COLUMN MEDIUM

Verbinding
& intimiteit
WILLEMĲN BESSEM
In deze column zijn mediums Henk Jan Akse en
Willemijn Bessem afwisselend aan het woord.
Deze maand: Willemijn Bessem, die onder meer als
trancemedium stemmen van gene zijde vertolkt.

Al jaren breng ik graag de wijsheid over van het taoïsme
HQGHWDQWUDȴORVRȴHDDQPHQVHQGLHZLOOHQZHWHQKRH]H
bewuster kunnen omgaan met intimiteit en levensenergie.
Je levensenergie is namelijk de voeding voor je creativiteit
en levenslust. Er vooral die levenslust is voor veel mensen
moeilijk te voelen. Je kan dan denken dat het ligt aan werk,
je relatie of het huis waar je woont, maar eigenlijk gaat het
helemaal niet over uiterlijke dingen. Door de grote hoeveelheid impulsen die dagelijks op je afkomen, is er vaak
JHHQUXLPWHPHHUYRRULQWLPLWHLWPHWWHQHHUVWHMH]HOI+HW
is dan tijd om naar binnen te gaan, omdat een verandering
in je buitenwereld niet de verbinding geeft met je binnenwereld, daar waar het werkelijk blijvende geluk begint.

‘Alles waar je naar op
zoek bent, zit in je’
DE DODEN SPREKEN
:DQQHHULNQDDUGHVWHPPHQYDQGH]LHOHQOXLVWHUGLH
ODQJVNRPHQRPKXQYHUKDDOWHGRHQKHEEHQ]HKHW
niet over hun baan, opleiding of materiële rijkdom.
=HKHEEHQKHWRYHUKXQGURPHQHQRI]HGLHDOGDQ
QLHWJHOHHIGKHEEHQ=HSUDWHQRYHUGHGLQJHQZDDU]H
SOH]LHUYDQKHEEHQJHKDGHQGHPHQVHQZDDU]HYDQ
houden. Dat is het wat ons echt blijvende voeding geeft
YRRUELMGHGRRG+HWNXQQHQWHUXJNLMNHQHQYRHOHQGDW
je echt hebt geleefd. Gedurfd hebt je gevoelens te delen
HQVWDSSHQKHEWNXQQHQ]HWWHQXLWSOH]LHUOHYHQVOXVW
en liefde, voorbij angst of het onbekende.

INNERLĲKE DIALOOG
+HWVWLOVWDDQELMGLHLQQHUOLMNHVWHPGLHMHGLHZHJNDQ
ZLM]HQQDDUZHUNHOLMNJHOXNHQOLHIGHLV]µEHODQJULMN
6FKULMIELMYRRUEHHOGHHQEULHIDDQMH]HOIYDQXLW/LHIGH
of God of je overleden oma. Schep een manier om die
innerlijke dialoog aan te gaan en te luisteren. Kijk naar
ELQQHQHQMH]XOWYRHOHQKRHULMNHQYHUYXOGHQYRRUDO
PARAVISIE

heel je al bent. Je hoeft niets meer te worden of te
EHUHLNHQ$OOHVZDDUMHQDDURS]RHNEHQW]LWLQMH
En van daaruit kan je vrij je aandacht en diensten delen,
]RQGHUKHWQDMDJHQYDQEHYHVWLJLQJRIKHW]RHNHQQDDU
geluk. Dan is er pas echte vrijheid om te bewegen naar
GDDUZDDUMHKDUWMHEUHQJW=RQGHUMH]RUJHQWHPDNHQ
of het wel iets oplevert. Want het oprecht verbinden
PHWMH]HOIHQGHPHQVHQRPMHKHHQLVYHUYXOOHQGYDQXLW
]LFK]HOIHQ]DOMHHHQPDQLHUODWHQ]LHQZDDUGRRUMHLQMH
GDJHOLMNVRQGHUKRXGNXQWYRRU]LHQ

LIEFDE ZĲN
In dit doorlopende proces van steeds dieper besef merk
LNGDWNZHWVEDDUGXUYHQ]LMQRYHUDOOHJHYRHOHQVRIJHdachten die me toekomen, steeds belangrijker is. Zoals
HHQ]RUJ]DPHRXGHUNDQLNQXVWHHGVOLHIGHYROOHUQDDU
PH]HOINLMNHQ]RQGHUJHYRHOHQVHQJHGDFKWHQWHYHURRUdelen of te denken dat die me de goedkeuring of liefde
YDQDQGHUHQ]XOOHQNRVWHQ:HKHEEHQKHWDOOHPDDOZHO
meegekregen als kind, dat als je je goed gedraagt je de
OLHIGH]DORQWYDQJHQ0DDUQXLVKHWDQGHUVRPGDWLN
weet dat ik de liefde bén en iedere ander om mij heen
RRN6RPPLJHQ]LMQ]LFKHUQRJQLHWEHZXVWYDQPDDU
steeds meer mensen wel en die dragen hun boodschap
en besef vol vreugde en liefde uit. In de ParaVisie lees
LNHONHPDDQGKRHPHQVHQRSKXQHLJHQXQLHNHZLM]H
anderen bijstaan in hun proces van wakker worden,
ZDDUQD]HKXQOHYHQVYUHXJGHZHHUNXQQHQKHUYLQGHQ
(ONHGDJNDQMHUXLPWHPDNHQRPMH]HOIRIHHQDQGHU
echt te ontmoeten. Tijdens een gesprek, een aanraking,
HHQVHVVLHRIHHQGDQV(HQPRPHQWRPJHZRRQMH]HOI
WH]LMQHQMHLQMHXLWLQJHQWHODWHQOHLGHQGRRUGHVFKRRQheid in je hart. Die oprechte beweging naar verbinding
EUHQJWMHOHYHQVOXVWHQLQVSLUDWLH'H]LQYDQDOOHV]DO
je toeschijnen in de eenvoud van de dagelijkse dingen
en er ontstaat een simpelweg genieten van wat is.
Een mooie intentie om de extase van je eigen heelheid
ten volle tot je te laten komen het komende jaar!
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