ze voor je recyclen, dus je
kunt ze gerust loslaten. Misschien kun je die stroom van de afvoer voelen of voor je zien.

Misschien heeft het een kleur. 
 

Ga dan met je aandacht naar je voeten. Voel hoe ze op de grond staan en contact maken met de
aarde.  Om dat te versterken kun je kleine haarworteltjes in de grond laten groeien. Stel je nu

voor dat je via die worteltjes, via je voetzolen positieve krachtige zuivere 'aardse' energie
opneemt. Misschien kan je dat voelen, voor je zien, misschien heeft het een kleur. Ervaar hoe je

helemaal gevuld gaat raken met die zuivere, krachtige, positieve 'aardse' energie.
 

Ga dan met je aandacht naar je kruin. Maak een verbinding die loodrecht omhoog gaat naar het
middelpunt van kosmos, van het universum. Misschien kun je dat voelen of voor je zien. Stel je

dan voor dat je via die verbinding zuivere, krachtige, positieve kosmische energie gaat laten
stromen via de verbinding je kruin in, je hoofd in om zo helemaal in z’n eigen tempo je hele

lichaam te gaan vullen. En misschien kan je dat voelen of voor je zien. Misschien heeft het wel
een kleur. Ervaar maar hoe je zo helemaal gevuld gaat raken met die positieve, krachtige zuivere

'kosmische' energie.
 

Ervaar hoe die 'aardse' energie en die 'kosmische' energie elkaar zo tegen komen en zich op
perfecte manier gaan vermengen en je zo helemaal in zĳn eigen tempo, 

helemaal gaan vullen.
 Wees je bewust dat je verbonden bent met de kosmos en de aarde en dat jĳ in het middelpunt

staat. En dat is eigenlĳk altĳd zo. 
En je kunt dit te allen tĳde doen, wanneer je maar wilt.

 
Stel je nu voor dat je om jezelf heen een mooi groot ei zet. Voor je langs, over je hoofd,
achterlangs, onder je voeten en weer voor je langs, links en rechts. Een groot mooi ei.

Een ei heeft een hele vriendelĳke zachte vorm. Een ei heeft een poreuze schaal, heeft hele kleine
gaatjes. Hier door heen kan de positieve energie vrĳ stromen, zoals jĳ dat wilt. Maar de grove

negatieve energie kan er niet door. Daarom ben je in dit ei helemaal beschermd tegen negatieve
invloeden van buitenaf en van de mensen die energie bĳ je wel willen 'wegzuigen'. Maar de

positieve energie kan wel naar jou stromen.

 Daarom ben je niet afgesloten, maar wel beschermd!


