
Personal Worksheet
Your

Connecting met 
(JE) Spirit



Worksheet Wat mogen wij leren van deze tijd?

Ter Inspiratie
Dit is een bijzondere tijd. Een tijd van verwarring, onzekerheid, misschien wel
frustratie, maar ook groei en bewustzijn. Dit is een prachttijd om jezelf te leren

kennen en je ziels pad nader te onderzoeken. Wie ben je in essentie eigenlijk en
waarom ben je hier? Verbinding met je overleden geliefden en de spirituele

wereld gaat je hier bij helpen!
 

Ik wil je graag helpen om daar bewuster van te worden!
 
 Oefening:

Ik voel mij op het moment:

Ik maak mij zorgen over:

Ik heb op dit moment nodig:



 
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.

Oefening 



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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