
Het doel van Mediumschap is healing en bewustwording. Op veel niveaus
draagt   Mediumschap bij aan onze spirituele en aardse reis.

De ontwikkeling van Mediumschap zal ons ook dichter bij onze essentie en  
de intelligentie van het leven brengen.

De bedoeling van het
Mediumschap

Bewustz i jn & Healing

Bewustword ing
Het leven en de liefde gaat altijd door
Er is een intelligentie om ons heen
De bedoeling van het leven, waarom zijn we hier?
Beter begrip van wie wij in essentie zijn

Healinf
Healing op een fysiek niveau

Healing op het gebied van rouwverwerking

Healing op een emotioneel niveau

Healing voor onze overleden dierbaren
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Om je volledige potentieel in je mediumschaps ontwikkeling te bereiken, is het essentieel
om  bewust te worden van wie jij bent en wat je hier te doen hebt.
We zijn hier op deze wereld met speciale talenten en gaven. We mogen uitdrukking geven
aan wie wij zijn. Ons leven, onze achtergrond, onze studie, onze pijn en lijden, maar ook
onze gelukkigste momenten zijn dingen waar we mee kunnen en moeten werken in ons
mediumschap.  Juist dat maakt ons uniek en heb jij de wereld iets bijzonders te bregen.

Dus wie ben jij?

De bedoeling van Jou
worksheet Mediumschap xxl

A love let ter t o  me:

W O R K S H E E T  -  
M E D I U M S C H A P  X X L

 Allerl ie fs te,



W O R K S H E E T  -  
M E D I U M S C H A P  X X L

Worksheet Mediumschap xxl
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M E D I U M S C H A P X X L

��� BENT H�ER GEKOMEN OM:
om je mediumschap te gebruiken in:

Een online  'van ziel tot ziel' Lezing

VAN Z�EL TOT Z�EL

��� GEBRU�KT �E MED�UMSCHAP �N:
bv  je werk als: rechter, politieagent...etc

HET VERHAAL WAT ��� TE DELEN
HEBT �S:
denk aan: iets wat je hebt meegemaakt / wie jij bent / wil delen

NOT�T�ES



When the medium
touches the soul of the individual

through communication and by that
awakens the reality
of their own spirit, 

they can never be the same again.


