Contact maken met overledenen, ook jij kunt
het

Een meditatie om contact te maken, plus negen punten over mediumschap
Geschreven door Eric van Riessen, eigenaar van Eric’s Spiritual School

Indeling
Inleiding:
Disclaimer:
Mediumschap is contact maken met overledenen:

3
5
7

Acht punten over mediumschap
1 Kan iedereen leren contact met overledenen te maken?
2 Een overledene werkt met jouw referentiekader
3 Angst voor overledenen komt door onwetendheid
4 Overledenen brengen liefde en licht naar kinderen
5 Een overledene houdt onvoorwaardelijk van jou
6 Een overledene wijst jou naar het goed pad
7 Overledenen willen heel graag laten weten dat ze er nog zijn
8 Mediteren
9 Contact met gidsen

8
9
10
12
13
14
15
16
17

De meditatie
Discipline

19
21

2

Inleiding
Iedereen heeft het recht om contact met overledenen te maken. Dit is dan ook een
van de redenen dat ik dit e-book heb gemaakt.
Leer hoe je contact kunt maken met overledenen die je zelf hebt gekend
Contact met overledenen, ook jij kan het. Iedereen kan contact maken met
overledenen. Contact maken met overledenen kan je heel veel moois brengen. Naarmate
je als mens ouder wordt, verlies je waarschijnlijk steeds meer geliefden om je heen. Het
is erg prettig om te ontdekken dat je overleden familieleden, geliefden en vrienden
gewoon bij je zijn. En ze zijn er al als je aan ze denkt. Door een techniek uit dit e-book toe
te passen, leer je ook hoe je de overledene kan voelen, en hoe je hun taal beter leert
spreken.
Je zult ook inspiratie krijgen van diegene die jij het meest kan vertrouwen. Van wie zou
je liever je begeleiding krijgen? Van een leraar op school, iemand op cursus of iemand
die familie van jou is en onvoorwaardelijk van je houdt? Die er altijd is en met liefde
klaarstaat om jou te helpen naar het pad wat voor jou het beste te bewandelen is?
Door je mediumschap te ontwikkelen, kom je er vanzelf achter dat je nooit alleen bent.
Dus mocht je je eenzaam voelen, dan is het ook erg goed om met mediumschap aan de
slag te gaan. De spirituele wereld is de wereld van de overledenen, en zij willen jou heel
graag laten weten dat ze komen vanuit het licht om jou te helpen, om troost te bieden als
je het zwaar hebt.
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Alle overledenen zijn in het licht. De technieken waar ik
je mee leer werken, zijn gemaakt om vanuit licht contact te maken met de
bovenwereld. Deze contacten kun je onderhouden, en het besef dat we doorgaan na dit
leven is toch wel een van de mooiste dingen van het leven.
Als je contact maakt met een overledene, maak je contact met de ziel van de overledene.
De ziel is ook datgene dat altijd doorleeft. De ziel bestaat dan ook vanuit liefde, zonder
oordeel. De ziel kan ons wel vertellen wat ons blij en wat ons ongelukkig zal maken. De
ziel kan ons zelfs duidelijk maken dat wat anderen schaadt ons ook schaadt, als wij dat
veroorzaken. Maar één ding doet de ziel niet: over jou oordelen. De ziel kijkt altijd
vanuit liefde en licht naar ons als we met hem of haar werken. Ook je eigen ziel is vrij
van oordeel over jou. Elk oordeel komt van het ego. Als je dus goed naar jezelf luistert,
word je vanzelf liever tegen jezelf. Voor je eigen ontwikkeling zal je veel aan dit e-book
hebben.
Je dient dan wel de instructies goed op te volgen, een bepaalde openheid te houden en
niet te streng te zijn naar jezelf. Maar mediumschap bestaat gewoon uit technieken, net
als sport of ander werk, zoals een auto repareren. Als je de techniek traint, ontwikkel je
je mediumschap. Er bestaat wel talent. Sommige mediums worden ermee geboren, zoals
ik zelf. En veel talentvolle mediums hebben een bijna-doodervaring gehad. Als je dit niet
hebt, betekent dit niet dat je niet ook heel goed kan worden in mediumschap. Talent
onderscheidt de kwaliteit van mediumschap. Maar mediumschap is contact maken met
overledenen. En dat kan ik echt iedereen leren, mits je openstaat voor begeleiding. Dus
ook jij kan het, en ik zou je willen adviseren er vandaag nog mee te beginnen.
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Disclaimer
Mediumschap is geen gave, maar het is ook niet voor iedereen. Iedereen die een
psychische stoornis heeft, raad ik af dit te doen. Een psychische stoornis kan allerlei
oorzaken hebben als je er aanleg voor hebt, dus ook terwijl je bezig bent met
mediumschap. Dit zegt niks over mediumschap, maar wel iets over de psyche van de
mens. Als je ervoor kiest om je hiermee bezig te houden via dit e-book, doe je het ook
volledig op eigen risico en ligt alle verantwoordelijkheid bij jezelf. Je kan dan ook
navragen bij je huisarts of deze het verstandig vindt dat je hiermee bezig bent. Ook is les
nemen bij een medium verstandig, want een medium die goed lesgeeft, zal
waarschijnlijk doorhebben dat er iets niet goed met je gaat en je adviseren om naar de
huisarts te gaan. Als je dit alleen via een boek en zonder begeleiding doet, vind ik dat je
aan je huisarts moet vragen of het verstandig voor jou is hiermee aan de gang te gaan.
De kans is groot dat je huisarts er niet in gelooft, maar daar gaat het niet om. De vraag is
of je psychisch gezond genoeg bent om je hiermee bezig te houden. Je bent zelf uiteraard
verantwoordelijk voor jezelf.
Ook vind ik dit e-book niet geschikt voor kinderen. Sommige kinderen hebben contact
met de wereld van de overledenen - dat is zeker waar. Maar een kind mag ook kind zijn,
en de tijd van de ontwikkeling hierin komt vanzelf wel. Ik vind dat de ouders van een
kind hier ook toestemming voor moeten geven. Mocht je als ouder ervoor openstaan als
je kind ook overledenen ziet, doe dan niet of dit eng is en neem het kind hierin serieus,
net als bij het zien van aura’s. Toch blijft dit e-book niet geschikt voor kinderen. Als je
het niet vertrouwt bij je kind, neem dan ook contact op met de huisarts.
In de meditatie vertel ik dat liefde alles geneest. Dit betekent niet dat je door deze
meditatie volledig gezond wordt, maar het kan wel een positieve bijdrage aan je
gezondheid geven. Als je iets doet met mediumschap, doe het dan altijd nuchter, dus
nuttig geen alcohol of drugs. Ook hierin ligt de verantwoordelijkheid bij jezelf.
Mediumschap is een mooi iets, alleen nuchterheid is wel belangrijk om vanuit het licht te
kunnen werken. De verantwoordelijkheid van de meditatie en dit e-book ligt geheel bij
jou. Je doet alles op eigen risico, en Eric van Riessen en Eric’s Spiritual School kun je dan
ook nergens voor verantwoordelijk houden wat betreft deze meditatievideo en dit ebook. Verder ben je ook zelf verantwoordelijk voor alles wat je met de teksten van dit ebook doet. Je ontwikkelt alles wat in dit boek staat op eigen risico en het is je eigen
verantwoordelijkheid.
Ik maak bij de disclaimer ook graag nog even duidelijk dat ik niet alwetend ben. Ik deel
mijn persoonlijke visie en heb niet als doel jouw waarheid te veranderen. Ik heb als doel
jou te inspireren.
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Mediumschap is contact maken met overledenen
Een overledene bevindt zich altijd achter je als hij of zij zich kenbaar maakt. Dat is ook
de plek waar ik je in de meditatie op leer focussen. Het is gewoon net alsof een levende
achter je staat. Je kent dat gevoel wel dat iemand achter je staat zonder dat je iemand
ziet aankomen. Je voelt dat. Voor overledenen is dit precies hetzelfde.
Om je hoofd zich er niet te veel mee te laten bemoeien, adviseer ik om niet te bepalen
met welke overledene je in contact komt tijdens de meditatie. Als je te veel van tevoren
vastlegt, is de kans groter dat je fantasie of je hoofd het overneemt en het gaat invullen.
Sta gewoon open voor wie er komt. Er is ook altijd een reden waarom degene komt die
komt, want deze ziel heb jij waarschijnlijk op dit moment het hardst nodig. Stel vanuit
deze richtlijn ook geen vragen. Een overledene weet precies wat jij nodig hebt om te
horen. Bij iedere vraag bedenkt je hoofd namelijk een antwoord. Maar de kans is groot
dat de overledene jou iets heel anders wil vertellen dan je hoofd. Een boodschap komt
bijvoorbeeld uit je hoofd als je iets moet. Is het niet liefdevol of positief inspirerend. dan
is het je hoofd en geen overledene die je dit vertelt. Want overledenen spreken altijd
vanuit vrijheid, liefde en inspiratie. Soms is het al fijn genoeg om samen te zijn met jouw
gids of overledene en is er helemaal geen boodschap nodig.

Een overledene wil ook herkend worden. Dus de eerste herkenning vanuit jou hoeft niet
altijd vanuit liefde te gaan. Ze komen met persoonlijke herinneringen die jij hebt. Dus als
je een lastig contact met iemand had, is het mogelijk dat je ook die emotie voelt. Dit
kunnen soms heftige emoties zijn als jij deze hebt gehad of herkent van een overledene.
Als de overledene herkend wordt, gaat hij of zij naar de boodschap. En dan zal je merken
6

dat de energie in een lichte en liefdevolle energie verandert. Het kan ook zijn dat je die
gelijk voelt, zeker bij overledenen die jij goed kent, omdat ze zich op meerdere manieren
kenbaar kunnen maken.
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Acht punten over mediumschap

1 Kan echt iedereen contact met overledenen maken?
Dit is een goede vraag, en ja, iedereen kan dat. Vaak wordt gedacht dat mediumschap
een gave is en dat je ermee geboren moet zijn. Laat ik eerst voorop stellen dat als je
geboren bent met een talent voor mediumschap en je wilt er iets mee, dan is het ook
slim dit talent verder te ontwikkelen. Echt iedereen kan het leren. Er zijn technieken
voor, en als je deze gaat trainen, zul je steeds beter worden. Het werkt ook echt als
talent. Sommige mensen hebben ergens talent voor en hoeven daar bijna niks voor te
doen. Net als een pianist op een piano bijvoorbeeld. Iedereen kan piano leren spelen, en
als je echt veel je best doet terwijl je geen talent er oor hebt, kun je na een tijd oefenen
toch mooie liedjes op de piano spelen. Je weet dan wel dat je niet voor uitverkochte
concertzalen zult spelen. Met mediumschap werkt het net zo: iedereen kan het leren.
Tegelijk betekent het mediumschap beheersen niet gelijk een succesvolle spirituele
praktijk. Het zijn technieken die je kunt leren en waar je echt steeds beter in kunt
worden. Ik vraag me weleens af hoe goed een medium dat niet mediteert omdat hij al
heel goed is, zou zijn wanneer deze wel ging mediteren. Ik denk dat dit medium dan nog
veel beter zou worden. Het mooie van mediumschap is ook dat je er altijd in kan
doorgroeien - je kunt altijd beter worden.
Is het verstandig als iedereen zich met mediumschap bezighoudt?
Dat is dan weer een heel andere vraag. Persoonlijk vind ik het niet verstandig als
mensen zich met mediumschap bezig houden die psychisch niet gezond zijn. Dan raad ik
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dit e-book ook af. Ik raad het ook af bij kinderen. Als eerste moeten bij kinderen de
ouders willen dat hun kind zich spiritueel ontwikkelt, en nog veel belangrijker, het kind
moet het ook willen. En als een kind dit zou leren, is het ook belangrijk dat het op een
heel speelse manier gaat. Het allerbelangrijkste is dat een kind, kind mag zijn en zich
vooral met spelen en zijn of haar eigen ontwikkeling bezighoudt. Ik raad het dan ook ten
zeerste af een kind hierin te pushen. Als een kind zich hierin wil ontwikkelen, komt hij of
zij er zelf wel mee.
2 Een overledene werkt met jouw referentiekader
Als je met mediumschap aan de slag gaat, dan is het belangrijk om te beseffen dat
overledenen altijd werken met wat al in jouw referentiekader is. Ze werken dus met
jouw kennis. Als je bijvoorbeeld een wiskundeleraar bij je hebt en je weet eigenlijk niks
van wiskunde, dan kan het zo zijn dat je een bord ziet met rekensommen, want die
kennis hebben we allemaal wel. Het kan ook zijn dat je een schoolklas en pubers ziet
omdat wiskunde voornamelijk op de middelbare school wordt gegeven. Dit is iets wat bij
mij zou kunnen gebeuren, want wiskunde vind ik niet interessant. Komt deze
overledene bij iemand door die wel veel van wiskunde weet, dan zou dit medium ook
een klas kunnen zien en daarna ook duidelijk wiskundige formules of iets anders wat
duidelijk op wiskunde wijst, want het medium weet dat.

Op het moment dat je contact voor jezelf maakt en je bent helderziend, dan zul je de
overledene gewoon zien zoals hij of zij was in het leven. Dit beeld zit al in je eigen
referentiekader. Het ervaren van gevoel of beelden vanuit jouw eigen referentiekader is
vooral belangrijk om te beseffen als je contact met een overledene maakt voor iemand
anders. Ik wil je adviseren om eerst nog meer kennis op te doen buiten dit e-book
voordat je begint met contact maken met een overledene voor een andere persoon.
Bij heldervoelen is het bovenstaande nog belangrijker. Als we contact met een
overledene maken en we worden ineens heel stil, verdrietig, boos of misschien zelfs wel
heel blij, dan wil de overledene die emotie bij een ander overbrengen. Alleen, kun jij
voelen hoe blij voor mij voelt of hoe boos voor mij voelt? Waarschijnlijk niet; je kunt wel
heel goed ervaren hoe een emotie voor jou voelt - hoe jij je voelt als je boos of blij bent.
De overledene weet dat, dus laat de overledene jou de emotie ervaren zoals jij emotie
ervaart. Je ervaart jouw eigen emotie zonder dat het jouw emotie is. Dit is in het begin
best even wennen.
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Als jij ervoor kiest je mediumschap te gaan ontwikkelen, dan ga je steeds beter leren
werken met je zintuigen. Als we met mediumschap bezig zijn, dan noemen we deze
zintuigen heldere zintuigen. Je hebt er zes, namelijk:
* helderzien
* helderhoren
* heldervoelen
* helderweten
* helderruiken
* helderproeven
Ik ben niet alwetend en vind het belangrijk dat jij je eigen visie houdt.

3 Angst voor overledenen komt door onwetendheid

Veel mensen zijn bang voor het contact met overledenen. Komen ze wel uit het licht,
vragen mensen zich af. En dan komen ze ook nog vaak in het donker, juist vlak voordat
je wilt slapen. Kunnen ze niet komen op een moment dat ik er open voor sta? vraag je je
misschien af. De antwoorden hierop zijn: ja, ze komen uit het licht, en ja, ze kunnen
komen als je er open voor staat.
Ten eerste: ze komen uit het licht. Hoe meer ik mezelf ontwikkel als medium, hoe meer
ik leer dat echt elke overledene uit het licht komt. Ik begrijp ook dat dit niet altijd zo
voelt. Als een overledene doorkomt, komt de ziel van de overledene door. Die ziel wil
graag herkend worden in hoe jij deze ziel op aarde hebt waargenomen. Nu is het zo dat
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als iemand een heel fijn leven heeft gehad, dit dan ook meteen als een fijne ziel voelt.
Alleen hoe zou het zijn als iemand heel vaak boos is geweest en doorkomt bij een
medium dat de heldervoelendheid heel sterkt heeft? En hoe zou het zijn als iemand een
eind aan zijn leven heeft gemaakt? Zeker bij iemand die een eind aan zijn leven heeft
gemaakt, is dat de sterkste informatie om herkend te laten worden. Dus was doet de ziel
bij een medium? Die ziel laat het medium de energie ervaren van iemand die zo
ongelukkig is dat hij besloten had een eind aan zijn leven te maken. Je zult begrijpen dat
zo ongelukkig zijn vaak duistere en donkere zware energieën met zich meebrengt, alleen
om herkend te worden. Als het medium dan klaar is met dit vertellen aan de ontvanger,
verdwijnt de energie direct, en als het medium dan naar de boodschap gaat, komt naar
voren hoe de ziel nu is: vol licht en liefde. Het is echt zo prachtig om dat te mogen
ervaren als medium.
Wat ik hiermee aan wil geven, is dat het dus informatie uit het leven van de overledene
is die mensen soms zien als iets negatiefs. Ze weten niet dat het alleen informatie is over
het leven van de overledene om herkend te worden. Ik weet vanuit mijn ervaring dat alle
overledenen vanuit het licht komen.
Wat is dan de reden dat ze vaak in de avond komen?
Sommige mensen hebben zoveel talent voor mediumschap dat ze dit niet uit kunnen
zetten. Stel dat iemand die dit heeft een heel drukke dag heeft, maar de spirituele wereld
wil toch contact maken met deze persoon. Dan kan het zo zijn dat het eerste moment
van ontspanning pas is wanneer deze persoon gaat slapen. Ik kan me dan best
voorstellen dat de spirituele wereld best een dag wil wachten en toch ook wil laten
weten dat ze er zijn. Alleen, wat als deze persoon nu morgen weer druk is en de dag
daarna ook en dag daarna, en eigenlijk gewoon altijd? Dan zullen ze dus komen op het
moment dat wij rustig worden, en dat is als we gaan slapen. Een tweede reden is ook dat
je de spirituele wereld veel beter waar kunt nemen in het donker. Dat is ook een reden
dat ze makkelijker door kunnen komen. In het volgende stuk in dit e-book zal ik nog een
belangrijk stuk vertellen over de spirituele waarneming door kinderen. Wat ik wel vast
wil vertellen over kinderen, is dat het misschien weleens is opgevallen dat kinderen heel
veel kunnen huilen in het donker of dat heel spannend vinden, en dat dit ophoudt met
een klein nachtlampje. Ik was als kind ook bang voor veel energieën, puur uit
onwetendheid, en dat nachtlampje heeft ervoor gezorgd dat ik als kind goed kon slapen.
Hoe kun je nu zorgen dat overledenen niet komen vlak voordat we gaan slapen? Dat is
eigenlijk niet heel moeilijk, en bij studenten die ik lesgegeven heb, heeft dit goed
gewerkt. Het antwoord is: bewust tijd maken voor de spirituele wereld. Als jij namelijk
vier of vijf keer in de week tien minuten mediteert, waarbij je ervoor openstaat om
contact met overledenen te maken, dan weet de spirituele wereld dat. De spirituele
wereld weet dan ook als je gaat slapen, dat je bijvoorbeeld morgen gaat mediteren.
Omdat je dan openstaat voor contact, zullen ze je meer met rust laten op andere
momenten.
Als een overledene contact met je zoekt, doet deze dat altijd om je te helpen, te
inspireren of er voor je te zijn. Als ik een moeilijke periode in mijn leven doormaak, is de
spirituele wereld veel sterker aanwezig.
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4 Overledenen brengen licht en liefde naar kinderen; wees niet bang als
ouder en leer dat dit licht en deze liefde er ook voor jou zijn

In een contact met een overledene werd een fantastische boodschap verteld. De
overledene vertelde dat waar ze nu is alleen maar vreugde, liefde en geluk zijn. Ze
vertelde ook dat ze zo veel lacht waar ze nu is. Wat ze belangrijk vond om te zeggen, was
het volgende:
Het licht
Het licht waar ze nu is, is voor iedereen beschikbaar, als je openstaat om dat te voelen en
te ervaren. “Wat wij ervaren aan liefde, vreugde en geluk is ook voor jou bereikbaar.” Ze
vertelde dat voor de mensen die bij dit contact zaten en misschien ook wel voor jou. Er
gaan nog veel mooie dingen op aarde gebeuren. Er zullen ook soms moeilijke dingen
gebeuren, maar er komen ook veel mooie dingen. Probeer jezelf open te stellen om dit
schitterende licht te ontvangen.
Licht en liefde voor kinderen
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Als er mensen zijn die erg openstaan, zijn dat vooral kinderen. Dat is de reden dat wij
veel bij kinderen aanwezig zijn. De reden dat we daar zijn, wordt soms niet begrepen.
We willen de kinderen graag aan het begin van hun leven al dit licht meegeven en hun
leren dat het leven mooi kan zijn. Een kind zal dit ook als mooi ervaren, alleen zijn er
veel ouders die er bang voor zijn, en een kind voelt dat. Een kind voelt dit al in de
babytijd. Een baby ervaart een groot licht van liefde en vindt dit over het algemeen mooi.
Als moeder dan binnenkomt, voelt ze waarschijnlijk iets wat niet in de ruimte hoort en
heeft misschien op dat moment een gedachte van: het zal wel. Daardoor kan de baby
denken: Als mama dit niet kent of vreemd vindt, dan zal het misschien wel iets vreemds
zijn. Een baby voelt dat. Of erger nog: mama is er bang voor. Dan kan het omslaan in
angst. Want als mama het vreemd of eng vindt, hoe kan de baby die negen maanden
niets anders had dan vertrouwen in mama, dan een goed gevoel hebben bij iets waarbij
mama dat niet heeft? Een baby is afhankelijk van je en vertrouwt op jouw handelen. De
baby voelt ook vaak wat je niet uit, maar wat er wel is.
Wat kun je eraan doen?
Je kunt de eerste stap van deze tekst proberen. Voelen en leren dat dit licht en deze
liefde voor jou beschikbaar zijn. Als er dan iets in de kinderkamer is wat je niet kent,
vraag dan of het een overledene is en vraag gerust of deze liefde en licht komt brengen.
Voel en zeg hardop dat het zo mooi is wat er is. Want als jij het helemaal vertrouwt, doet
jouw kind dat waarschijnlijk ook.
5 Een overledenen houdt onvoorwaardelijk van jou
Op het moment dat iemand overlijdt, wordt het lichaam achtergelaten en blijft de ziel
over. De ziel is vrij van oordeel en is een en al liefde. We willen als mens allemaal
onvoorwaardelijk van iemand houden, maar dit is in de praktijk nog niet zo makkelijk.
Kan je nog steeds onvoorwaardelijk van iemand houden als die persoon jou pijn doet? Je
kan heus nog wel van iemand houden die je pijn doet, alleen als die persoon je dan pijn
blijft doen, zul je toch hopelijk grenzen stellen. En dat is ook goed, natuurlijk.
Een ziel die vanuit de hemel komt en een band met jou gehad heeft, bijvoorbeeld je oma,
houdt als ziel onvoorwaardelijk van jou. Ook al doe je keer op keer weer iets doms, ben
je vaak boos of wat dan ook. Ze zal er niet over oordelen; ze zal net zoveel van je houden.
Ze zal je wel behoeden voor bepaalde daden. Als jij een steen bij iemand door een raam
gooit, dan komen daar natuurlijk problemen van. Je oma houdt van jou, dus zal er alles
aan doen om jou uit de problemen te houden en je proberen duidelijk te maken dat je
geen steen bij iemand door het raam moet gooien. Anders zul je ook weer de problemen
moeten oplossen die daaruit voortkomen. Als je toch beslist de steen te gooien, zal je
oma nog steeds met al haar liefde van jou houden - niet minder dan daarvoor, zelfs als je
dit elke dag blijft doen. Als iemand een steen door jouw raam gooit, kun je misschien na
een keer nog van die persoon houden. Maar stel, hij doet het elke dag of zelfs meerdere
keren per dag, dan is het alleen maar menselijk dat het ons gaat irriteren. En dat zal er
bij de meeste mensen toch voor zorgen dat we minder van die persoon houden.
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Toch hebben overledenen onvoorwaardelijk lief, wat er ook gebeurt en wat iemand ook
doet.
Dit kan een heel belangrijke reden voor je zijn om overledenen steeds beter te leren
kennen. Als iemand jou een aanbieding doet voor iets, en je twijfelt erover en kan goed
in contact met overledenen komen, zou je dan geen advies willen vragen van iemand die
onvoorwaardelijk van jou houdt en het allerbeste voor jou wil? Laat je begeleiden door
de spirituele wereld in jouw keuzes in je leven. Dit zal je leven makkelijker maken.

6 Een overledene wijst jou naar het goede pad
Zoals ik net al schreef, wil de spirituele wereld jou helpen. Ze staan je bij in alle stappen
die je maakt. Of het nu om je werk, je liefdesleven of andere zaken gaat waar je mee
worstelt. Als je naar het goede pad gewezen wilt worden, wat kun je dan het beste doen?
Wat je het allerbeste kunt doen, is naar een goed medium gaan. Dit medium kan jou
informatie geven zonder dat hij of zij jou kent, en daardoor zal je eigen hoofd er minder
tussen zitten. Als je contact maakt met overledenen die jezelf hebt gekend, zul je toch
twijfelen - verzin ik dit nu of is het echt zo? Als jij je mediumschap gaat ontwikkelen,
zullen de contacten die je voor jezelf maakt wel steeds duidelijker worden. Zo heb ik
mijn beide opa’s een paar keer naast me zien lopen met mijn ogen open. Dan weet je dat
je het niet verzint.
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Wat een goede manier kan zijn, is dat je gaat zitten en mediteren, en je maakt een
contact met een overledene en stelt een vraag over iets waar je mee zit. Wat nog mooier
is, is als je het helemaal aan de overledene overlaat. Als je een vraagt hebt, geeft je hoofd
antwoord, maar dit wil je nu juist voorkomen. De overledene kent jouw vragen. Ga eerst
de stilte in en maak contact, en blijf een tijd in de energie zitten. Als je dat gedaan hebt,
probeer je je gevoel te volgen, of misschien zie je zelfs wel duidelijk beelden of
antwoorden op vragen waar je mee zit.
Een heel andere reden om geen vragen te stellen, is de volgende. Je wilt graag een
relatie, maar het lukt maar niet, en je bent er helemaal teleurgesteld in. De kans is dan
groot dat er iets bij jou in de weg zit dat jou ervan weerhoudt een relatie te kunnen
beginnen. Je hebt bijvoorbeeld geen werk en je weet maar niet hoe je de basis van je
leven op orde krijgt. Dan kan het zomaar zijn dat de overledene je in laat zien dat je eerst
je basis op orde mag hebben en er dan pas ruimte voor een relatie kan zijn. Of dat je
eerst tevreden met jezelf mag zijn voordat de relatie er kan zijn. De spirituele wereld
weet vaak veel beter dan wij zelf wat nu goed voor ons is, wat de beste stappen zijn. Leer
om stil te worden en naar hen te luisteren.
6 Overledenen willen heel graag laten weten dat ze er nog zijn
Overledenen houden van ons, zoals je al eerder hebt gelezen. Als er iemand overlijdt die
dicht bij ons staat, hebben we vaak veel verdriet. Een overledene wilt natuurlijk degene
van wie hij hield zo snel en duidelijk mogelijk laten weten dat er na het overlijden leven
is. Dat het goed gaat met de overledene. En hij zal ook zoveel mogelijk willen helpen met
het verdriet. Als iemand overlijdt, en er wordt contact met een overledene gemaakt, dan
zou je kunnen zeggen dat twee werelden samenkomen. Er zal ook bij mediums verdriet
zijn, want het is toch anders geworden als een dierbaar iemand overlijdt. Zelfs voor een
medium. Toch kan het veel troost brengen als mensen die dat nog niet weten
doorkrijgen dat er leven na het overlijden is. Dat de overleden persoon er nog is en dat
ze elkaar ooit weer in de hemel zullen ontmoeten. Als jij ooit in de hemel komt en je ziet
dat mensen op de aarde verdriet hebben omdat ze jou missen, en het zijn mensen van
wie je houdt, zoals je kinderen, je partner of welke dierbaren dan ook, wat zou jij dan het
liefste doen? Laten weten dat je er bent, toch? En als je dan ook merkt dat het fantastisch
is waar je bent, dan zou je ook willen laten weten dat het goed met je gaat. Dit is dus ook
wat overledenen doen. Het is ook heel mooi dat als je een contact maakt als medium met
een overledene die bijna niet meer kon lopen aan het medium doorgeeft dat de
overledene nu huppelt in de hemel. Hoe fantastisch zou dit niet voor jou zijn op het
moment dat jij iemand kende in een rolstoel en je veel van deze persoon hield, en je
hoort dat deze persoon huppelt in de hemel?
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Als jij ervoor kiest om ook te leren hoe je contact met overledenen voor anderen kunt
maken, dan word jij misschien wel iemand die deze prachtige boodschappen door kan
geven.
Ik wil je hierbij dan ook meegeven dat elke overledene die jij gekend hebt, bij je is en
vanuit liefde naar jou kijkt en jou wil helpen en inspireren. Weet ook dat jij dus hun
persoonlijke krachten kan gebruiken; je hoeft alleen aan hen te denken en ze zullen er
zijn. Misschien wil je een eigen bedrijf beginnen en weet je niet hoe, terwijl je een opa
met een heel goede kijk op zaken hebt gehad. Vraag zijn hulp, hij helpt je graag.
Misschien weet je niet wat je met je kinderen aan moet ondanks dat je veel van ze houdt,
en je baalt dat je het niet meer aan je moeder kan vragen als zij er niet meer is. Besef dan
dat ze er wel is; vraag om begeleiding en hulp, en je zult het krijgen.
7 Mediteren
We hebben het er net al even over gehad. Als je goed wilt worden in mediumschap zijn
twee dingen belangrijk. De belangrijkste van die twee is mediteren. En daarnaast komt
op nummer twee :oefenen. Oefenen is dan vooral belangrijk als je ook contact met
overledenen voor anderen wilt maken. De techniek die we in dit boek gebruiken om
contact te maken met overledenen is de energievergrotingsmeditatie. Wat vooral
belangrijk is als je steeds beter wilt worden, is dat je ook echt de tijd neemt voor de
meditatie. Als jouw energie overal is en de video van de meditatie is nog te kort voor jou,
ga dan langer in de energie zitten. Dus je maakt nog geen contact, maar je blijft in de
energie dat jouw licht overal is. Hoe vaker en hoe meer je dit doet, hoe harder je groeit.
Juist in dit licht zijn is jouw training in je meditatie.
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Mediteer in het begin niet te lang
Op het moment dat we gaan mediteren, is het belangrijk dat we de meditatie leuk
houden. Het werkt eigenlijk net als met sporten; als we zonder training een marathon
gaan rennen, is de kans groot dat we geblesseerd raken, terwijl we hem goed uit kunnen
lopen als we de juiste training doen. Mediteren zal niet snel blessures opleveren, maar
stel, je mediteert vanaf nu zonder dat je ooit gemediteerd hebt, meteen een uur per dag,
dan kan je meditatie veel frustratie geven omdat je dan steeds denkt: is het nu al om en
zijn we al klaar? Dat is natuurlijk wat we willen voorkomen. Ik zou je willen adviseren
om te beginnen met vijf tot tien minuten per dag, of in elk geval vier keer in de week. Is
de tijd te kort voor je, dan ga je vijftien minuten mediteren, en zo bouw je op naar een
uur. Zo blijft mediteren leuk.
8 Contact met gidsen
Naast overledenen heb je gidsen. Deze gidsen hebben dezelfde taak als overledenen. Ze
begeleiden jou. Er is wel een verschil. De meeste mensen hebben twee of drie vaste
gidsen, en anderen zijn er vaak tijdelijk. Een overledene zal er voor jou zijn vanaf het
moment dat ze overlijden, en een gids is er al voor jouw geboorte. Wat ik nu zeg, klinkt
een beetje gek misschien. Je hebt je gids al uitgekozen voor je geboren was. Voordat je
naar de aarde kwam, heb je met een of meerdere zielen afspraken gemaakt over hoe
deze zielen jou komen begeleiden. Dit zijn zielen met wie jij een vorig leven hebt gehad.
Deze zielen begeleiden jou dus vanaf je geboorte, of eigenlijk zelfs al voor je geboorte.
Nog een ander verschil is dat een gids persoonlijk is. Stel dat jouw oma overlijdt, dan is
je oma er voor jou en ook voor de rest van je familie en voor iedereen die haar gekend
heeft. Een gids is er echt volledig voor jou, en niet ook voor andere mensen.
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Als je dit beseft, hoop ik dat je het volgende ook beseft. Vanaf dat je geboren bent, is er
dus altijd een ziel, en zijn er waarschijnlijk wel twee zielen bij jou geweest. Je bent dus
vanaf je geboorte nooit alleen geweest. En dat gaat nog veel verder; overledenen zijn bij
jou en sommigen ook zeker al vanaf je geboorte. Denk aan een opa die al gestorven was
voordat je geboren bent – deze is absoluut bij je. Daarnaast zijn er ook nog opgestegen
meesters bij ons. Die helpen heel veel mensen tegelijk; denk aan Jezus, Boeddha en vele
anderen. Het is niet zo dat elke opgestegen meester bij ons is, maar er is er altijd wel een
die ons begeleidt. Daarnaast heb je nog een aantal krachtdieren bij je, en nog allerlei
andere liefdevolle zielen van wie we niet eens weten dat ze bestaan. Dus in plaatst van
dat je denkt: wat ben ik eenzaam, mag je leren dat het eigenlijk altijd heel druk is.
Hoe maak je nu contact met je gids? Je kunt via de energievergrotingsmeditatie in dit
boek ook om een gids vragen. Je verandert dus je intentie. De meditatie is precies
hetzelfde, alleen je vraagt om een gids in plaats van een overledene.
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De meditatie

Welkom bij de meditatie ‘energie vergroten’ van Eric’s Spiritual School
Zet je voeten op de grond, zorg dat je rechtop zit en word je bewust van je ademhaling.
Ga dan met je aandacht naar je derde chakra en voel hier een balletje van liefdevol en
krachtig licht. En voel hoe dit balletje langzaam groter wordt. Het wordt zo groot als een
basketbal. Het licht wordt zo groot als jouw hele lichaam. En dan maak je het licht zo
groot dat het een armlengte om je heen is naar alle kanten. Ook de hele kamer waar je
zit, vul je met dit licht. Ook het hele huis of het gebouw waar je nu bent, vul je met dit
licht. En ook de plaats of de omgeving waar je nu bent, vul je met dit licht. Ook de hele
provincie waar je nu bent wordt gevuld met licht vanuit jouw derde chakra. Het hele
land waar je nu bent wordt gevuld met het licht vanuit jouw derde chakra. Ook het
werelddeel waar je nu bent, wordt gevuld met het licht vanuit je derde chakra. Ook de
hele wereld wordt gevuld met het licht vanuit jouw derde chakra. En zelfs het hele heelal
wordt gevuld met het licht vanuit je derde chakra. Dan maak je een kanaal vanaf je
eerste chakra. Dit is in je bekkenbodem, tot ver boven je hoofd. Je voelt zelfs dat jouw
licht tot in de hemel rijkt. Jouw licht is nu overal.
Je kunt er nu voor kiezen om een gids of een overledene tot je te laten komen. Je kunt
het aan de spirituele wereld overlaten of er een gids of een overledene komt. Ik vind het
zelf altijd het mooist om het aan de spirituele wereld over te laten welke gids en welke
overledene er komt. Zij weten precies wat jij nodig hebt. En probeer te voelen dat deze
gids vlak achter je gaat staan. Dit voel je aan de achterkant en boven je, ter hoogte van je
schouders. Meestal voelen mensen hun gids of overledene aan de linker- of rechterkant.
Dit kan per keer verschillen. Probeer goed achter je te voelen en als je niks voelt,
probeer toch te visualiseren dat daar dan een gids of een overledene staat. En als deze
gids of overledene er staat, is het goed om samen te zijn. Neem daar even de tijd voor.
Je mag dan je gids weer een stapje naar achteren laten doen. Vaak willen we van alles
vragen aan onze gids, maar als het echt nodig is om te weten, vertelt onze gids het
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vanzelf. Het is belangrijk om te ontwikkelen dat je juist in de rust samen bent met je
gids, zodat je went aan elkaars energie zonder dat er gesproken hoeft te worden.
Ik zou je nu willen adviseren om je energie niet sneller dan mijn stem steeds weer wat
kleiner te maken, behalve als je nu een consult gaat geven. Je haalt je energie terug
vanuit het universum naar de aarde. Je haalt de energie terug naar het land waar je bent.
Je haalt de energie terug naar de plaats waar je bent, het gebouw of huis waar je bent en
naar de ruimte waar je nu bent. Als laatste laat je de energie in een armlengte om je heen
naar alle kanten.
Bedankt voor het doen van de eenwordingsmeditatie. De grondingsmeditatie waar ik
het over heb, is alleen beschikbaar in het boek Meditatie, de spierballen van
mediumschap.
Als je deze meditatie vaak doet, zal dit je ook helpen met je hooggevoeligheid. Liefde is
de genezer van alles. Dus op het moment dat jij een cirkel van liefde om je heen hebt, sta
je open voor de spirituele wereld, maar ben je ook beschermd. Omdat liefde alles
geneest. Hoe vaker je dit doet, hoe sterker jouw gevoeligheid wordt en hoe beter je
ermee leert omgaan. Daardoor wordt het aangenamer die gevoeligheid te hebben.
Beweeg dan je voeten, handen en andere lichaamsdelen als je die behoefte hebt en doe
dan in je eigen tempo je ogen open. Als je je niet helemaal gegrond voelt, kan je een
wandeling maken of sporten, zodat je even goed aardt. Ik raad aan om hem een keer zo
te lezen en de meditatie daarna via de video te doen. Ik wens je een heel fijne dag.
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Discipline

Je zult natuurlijk wel begrijpen: hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het wordt. Op een
bepaald moment heb je de meditatie op de website zelf niet meer nodig en kan je op je
eigen muziek in stilte of in de natuur zelfstandig deze meditatie doen zonder dit e-book.
Ik zeg er wel altijd bij: begin rustig. Doe het eerst twee of drie keer per week, dan op een
gegeven moment als je wilt elke dag. Als je deze meditatie elke dag doet, kan je er ook
voor kiezen om langer de tijd te nemen. Doe de meditatie niet langer dan een uur per
dag.
Wees niet te streng voor jezelf als je een periode heel veel afgeleid bent in je meditatie.
De spirituele wereld werkt al met je energieveld als jij de tijd neemt om voor hen te gaan
zitten. De ene dag gaat het gewoon makkelijker dan de andere dag.
Alternatief als de stoelmeditatie niet lukt
Als het je niet lukt om te mediteren op deze manier, kun je kijken naar alternatieven. Ik
had een aantal jaar geleden heel veel last van tinnitus. Dit zijn één of meerdere geluiden
in je oor.
Bij mij waren dit pieptonen. Dit werd zo heftig dat ik niet thuis kon mediteren op een
stoel. Ik kon op dat moment ook geen baan in loondienst vinden. Ik liep in het bos en
was emotioneel en moest hard huilen. In mijn tranen vroeg ik de spirituele wereld: wat
willen jullie nou van mij? Toen kreeg ik een duidelijk antwoord. Mediteer wandelend in
het bos als het thuis niet lukt. Inmiddels kan ik weer thuis mediteren, maar ik heb toen
heel lang wandelend in het bos gemediteerd. Er is altijd een alternatief als iets niet lukt.
Doe je de meditatie wandelend, let dan wel extra op je veiligheid in het verkeer en houd
je ogen dan open. Maar lukt het niet in de stoel om een medische reden, zoek dan een
alternatief. Of nog beter, vraag het aan de spirituele wereld.
Voor vragen kun je altijd mailen naar info@ericsspiritualschool.com. Als je mailt, ga je
akkoord met de privacyvoorwaarden die op ericsspiritualschool.com staan.
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Ik wens je veel plezier met de contacten die je gaat maken met de overledenen.
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