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ZIELSVERWANTEN SESSIE 
SPIRITUELE BEGELEIDING RONDOM DE DOOD 

Mantra Shakti & Paranormaalpraktijk JoVi 
 
 
KORTE INTRODUCTIE 
Bij een Zielsverwanten Sessie maken wij gebruik van spirituele en paranormale gaven om in contact te 
komen met de (overleden) ziel. Via de spirituele zielenverbinding, die iedereen bij zich draagt, krijgen 
wij informatie door van levende en overledenen personen die met u in contact willen komen. Zo kunt 
u een boodschap ontvangen of antwoord krijgen op vragen die u rust en balans geven om uw huidige 
leven verder op te pakken.  
Ook kunnen wij helpen in het begeleiden van de stervende naar de dood of zielen die niet over gegaan 
zijn naar het licht vrij maken om hun weg voort te zetten. Voor deze sessie hebben wij graag eerst 
persoonlijk contact en komen daarna graag naar de betreffende locatie of het adres toe. 
Om u meer inzicht te geven in de spirituele benadering van de ziel in het leven en de dood hebben wij 
hieronder een toegankelijke tekst samengesteld die u stapsgewijs meeneemt en uitleg geeft over de 
spirituele processen.  
Op de Uitvaartbeurs Brabant zijn wij o.a. beschikbaar voor een eerste kennismaking, vragen en een 
Zielsverwanten Sessie. Voor de sessie vragen wij een bijdrage. 
 
 

WAT KUNT U VERWACHTEN VAN DE ZIELSVERWANTEN SESSIE? 
 
Het volgende is belangrijk om te weten: 
 

- Wij maken geen contact met overledenen in hun 1ste stervensjaar. Dus de sterfdatum moet 
meer dan 1 jaar geleden zijn. 

- Om informatie te kunnen krijgen is een familielid nodig of een dierbaar voorwerp van deze 
persoon.  

- Als uw vraag niet beantwoord kan (of mag) worden dan is die spirituele verbinding er niet, of 
is de tijd nog niet rijp. Het is niet aan ons om te overzien wat er voor ons is weggelegd. Soms 
gaat een groeiproces door ondoorgrondbare levensfasen. 

- Iedere sessie heeft zijn eigen verloop. Dit hangt af van de vragen en antwoorden die gezocht 
en gegeven kunnen worden. 

- U mag uw partner of goed vriend-in meenemen naar de sessie. Dit kan u steun geven. De sessie 
is wel maar op één persoon tegelijk afgestemd. 

- Deze sessie is geen vervanging voor een medisch traject. Blijft u bij trauma in overleg met uw 
begeleider. U neemt deel uit eigen vrije wil. Wij hopen dat de sessie een bijdrage mag leveren 
aan uw rust en verlichting van het proces rondom de dood. 

 
 
Wilt u op voorhand contact met ons opnemen dan kan dit gerust. Wij spreken graag af of u een sessie 
op de beurs of persoonlijk in de praktijk wilt inplannen.  
Neemt u in dit geval contact op met Jolanda van Rossum van Paranormaalpraktijk JoVi: 
www.paranormaalpraktijkjovi.nl | jolanda@paranormaalpraktijkjovi.nl | 06-14949644 
 

mailto:jolanda@paranormaalpraktijkjovi.nl
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VEILIGHEID Op de Uitvaartbeurs hebben wij een eigen stand. In deze stand, of in een persoonlijke 
kamer op de beurs, bieden wij u een persoonlijk moment aan om vragen te stellen en in contact te 
komen met de zielen waar mee u verbonden bent. Het is voor ons belangrijk dat wij ons kunnen 
focussen op uw zielsverwanten verbinding, zonder al te veel andere ‘zoekende zielen’ op te pikken.  
 
TOESTEMMING Als u daartoe toestemming geeft maken wij met u verbinding op zielsniveau en krijgen 
vanuit daar de boodschappen door die wij aan u kenbaar mogen maken.  
 
ZEKERHEID De informatie die wij doorkrijgen wordt door de zielen via ons aan jullie verteld. Zij 
gebruiken ons als intermediair. Dat wat de zielen ons doen laten horen, proeven, voelen en ervaren 
zullen wij met u delen voor bevestiging en vanuit daar verder gaan met de sessie. Dat wat zij geven 
brengt u een gerust hard. 
 
WARMTE Wij willen graag deze verbinding zijn voor zij die op zoek zijn naar verlichting. Voor ons is dit 
zeer dankbaar werk. Om deze verbinding te behouden willen wij wel de juiste overwegingen maken. 
Op die manier kunnen wij ook anderen in de toekomst blijven helpen in hun verdriet en zorgen. 
 
TIJDSDUUR Voor een Zielsverwanten Sessie op de Uitvaartbeurs Brabant plannen wij 30 minuten in. 
De sessie zal iets korter duren omdat we ook wat tijd over willen houden op het einde van het gesprek 
voor een goede afsluiting. 
 
DE PRIJS van een Zielsverwanten Sessie is €15,- . Graag contact te betalen bij aanvang van de sessie. 
 

WAT ZOU U WILLEN WETEN? 
 
Heeft u een vraag en wat kan het u brengen: 
 
Het kan zijn dat er een overleden ziel is die u iets wilt laten weten, of dat u zelf een vraag heeft aan 
een overleden ziel. Het kan ook gebeuren dat er andere informatie naar voren komt die wellicht 
betrekking heeft op andere familieleden of vrienden die mogelijk nog leven.  
 

- Misschien dat u wilt weten waar de overledenen naartoe is gegaan 
- Of de overledenen rust en vrede hebben gevonden 
- Er staat altijd iemand te wachten aan de andere zijde om te zorgen voor een goede oversteek 
- Als wij op een positieve manier verbonden worden met de dood geeft dit ons inzicht  
- Trieste momenten en rouwen moeten we leren integreren in ons leven 
- De exacte toedracht van iets willen weten helpt ons niet altijd om de juiste beleving te hebben 

en is niet per definitie het beste wat er voor je nodig is 
- Dat wij pas doorgaan naar de volgende fase als wij de huidige af kunnen sluiten 
- Leren loslaten mogen we vieren zodat er ruimte komt voor de positieve herinneringen en tijd 

voor nieuwe verbindingen 
- Vast verdriet verwerken 
- Kijk (in de toekomst) naar je eigen begrafenis en beleef 
- Het leven aan de levenden te laten en de doden los te laten zodat ook zij deel uit kunnen gaan 

maken van hun nieuwe bestaan in de ‘licht dimensie’ om aldaar rust te vinden 
- Een Zielsverwanten sessie kan helpen bij het genezen/terug in balans brengen van de 

zonnevlecht (net boven de buik) 
- Uit de verbinding met je buikchakra kan er inzicht verkregen worden hoe je in het leven staat 

met je mede mens 
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MEER UITLEG OVER SPIRITUELE ZIELSVERWANTEN 
 

 
ZIELSVERWANTEN ben je met iemand die je op zielsniveau kent, herkent of mee verbonden bent. Dit 
kunnen familieleden zijn, maar ook speciale vrienden of partners in je leven. Na het overleiden van 
zielsverwanten kun je nog steeds sterk het gevoel hebben met deze persoon verbonden te zijn. En dat 
zou zomaar eens waar kunnen zijn, want zielen van overledenen komen soms naar ons terug om ons 
vanuit hun andere dimensie te ondersteunen en inspiratie te geven in ons leven. 
 
ONS LICHAAM wordt geboren in een fysieke samenstelling, tastbaar en grotendeels opgebouwd uit 
materiële elementen (botten, vlees, spieren, ingewanden, vloeistoffen, chemische stoffen e.d.). Een 
lichaam wat groeit en dingen leert gedurende ons leven. Alle materiële dingen hebben een begin van 
ontstaan en een einde van vergaan. Uit dit afscheidsproces kan weer iets nieuws geboren worden 
doordat oude verbindingen moeten loslaten. Zo krijgt alles weer een kans op een nieuw begin.  
De natuur om ons heen doet dit voortdurend; kijk maar naar de seizoenen, de cyclus van de maan met 
eb en vloed en de kringloop van het water op onze planeet. Ook ons lichaam scheidt stoffen af die niet 
meer nodig zijn, zoals voeding en in transpiratie. Ons lichaam is een transformator voor de dingen die 
wij ermee beleven. Zo kunnen ook niet fysieke aspecten toch invloed hebben op onze gezondheid. Wij 
herkennen allemaal wel het gevoel van opluchting, liefde of een onheilspellend voorgevoel. 
 
DE ZIEL leeft in en rond om ons lichaam. Als wij ontstaan (in de baarmoeder) komt zij met ons mee, 
alsof zij ‘waakt’ over het (ongeboren-) kind. Zij geeft ons onze levenskracht die onze lichaamscellen 
activeren. Zij is altijd bij ons. Als er iets vervelends gebeurd kan zij zich soms even van ons verwijderen. 
Alsof een kompas op storm op zee even rond dwaalt. Zonder onze ziel zijn wij verloren; onze geest is 
dan zonder kompas, zonder bewaker van ons fysieke lichaam. De ziel is een energiebron die verbonden 
is in een groter geheel waar alle zielen komen die tot rust zijn gekomen. Vanuit daar kunnen zij 
opnieuw de mogelijkheden overzien en hun deel uitmaken in een nieuwe geboorte. 
 
ONZE GEEST is onze raadgever. Hij maakt ons gewaar van de gebeurtenissen om ons heen. Alle prikkels 
die wij ons gewaar worden (door onze zintuigen) worden verwerkt en geven ons de capaciteit om ons 
te ontwikkelen. Hij wikt en weegt, verbind en vergaart in ons hoofd; het hoofd-besturingscentrum 
(boven-) op ons lichaam. 
 
WAT GEBEURT ER ALS IEMAND OVERLEIDT? Als wij sterven verlaat onze levenskracht ons lichaam. 
Onze levenskracht komt voort uit de energetische verbinding die wij hebben in ons bestaan en met 
het energetische rijk buiten ons heen. De geest kan ons in contact brengen met deze energetische 
krachten en ons doen beseffen van het einde van ons bestaan. Als wij overleiden gaat de ziel los van 
het leven en sterft het lichaam. De ziel kan nog enige tijd nodig hebben om door te gaan naar de 
volgende dimensie. Zij laat dan het aardse contact steeds verder en verder los. Sommige zielen kiezen 
ervoor om vanuit deze nieuwe ‘licht dimensie’ bereidt te blijven in het ondersteunen van mensen op 
Aarde.  
 
EEN OPEN DEUR OF GESLOTEN POORT Het kan zijn dat de ziel van overleden mensen niet direct over 
gaat naar een andere ‘licht dimensie’ waar zij rust en licht vinden. Deze zielen dolen soms voor vele 
jaren totdat ook zij hun weg vinden naar rust en vergeving. Wat de achtergrond is van dat zij niet 
doorgaan naar het licht is niet uit te drukken in redenen, maar vaak wel in verband te vinden met hun 
leven, of een aspect uit hun leven waarmee zij sterk verbonden waren. Zoals ‘overleden’ zielen die 
verbonden zijn met een familielid of goede vriend omdat zij hen nog iets willen vertellen of juist willen 
steunen in het werk of processen die men doorgaat.  
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Er zijn ook zielen die niet weten hoe zij moeten communiceren met onze materiële dimensie (die van 
ons fysieke bestaan hier op Aarde). Zij zoeken soms naar een manier om onze aandacht te trekken en 
kunnen dit op verschillende wijzen aan ons uiten. 
Zielen die uit zijn op vergelding, gevangen zitten in boosheid en onmacht, zielen die gevangen zijn door 
negativiteit kunnen ons schade berokkenen. Sommigen zijn hier zelfs op uit. Maar net als bij kinderen 
zijn zij uiteindelijk ook op zoek naar gehoord te woorden. Om op een veilige manier verbinding te 
maken met deze ‘gevangen’ zielen en ze te begeleiden naar de ‘licht dimensie’ is de juiste inzicht nodig 
van een spiritueel intermediair. 
 
 
Voor sessies die meer diepgang en aandacht nodig hebben plannen wij graag een vervolg afspraak in 
de praktijk bij: 
 
Laxman Giri | www.mantrashakti.nl | Wolvenring46, 4817 GD Breda | 076-7850587 / 06-20229318 | 
info@mantrashakti.nl | www.facebook.com/mantrashaktilaxmanliedewij 
 
Jolanda van Rossum | www.paranormaalpraktijkjovi.nl | Tuin 61, 5103 CD Dongen | 
jolanda@paranormaalpraktijkjovi.nl | 06-14949644 
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