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Medium? Wat een onzin. 

“Ik ga echt niet met opa naar zo’n mafkees”.  

Het is de zomer van 1983 en mijn moeder vraagt me om haar vader te begeleiden naar 

een man die hem kan afhelpen van zijn eczeem.  

“Die man is geen mafkees, hij heeft speciale gaven waarmee hij mensen kan helpen, hij 

ziet dingen die jij en ik niet zien”.  

“En jullie geloven die hocus pocus?” zeg ik enigszins hooghartig. 

“Opa vindt het fijn als jij rijdt “, zegt ze zalvend.  

“Helemaal naar Noord-Limburg en bovendien wil ik echt niet gezien worden in die 

belachelijke auto van hem”, breng ik in de contramine hangend ertegenin. Ze laat een 

stilte vallen en kijkt teleurgesteld. Haar ultieme wapens. 

“Oké, oké, hoe laat moet hij er zijn?” 

 

Twee weken later rijden mijn opa en ik in zijn DAF 44 naar het medium die hem zogezegd 

gaat helpen met zijn kwaal. We komen bij een wat vervallen boerderij waar het onverwacht 

druk is. Er staan tientallen auto’s en mensen lopen af en aan. Mijn opa stapt uit de auto, 

zet zijn hoedje op, neemt nog een laatste trekje van zijn sigaar (die had hij dus gewoon in 

de auto gerookt) en gaat naar binnen. Ik draai de bestuurdersstoel in het standje ‘liggen’ 

en doe een tukje. Als ik na een uur wakker word, is opa nog steeds niet terug. Ik besluit 

maar even een ommetje te maken, maar wel zo dat ik de auto in het zicht hou. Na wat 

gedrentel, echt wandelen werd het niet, zie ik opa verschijnen. Aan zijn gelaatsuitdrukking 

valt niets af te leiden. Hij heeft weer een sigaar in zijn mond, blijkbaar ziet dat medium 

geen verband tussen eczeem en roken, denk ik cynisch. 

 

“Hoe was het?”, vraag ik hem. 

“Tja, ik weet het ook niet goed”, zegt hij walmend van de sigarenrook. 

“Hij stelde allerlei vragen en begon toen te vertellen dat het eczeem iets duidelijk 

probeerde te maken. Een trauma in de familie en hij verwacht dat dit aan moeders kant 

zit”, peinst hij hardop. 

“Een communicerende huidaandoening”, concludeer ik cynisch. “Ik zei toch dat het een 

mafkees is”. 

“Ik weet het niet jongen, hij zei dingen over mijn moeder die hij echt niet kon weten.” 

 

Wat ik had met mediums? Niets, helemaal niets dus. Ik vond het flauwekul, nonsens. Maar 

als je er diametraal anders naar kijkt, had ik er zeker iets mee. Daar waar irritatie is, is er 

wrijving en bij wrijving is er contact. Dus dan moet er wel een of andere link zijn. Niet dat 

ik me daar toentertijd bewust van was, dan wel dat het me bezighield. Ik was druk met 

aardse zaken. School en voetbal. Dat wat moest en dat wat leuk was. Het geestelijke, 

spiritualiteit (ik heb lang gedacht dat mensen het over alcohol hadden), het onbenoembare 

was in mijn jonge jeugd voorbehouden aan het domein van de religie. Geestelijke kwesties 

hadden te maken met je relatie tot God. Als die relatie goed was en Zijn wil jouw kant op 

bewoog, dan zat het je mee. De andere kant op was een route die je liever vermeed. Dit 

gedachtengoed kwam meer van mijn opa’s en oma’s dan van mijn ouders. Met een eigen 
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supermarkt, waardoor hard werken en veel stress meer regel was dan uitzondering, en 

een grondige scepsis richting kerk en Bijbelteksten, vooral bij mijn vader, werden 

geestelijke kwesties ‘nuchter’ benaderd. “Als je last hebt van een gedachte of een gevoel, 

dan denk je toch aan iets anders”. Of we lachten het weg. Dan was het er ook niet.  

 

Gelukkig bood het leven zelf de helpende hand. 

 

De afgelopen vier decennia heeft de tegenslag in mijn leven me aangezet tot zelfonderzoek. 

Door de mensen die ik hierbij ontmoette en die mij hielpen een wereld te verkennen die 

totaal vreemd voor mij was kreeg ik inzichten waarvoor ik tot op de dag van vandaag 

dankbaar ben.  

Crisis en nieuwe inzichten blijken hand in hand te gaan. Ik (her)ontdekte de wereld van 

de spiritualiteit, de wereld van het onbenoembare, de non-materie. Maar was deze ‘wereld’, 

beter is het om te spreken van een realiteit, wel zo vreemd? Was deze realiteit niet veel 

meer of op z’n minst net zo aanwezig als de realiteit gebaseerd op waarnemingen van 

fysiologische verschijningsvormen? Mijn antwoord op deze laatste vraag nu is volmondig 

‘ja’.  

 

Dit boek draagt de titel ‘Het mediumschap in jou’ omdat ik jou wil helpen op de 

ontdekkingstocht naar jouw mediumschap. Zodat je vanuit datgene wat je ontdekt bij 

jezelf en in jouw leven de redenen vindt waarom jij in het leven staat zoals je staat.  

Jouw verkenning van realiteiten, gebieden of hoe je het ook wil noemen, waarin niet alleen 

de materie een verschijningsvorm is, maar ook energieën waarneembaar worden. Als je 

maar weet wat je moet doen. Je gaat vertalingen kunnen maken die jou helpen jezelf beter 

te begrijpen om van daaruit te doen wat jij nodig hebt om gelukkiger te worden. 

Familiedynamieken zullen zich aan je tonen en jij zult in staat zijn balans aan te brengen 

in bewegingen die tegenstrijdigheden in zich dragen. Je zult merken hoe het is om vervuld 

te zijn. 

 

Is mediumschap voorbehouden aan ‘speciale’ mensen? Absoluut niet. Ieder van ons draagt 

het mediumschap in zich. Je zou kunnen zeggen dat mediumschap voortborduurt op 

datgene wat empathie al aan inzichten over de ander heeft gebracht. Gevoeligheid is een 

belangrijke eigenschap van mensen die het mediumschap net iets krachtiger in zich hebben 

dan mensen die bovenal hechten aan nuchterheid, objectiviteit, realiteit of welk ander 

woord dan ook wat gebruikt wordt om zichzelf te positioneren in deze wereld en in dit 

leven. Een andere belangrijke eigenschap is de bereidheid tot dragen. Het mediumschap 

brengt automatisch opoffering en lijden met zich mee. Dit zit in de meeste gevallen in 

‘familiedynamiek’ die gedragen wordt door het individu. Gelukkig is het niet alleen ellende 

wat je draagt. Ook vreugde en liefde behoort tot hetgeen je opvangt en daarmee draagt. 

De derde eigenschap onthechtheid. Het talent om ‘dingen’ los te laten, niet persoonlijk te 

maken, af te staan wat dierbaar is, te geven. En dan de eigenschap die in zichzelf een hele 

uitdaging vormt, bevatbaarheid. Kun je bevatten wat je hebt ontvangen? Snap je wat je 

hebt ontvangen en waarom specifiek jij dit ontvangt? Hiervoor is het nodig dat je aan de 

slag gaat met het interpreteren van de informatie die in de vorm van energie tot je komt. 
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Deze vier eigenschappen staan niet los van elkaar én kunnen elkaar ook nog eens 

behoorlijk in de weg zitten. Want waarom zou je iets willen ontvangen als je het toch weer 

moet af staan? En waarom zou je iets dragen als je eronder lijdt? Laat staan als je het ook 

helemaal niet begrijpt waarom net bij jou iets zo hard moet binnenkomen. Om maar eens 

even drie mogelijk ‘logische’ gedachten naar voren te brengen.  

Je zult dit bij jezelf allemaal gaan onderzoeken simpelweg omdat je het in jezelf tegenkomt 

of misschien zelfs al jaren van jezelf weet. En dan blijkt bijvoorbeeld zoiets als loyaliteit 

naar een familiesysteem betekenis te geven aan datgene wat je al lang met je meedraagt. 

 

Ik gebruik de term ‘mediumschap’ omdat ik een onderscheid wil maken naar de mensen 

die zichzelf als medium benoemen. Dat is om twee redenen. Allereerst omdat een deel van 

deze beroepsgroep een dubieus imago heeft gekregen door charlatans en oplichterij. 

Gelukkig ken ik persoonlijk ook een aantal zeer betrouwbare mediums die werkelijk 

fantastisch werk verrichten. En dat brengt me bij de tweede reden: jij kunt het zelf. Je 

hebt geen medium nodig. Jijzelf kunt verbinding maken met andere energievelden. Ieder 

van ons heeft op een diepere laag verbinding met zijn moeder, vader en andere leden van 

het familiesysteem. Levend en dood. Je leest het goed, ook met de overledenen. En wat 

nog opmerkelijker is, deze verbinding gaat verder dan dit familiesysteem. Je kunt ook 

verbinding maken met bijvoorbeeld de ziel van een land, bevolkingsgroep, specifiek 

tijdsgewricht, engelen, gidsen. Is dat makkelijk? Pfff, was leren lopen makkelijk? Neen, 

ook niet. Je leerde het met vallen en opstaan én doen. Geholpen of beter gezegd 

voortgestuwd door het ‘onbewuste weten’ dat het bij je fysiologische manifestatie als mens 

hoorde. Of je het wilde of niet, je bent mens en in je DNA zit een collectief talent tot lopen. 

En dus loop je. Zo gaat dat ook met het mediumschap. Je bent een sociaal wezen 

voortkomend uit eenheid en in dit eenheidsbesef neem je ‘alles’ waar wat zich in die 

eenheid toont. 

De talenten/eigenschappen die nodig zijn om het mediumschap vorm te geven heeft 

daadwerkelijk ieder mens. Ook jij. Je ontvangt, draagt en geeft. Je hele leven lang. 

 

De wijze waarop ik in het leven sta is fundamenteel veranderd in dit proces waarin ik mijn 

eigen mediumschap ben gaan omarmen. Onwetendheid werd gevoed door ontkenning en 

maakte plaats voor ‘weten door ervaringen’ in combinatie met onderbouwing. Zelfs al zou 

ik willen (en ja hoor, vaak genoeg ben ik wel klaar met al die energieën die ik opvang) 

uiteindelijk ben ik het leven zelf ongekend dankbaar voor de rijkdom die het mij heeft 

gebracht. Ik voel me compleet, neem het leven in haar volledigheid tot me, kan het lijden 

dragen, kan ogenschijnlijk nietige zaken waarderen, geniet van het dierbare en ‘last but 

not least’, ben niet bang voor de dood. Sterker nog, ik zie uit naar de heelheid die dat 

brengt.  
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Deze staat van verbonden (bewust)zijn heeft een aantal principes voortgebracht die voor 

mij de ankerpunten zijn in mijn bestaan:  

• Oneindigheid  alles gaat door; 

• Verbondenheid  alles hangt samen; 

• Zinvolheid   alles heeft een functie; 

• Evenwichtigheid  alles zoekt balans; 

• Geordendheid  alles heeft een plek; 

• Aanwezigheid  alles is er. 

 

In dit boek neem ik je mee langs de voor nu belangrijkste onderwerpen. Op een aantal ga 

ik wat dieper in, andere benoem ik slechts. Het is mijn verwachting dat dit boek mijn 

levenswerk (ooit) in al haar breedte gaat vertegenwoordigen. Het is verre van af, maar ik 

was ook van plan om nog veel langer te leven ☺. Deze levenstijd zal ik benutten om het 

mediumschap intensief uit te diepen en deze kennis jou aan te reiken. Je zult merken dat 

dit, zeker als je de moeite gaat nemen jezelf steeds verder bij te scholen en ontwikkelen, 

ook jouw leven gaat veranderen. 

 

Ik wens je veel plezier in dit leerproces. 
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Medium en mediumschap, wat is dat eigenlijk? 

 

Als we praten over een medium dan bedoelen we daar 

over het algemeen mee dat iemand iets opvangt van of 

over een ander persoon. Minder bekend is dat je het ook 

naar jezelf toe kunt inzetten. Bijvoorbeeld jij ten opzichte 

van je familiesysteem. 

Het mediumschap acteert in een cyclisch proces met een 

verdeling in de volgende ‘fasen’: opvangen—dragen—

interpreteren—overdragen. 

 

Het mediumschap is de toestand waarin de rol van medium vervuld kan worden. Het woord 

‘medium’ komt uit het Latijn en betekent ‘midden’. Het midden kan er alleen maar zijn als 

er minimaal twee andere elementen, aspecten of zijden zijn. Je kunt in het midden staan 

van twee, drie, tien of een miljoen mensen, maar nooit ten opzichte van één ander persoon 

of aspect. Tenminste dat zou je in eerste instantie kunnen vermoeden. En toch kun je het 

mediumschap ook, of misschien wel met name, vervullen naar één ander persoon en zelfs 

naar jezelf toe. In beide situaties, naar de ander en jezelf, vang je vanuit je mediumschap 

energie op die ‘dieper’ of ‘verder’ gaat dan het individu. Het meest voorkomende 

energieveld wat zich toont in contact met die ander en/of jezelf is het familiesysteem.  

 

Als ik met een cliënt werk, maakt mijn energieveld verbinding met zowel het energieveld 

van deze cliënt (hij als individu/zijn ‘ik’) als het veld van zijn familiesysteem (als het over 

zijn familie gaat). Hierdoor kom ik in het midden te staan tussen deze twee energievelden 

en kan niet alleen opvangen maar ook geleiden. Het geleiden kan energetisch, fysiologisch 

als wel verbaal gebeuren. 

 

Het gegeven van ruimtelijk in een midden staan is belangrijk om het principe van ‘medium 

zijn’ goed te begrijpen. Sta je in het midden van bijvoorbeeld twee andere mensen dan 

bevinden deze zich links en rechts, voor en achter of boven en beneden ten opzichte van 

jou. In de meetkunde levert dit de drie assen op lengte (L), hoogte (H) en breedte (B). Je 

kent deze drie assen wel van de IKEA-kast die je in elkaar wilde 

zetten en als je de instructie niet goed las, de kast er heel 

anders uit kwam te zien als op het plaatje. 

Meetkundige (ruimtelijke) principes zijn zeer zinvol in het 

oefenen van en werken met je mediumschap vanuit het besef 

dat mediumschap draait om het (tijdelijk) in het midden komen 

van het ‘ene en het andere’. Bijgaand plaatje kan je helpen bij 

dit meetkundige grondbeginsel van positionering. 

 

Lengte, hoogte en breedte zijn dimensies in de ruimte. Ze 

scheppen orde in de ruimte doordat ze verhoudingen 

weergeven. Ze geven zowel de dualiteit weer, hoog staat ten 
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opzichte van laag, zoals links ten opzichte van rechts staat. Maar ook geven ze richting in 

de ruimte. Deze richting is van belang omdat wij een collectief besef hebben van datgene 

wat voor ons ligt versus datgene wat achter ons ligt (tijdsperspectief). Ook zijn er andere 

associaties bij het hogere dan bij het lagere (kwalificaties). Links en rechts duidt op het 

keuzeperspectief. Doe ik het één (linksaf) of doe ik het andere (rechtsaf). 

 

Als je dit beseft, dan begrijp je ook dat als je deze drie dimensies loslaat er louter ruimte, 

zonder inkadering, overblijft. En deze ruimte zonder dimensies gaat over de staat van 

oordeelloosheid én over de staat van ‘zijn’. Geen oordeel, louter de ervaring, het besef. 

Vergelijk maar eens de ruimtelijke ervaring van aanwezig zijn in Amsterdam versus, als je 

er ooit geweest bent, de Sahara. De ruimte is hetzelfde, maar de ervaring (los van de 

temperatuurverschillen), is een compleet andere. Ik kom hier verderop op terug, omdat 

voor het vervullen van je mediumschap ruimte en ruimtebeleving cruciaal zijn. 

 

Even terug naar het principe van het midden. Je weet nu dat je in je mediumschap in het 

midden terechtkomt of (tijdelijk) de middenpositie inneemt. Maar wat vang je in die positie 

dan op (vraag 1)? En minstens net zo belangrijk: hoe gebeurt dat opvangen (vraag 2)? En 

misschien wel de vraag der vragen, wat heb jij daar te zoeken op die positie waarbij jij 

‘iets’ opvangt en waarbij je wellicht geen idee hebt wat je ermee moet (vraag 3)? De korte 

antwoorden op deze vragen zijn: 

Op vraag 1: energie of energievelden met de potentie tot informatie. 

Op vraag 2: via wat Jung het ‘onbewuste’ noemt. 

Op vraag 3: blijkbaar hoort het bij je rol en bestemming. 

 

Ik besef dat dit wel heel ‘kort door de bocht’ antwoorden zijn die bij nader inzien nog meer 

vragen oproepen (wat bedoel je eigenlijk/wat jij beweert, is dat wel waar/kun je dat 

bewijzen/waarom/hoezo?). In de komende hoofdstukken geef ik je een (deel van een) 

denkkader mee waardoor je niet alleen deze drie vragen voor jezelf beter kunt 

beantwoorden, maar tevens een definitief ’ja’ aan je mediumschap gaat geven. Uiteraard 

is een ‘neen’ net zo goed je recht, maar de vraag is of dat mogelijk is nu je al zover bent 

gekomen. 

 

Jouw mediumschap is te belangrijk om je met deze korte antwoorden het bos in te sturen. 

Het heeft je leven al beïnvloed zonder dat je dit wellicht beseft en gaat je leven nog verder 

en intenser beïnvloeden op het moment dat je er vanuit bewustzijn actief mee aan de slag 

gaat. Ik beloof je, ik kom hierop terug waardoor je besef met betrekking tot je 

mediumschap alleen maar verder gaat groeien. 

Nogmaals, het mediumschap is de toestand om de rol van medium te vervullen. Laten we 

daarom eerst maar eens inzoomen op wat een medium eigenlijk is en doet.  

 

Een medium is een drager of overdrager van iets. In de natuurkunde wordt het woord 

gebruikt om te duiden op het dragen van golven en materie. In de esoterie wordt het 

woord gebruikt voor iemand met de (paranormale) gave tot spirituele communicatie.  
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Voor mij is het mediumschap doorontwikkelde empathie. Ieder van ons beschikt over 

empathisch vermogen. De gave om je in te leven in de ander, al lukt dat wellicht bij die 

ene wat beter dan bij die andere. Ieder van ons blijkt daarin gestimuleerd dan wel 

belemmerd te worden door voorkeuren en afkeuren. Inleven in de ander, je verplaatsen in 

diens positie, in haar schoenen gaan staan, meeleven, meevoelen, meedenken; het zijn 

allemaal vormen van empathie. Als deze empathie zo ontwikkeld is en/of als gave bij 

conceptie is meegekregen dat deze leidt tot een hoge mate van sensitiviteit, dan is daar 

de grens overschreden en wordt het mediumschap. Je vangt dan energieën op die dieper, 

hoger of verder gaan dan vanuit empathie kan worden verklaard. Je krijgt toegang tot 

informatie die uit het systeem komt van de persoon tot wie jij je empathisch hebt getoond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de goede orde, empathie (E) en mediumschap (M) zijn woorden die in de kern om 

hetzelfde gaan; het opvangen van energie(velden) die afkomstig zijn van iets of iemand 

anders. Waarbij het opvangen of ontvangen ‘slechts’ één van de vier aspecten is van het 

mediumschap, maar wel het aspect zonder welk de drie anderen niet mogelijk zijn. Het is 

zinvol om het verband te zien (empathie en mediumschap liggen in elkaars lijn) én er 

verschil tussen te maken (empathie en mediumschap verschillen). Het verband zien helpt 

je om te accepteren dat je het mediumschap in je draagt (of ontken je dat je empathisch 

bent?). Het verschil onderkennen, helpt je om het mediumschap verder te trainen en te 

ervaren dat je ‘doorgeefluik’ bent. Empathie kan je in je denken en voelen ook behoorlijk 

dwars gaan zitten. Het mediumschap helpt je dan om datgene wat je hebt opgevangen 

ook weer los te laten. 

 

Vraag 1: Wat vang je op met je mediumschap? 

Energievelden met de potentie van informatie. Een korte zin waar een hele wereld achter 

schuil gaat. Laat ik even wat stappen terugzetten. Ik hoop dat je inmiddels wat beeld 

begint te krijgen bij mijn stelling dat mediumschap een doorontwikkeld empathisch 

vermogen betreft. Kortom, het begrip empathie, of zo je wil sensitiviteit of gevoeligheid, 

vormt het uitgangspunt om het talent voor mediumschap te plaatsen in je denken erover. 

In ieder geval wat betreft het ontvangende deel van het mediumschap. Om te kunnen 

ontvangen is namelijk zintuigelijke (over)gevoeligheid nodig.  

 

Als we iemand ontmoeten zal onze empathie ons doen inleven in de ander. Mensen met 

een laag empathisch vermogen horen dezelfde woorden en zien dezelfde 

gelaatsuitdrukking bij de ander als iemand met een groot empathisch vermogen, maar 

halen daar simpelweg minder informatie uit. Een laag empathisch vermogen beperkt het 
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ontvangen van signalen van de ander. Een hoog empathisch vermogen zorgt voor meer 

ontvangst van signalen. Daarom wordt dit ook wel hoog-gevoelig of hoog-sensitief 

genoemd. Mensen met een (krachtig) mediumschap in zich zien, horen en voelen weer 

meer dan empathische mensen. Ze vangen signalen op die verder gaan dan het individu 

wat ze uitzendt (de ander). Ze vangen signalen op over het (achterliggende) systeem van 

de ander. Als je meer informatie wilt hebben met betrekking tot wat een systeem is, 

download dan gratis mijn e-boek ‘Het Familiesysteem’ (www.jackjansen.nu/boek). 

Hou voor nu maar even ‘de familie’ aan als systeem. Ieder wordt tenslotte geboren in een 

familie of vervangende sociale eenheid. Het mediumschap stelt jou in staat om signalen 

op te vangen die te maken hebben met de familie van degene die je ontmoet.  

 

Nu kan het zijn dat jij jezelf hier niet meteen in herkent en/of deze ervaringen nog niet 

hebt. Gedurende je proces van persoonlijke ontwikkeling zal je bewust worden van het feit 

dat dit wel degelijk het geval is geweest, maar dat je dat nog nooit zo hebt geïnterpreteerd. 

 

Misschien herken je het wel als het gaat over je eigen systeem, je eigen familie. In je 

ontwikkeling als kind heb je signalen opgevangen die je informatie gaven, in ieder geval 

op energetisch niveau, over je familie. Als ‘iets’ bijvoorbeeld niet besproken mocht worden, 

zorgde dit voor een dynamiek die jij vanuit je sensitiviteit hebt opgemerkt en zonder dat 

je het kon verklaren wist je dát hier iets verzwegen werd. Je wist ook dat jij je hieraan te 

houden had. Was jij degene die zich hield aan deze onuitgesproken sociale code of 

rebelleerde jij hiertegen?  

Dus inderdaad, je mediumschap kun je ook heel goed inzetten in de verdere 

ontdekkingstocht van jezelf. 

 

Mensen met een goed ontwikkeld mediumschap vangen veel meer op en dan ook nog in 

meer gelaagdheid dan ogenschijnlijk wordt gecommuniceerd. Primair is dit energie die in 

de vorm van onder andere woorden, intonatie, lichaamstaal, geur wordt opgevangen. Deze 

energetische vormen/manifestaties kunnen pas informatie worden als er een vertaling 

plaatsvindt. Deze vertaling gebeurt in jou als degene die de energie heeft binnengekregen. 

Pas na de vertaling is er sprake van informatie. Informatie is alles wat kennis toevoegt en 

daarmee onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid vermindert. Kenmerkend voor 

informatie is dat het interpretabel is. Daarmee komt ook de subjectiviteit om de hoek. 

Informatie ontstaat door interpretatie van waarnemingen. Dat maakt het mediumschap 

ook zo boeiend en complex. Het is nooit klaar. Het denken als manier om te komen tot 

zingeving gaat steeds door.  

Het mediumschap staat op gespannen voet met een wetenschappelijke benadering van 

informatie. Wetenschap is gestructureerde en georganiseerde kennisvergaring waarin 

verifieerbaarheid of de tegenovergestelde falsifieerbaarheid een wezenskenmerk zijn.  

Het mediumschap is steeds uniek en persoonlijk. Jij vangt energieën op die jij vertaalt naar 

informatie. Het is jouw gedachtengoed en jouw manier van denken dat de uitkomst bepaalt. 

Wat mij betreft betekent dit dan ook dat we zorgvuldig moeten zijn én terughoudend met 

stelligheid. Je moet de bereidheid hebben om je denkkader aan te passen aan nieuwe 

inzichten. Op het moment dat je interpretaties doet naar jezelf of die ander, spreek dan 

http://www.jackjansen.nu/boek
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vanuit de hypothese: “Zou het kunnen zijn dat?” Deze houding geeft jezelf en de ander 

ruimte om een inzicht te laten ontstaan doordat je het proces van denken stimuleert.  

 

In het vervolg van het boek sta ik uitgebreid stil bij het begrip energie en energievelden. 

In mijn eigen ontwikkeling heb ik gemerkt dat door enerzijds energie te ervaren én 

anderzijds te snappen wat energie is, het voor mij nu volstrekt logisch is om energie als 

basis van iedere uitingsvorm te zien. Energie en materie zijn geen verschillende ‘dingen’. 

Het is een en hetzelfde maar met andere frequenties. Op het moment dat dit besef bij je 

‘neerdaalt’, zal het je steeds duidelijker worden hoeveel je opvangt en al hebt opgevangen. 

En dat je een energetische lading met je meedraagt die je complete leven beïnvloedt.  

 

Vraag 2: Hoe gebeurt dat ‘opvangen’? 

Via wat Jung het ‘onbewuste’ noemt. Als achter het antwoord op de eerste vraag al een 

hele wereld zat, zit achter het antwoord op deze tweede vraag een heel universum. Dus 

ook hier weer even een stapje terug. Het opvangen van signalen (energie) gebeurt primair 

door onze zintuigen. Zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Tenminste, dit is op het 

niveau van de verschijningen (dat wat zich aan ons toont). Maar dat is nog niet de helft 

van het verhaal. Ons hele fysieke én etherische lichaam is één groot ontvangststation. 

Energievelden (via fysieke aanwezigheid, woorden, geur etc.) die worden uitgezonden door 

de ander zullen bij een fysieke ontmoeting met die ander bij ons binnenkomen. Maar ook 

energievelden die vanuit de verbinding van ons persoonlijke onbewuste met het collectieve 

onbewuste komen, worden door ons opgevangen. Deze energieoverdracht vindt innerlijk 

plaats en is onbewust. Vaak kunnen we deze pas voelen als het teveel is geworden. Fysieke 

en psychische klachten kunnen op deze manier de signalen zijn van energievelden die zijn 

opgevangen en in dit proces van overdracht lichaam en geest hebben gekaapt. 

 

Om het antwoord nog wat completer te maken. In feite is ieder van ons een fysieke 

wedergeboorte van zielsenergie. Zielsenergie draagt de evolutionaire route in zich van 

eencellig leven tot de verschijningsvorm van homo sapiens anno 2021. Zielsenergie is 

tijdloos, evolutie laat de ontwikkeling zien op de horizontale tijd (chronos, ofwel lineaire 

tijd). Daarmee reist het tijdloze mee met de tijd. Dit geheel aan ‘energie via 

verschijningsvormen’ is opgeslagen in ons onbewuste. Dat hebben we dus al opgevangen. 

 

De reden waarom ik het ‘opvangen’ koppel aan het onbewuste is, omdat eenmaal 

opgevangen, het dragen begint. Een woord van de ander wat je hebt opgevangen gaat via 

je sensorische geheugen (geheugen gekoppeld aan het specifieke zintuig) naar je 

werkgeheugen (het wordt geïnterpreteerd) naar je langetermijngeheugen (als het maar 

voldoende lading heeft). Ik benoem hier kort de werking van het geheugen, omdat dit je 

kan helpen het fenomeen ‘bewustzijn’ en daarmee het fenomeen ‘het onbewuste’ beter te 

begrijpen. Hierbij is het van belang te beseffen dat het geheugen een functie is en geen 

orgaan. Niet alleen ons brein (wel een orgaan) heeft een geheugenfunctie, ons hele lichaam 

bezit de gave van het herinneren. 

 

Je hebt dus energie opgevangen die de ander heeft uitgezonden. Deze energie 

(bijvoorbeeld: ”ik vind jou een erg prettig mens”) beïnvloedt meteen je gemoedstoestand 
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en daarmee je fysiologie. Als je deze verandering bij jezelf waarneemt, spreken we van 

bewust zijn. Als dat niet het geval is dan ben je onbewust van de verandering. In beide 

gevallen is de verandering van de fysiologie en de gemoedstoestand in gang gezet en 

daarmee ‘draag’ je deze (in je). Als we weer even het geheugen erbij halen. Het 

langetermijngeheugen is een enorme database die, afhankelijk van de situatie waarin jij 

verkeert, wordt bezocht om datgene wat relevant is gezien de situatie te transporteren 

naar je werkgeheugen. Ons lichaam werkt, of probeert dat in ieder geval, om energiezuinig 

te opereren. Alleen dat wat ertoe doet wordt ingezet, al het andere niet. Maar het feit dat 

iets niet wordt ingezet, betekent nog niet dat het er niet is. Precies, en zo werkt dat met 

ons bewustzijn ook. Je zou het bewustzijn kunnen vergelijken met het werkgeheugen en 

het onbewuste met het langetermijngeheugen. Maar wel met de kanttekening dat dit louter 

bedoeld is als analogie in dit stadium van mijn uitleg. 

 

Onbewust draag je alles met je mee wat je ooit hebt meegemaakt. Verderop zullen we 

zien dat je door de ‘schakeling’ van jouw persoonlijke onbewuste met het collectieve 

onbewuste, energievelden (met de potentie tot informatie) in je draagt die niet alleen gaan 

over je familiesysteem, maar ook over de sociale omgeving van deze familie, de staat, de 

mensheid, de wereld, de aarde. En ja, zelfs het heelal. Jouw fysiologische lichaam in 

wisselwerking met je etherische lichaam draagt informatie met zich mee waar jij je 

waarschijnlijk in het ‘hier en nu’ totaal niet bewust van bent. In je persoonlijke ontwikkeling 

met een specifieke ontdekkingstocht van je mediumschap ga je bewust worden van de 

specifieke energievelden die jij met je meedraagt. Je bewustzijn wordt vergroot waardoor 

jij ook beter weet wat jou te doen staat in jouw leven. 

 

Vraag 3: Wat heb jij te zoeken op die positie waarbij je ‘iets’ opvangt? 

Blijkbaar hoort het bij je rol en bestemming. Een van mijn uitgangspunten is ‘zinvolheid’. 

Oftewel alles heeft een functie. Niets is voor niets. Het feit dat jij energieën hebt 

opgevangen en in je onbewuste met je meedraagt, is omdat dit in jouw leven een functie 

heeft. Het dient ergens toe. Het is je pad, je groeiproces, je karmische ontwikkeling of hoe 

je het ook noemt.  

Er zijn een aantal andere wetmatigheden in het leven die je kunnen helpen om het principe 

van ‘zinvolheid’ (je bent niet voor niets op die plek gekomen waar je hebt opgevangen en 

daarmee draagt) nog meer te accepteren. Laten we beginnen met ‘verbondenheid’. Je 

hoort bij jouw familie en hebt van daaruit de rol die je nu hebt meegekregen. Dat wat we 

loyaliteit noemen, is in feite de energetische verbinding die we hebben met onze familie 

van herkomst. Je hebt er toch (bijna) alles voor over om je familie gelukkig te zien? Zelfs 

als je daar nu in je huidige levensfase vraagtekens bijzet, als kind was je zelfs bereid je 

op te offeren of weg te cijferen voor je familie. 

 

Vanuit ‘evenwichtigheid’ zoekt dit systeem naar balans. Als er disbalans is zal (minimaal) 

één van de familieleden de disbalans moeten opheffen en de balans herstellen. En er is 

blijkbaar sprake van een ordening die ervoor heeft gezorgd dat jij in die ontvangende 

middenpositie bent terecht gekomen.  
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De vraag aan jou is of je bereid bent vanuit de principes zinvolheid, verbondenheid en 

evenwichtigheid je rol als verbindende factor – want dat is waar mediumschap om gaat – 

te accepteren in je systeem (familie) van herkomst? Je zult merken dat als het je lukt om 

deze rol te accepteren, je inzichten krijgt die het jou mogelijk maken jezelf beter te 

begrijpen en ook het leven, zoals dat al die tijd al invulling heeft gekregen, ten volste te 

aanvaarden. En in deze daad en houding van acceptatie ligt de voedingsbodem van 

innerlijke rust en geluk. Je zult merken dat je onafhankelijker wordt van actoren en 

factoren die tot dan toe nodig waren om je dit gevoel van vrede te geven. Waarbij deze 

gemoedstoestand ook nog eens zeer fragiel was door die afhankelijkheid. 

 

Het accepteren van je rol is één ding, het accepteren van zoiets als een bestemming is 

weer een verhaal apart. Want door wat of wie is deze bestemming dan vastgelegd? Dat de 

kleur van onze ogen en andere fysieke verschijnselen zijn terug te voeren tot onze 

genealogische afkomst vastgelegd in ons DNA, weten we sinds de jaren ‘50 van de vorige 

eeuw. Maar een bestemming is toch andere koek. Zeker met onze overtuiging dat we ons 

eigen leven zelf vorm kunnen geven en dat we kunnen worden wie en wat we zelf willen.  

Voordat we überhaupt onze eigen bestemming kunnen accepteren, zullen we allereerst het 

fenomeen bestemming moeten omarmen. Voor mezelf is die onderbouwing er gekomen.  
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Energie en energievelden 

Je vangt dus energieën op. Het is uitermate zinvol om ook op intellectueel niveau enig 

besef te hebben wat energie eigenlijk is.  

En wellicht is het zinvol om ook een onderscheid te gaan maken tussen de energievormen 

zoals elektriciteit er één van is en zoiets als levensenergie. Dat is een keuze die jij zelf mag 

maken. Voor mij blijft het in de basis hetzelfde en het helpt mij ook om binnen het kader 

van het mediumschap te beseffen dat we energieën opvangen, los of die louter 

natuurkundig zijn of meer van biologische dan wel spirituele aard. Zoals vaker in dit boek 

zal ik starten bij de definitie zoals die vanuit de materialistische kijk wordt gegeven aan 

energie. Dit kan je helpen om je beeldvorming, in dit geval over energie, niet louter te 

laten afhangen van je spirituele blik.  

 

Eerst maar eens terug naar de basis van het woord energie. Zoals zoveel woorden die wij 

hanteren, vindt energie zijn oorsprong in het Grieks. Energeia wat zoveel betekent als 

werkzaamheid is weer afgeleid van energes, actief. Energiek en actief gebruiken wij heden 

ten dage inderdaad als synoniemen. Energes is een samenvoeging van het Griekse woord 

en (in) met ergon (werk); in werk. Energie, wat natuurkundig wordt uitgedrukt in joules 

(Jl.), is de mogelijkheid om arbeid te verrichten of leveren. En arbeid niet zoals wij dat 

gebruiken als synoniem voor werk, maar als kracht toegepast over een bepaalde afstand. 

Energie kan kracht of krachten genereren. 

 

Voor zover we weten duikt het woord energeia voor het eerst op in het werk van Aristoteles. 

Hij gebruikt het woord om geestkracht te duiden. De geestkracht om dat wat we 

bijvoorbeeld willen om te zetten in de materie. Wij noemen dat: het realiseren van onze 

doelen of wensen. Volgens Aristoteles is alles wat er gebeurt, het realiseren van het 

mogelijke. Daarmee draagt het mogelijke het werkelijke al in zich. De transitie die nodig 

is van de status ‘mogelijk’ tot het ‘reële’ (dat wat gerealiseerd is) behoeft louter de kracht 

van de geest volgens Aristoteles. En dat is energeia, energie. Het bijzondere wat mij betreft 

is dat Aristoteles in dit kader de ziel als eerste werkelijkheid benoemt van het menselijke 

lichaam. Hiermee geeft hij weer dat het lichaam volgordelijk (in de horizontale tijdlijn) na 

de ziel komt. Er is energie nodig om het lichaam vanuit de ziel geboren te laten worden. 

Niet voor niks wordt energie daarom ook levensenergie genoemd. De levensenergie laat 

het lichaam vanuit de ziel ontstaan. 

Terug naar de natuurkunde. Energie, de mogelijkheid om arbeid te verrichten, wordt in 

bredere zin omschreven als de mogelijkheid om verandering te bewerkstelligen. Daarmee 

wordt energie gezien als de factor die iets of iemand van status A naar status B kan 

brengen. Dat is ook hetgeen Aristoteles benoemt in zijn beschrijving van het 

transformatieproces van ziel naar lichaam. 

Energie heeft verschillende verschijningsvormen. Om er een aantal te noemen: chemisch, 

elastisch, elektrisch, elektromagnetisch, geluid, gravitatie, kinesthetisch, licht, straling, 

warmte. Laat ik er, binnen het kader van dit boek, een aantal opvallende naar voren halen. 

En laten we beginnen met elektrische energie die ook in de dagdagelijkse taal bijna als 
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synoniem wordt gebruikt voor energie. Denk maar aan de energienota die je krijgt van, 

inderdaad, je energieleverancier. 

 

Elektrische energie oftewel elektriciteit is een energie die door natuurkrachten als wrijving, 

verbranding of beweging kan worden opgewekt. Elektrische stroom ontstaat door het laten 

bewegen van elektronen. Dit gebeurt als aan de ene kant meer elektronen zijn dan aan de 

andere kant. Via een geleider (bijvoorbeeld koper) zullen de elektronen aan de kant van 

het overschot bewegen naar de kant waar minder elektronen zich bevinden.  

 

Dat is toch wel heel bijzonder van elektronen, ze verplaatsen zich van de ene kant naar de 

andere kant als er een overschot of een tekort is. Alsof ze de balans willen bewaken (en 

dat is natuurkundig ook zo). Nou is die verplaatsing wel afhankelijk van datgene via welke 

de verplaatsing moet gebeuren. Van hout weten we dat dit elektriciteit niet geleid. Het zal 

als een isolator werken. En dit betekent dat de opgewekte elektriciteit blijft zitten waar het 

is opgewekt. Dit wordt ook statische elektriciteit genoemd. Koper geleidt wel en zorgt 

ervoor dat de elektronen zich daadwerkelijk verplaatsen. Er ontstaat een elektrische 

stroom. 

 

Wij mensen zijn net elektronen, we houden van evenwicht en balans. En omdat er altijd 

wel ergens te veel van iets is of net te weinig, zijn we vrijwel constant in beweging. Zelfs 

als we slapen gaat de beweging door. Het wel of niet ontstaan van die beweging (om de 

disbalans op te heffen) is echter afhankelijk van óf we als geleider willen fungeren óf net 

als isolator. Je hebt vast ervaring met zowel het geleiden als het isoleren. Als jij of die 

ander niet met elkaar in verbinding gaan of willen gaan, ontstaat er een isolement in de 

verhouding. Dat isolement kan zich heel openlijk tonen (je loopt letterlijk een straatje om 

als je iemand ziet). Of net niet. In dat laatste geval ben je wel in gesprek met iemand, 

maar ben je emotioneel gesloten. Ook kan er een gelaagd isolement zijn. 

Als die verbinding er wel is, vindt er uitwisseling van energie plaats. Zintuigelijke 

waarnemingen worden via het zenuwstelsel ‘getransporteerd’ naar het brein en daar 

omgezet in een elektrochemisch signaal. In de neuronen is een chemisch proces gaande, 

tussen de neuronen een elektrisch proces. Deze elektrische ‘stootjes’ brengen lading over 

van het ene neuron naar het andere om vervolgens (eigenlijk is dat min of meer 

tegelijkertijd, zo snel gaat het) een spier in gang te zetten, een gedachte, een emotie of 

wat er ook gevraagd wordt vanuit de externe prikkel of innerlijke impuls. Eigenlijk zijn we 

een wandelende elektriciteitscentrale. 

 

Dit maakt ook meteen duidelijk hoe moeilijk (of misschien wel onmogelijk) het is om 

datgene wat we waarnemen geen invloed te laten hebben op onszelf. We nemen iets 

zintuigelijk waar waarna het stante pede impact heeft op onze fysiologie en daarmee ons 

gevoel. Dat maakt ook dat de gemoedstoestand een uitstekende graadmeter is van 

datgene wat er in je leeft (letterlijk leeft).  

 

Met het mediumschap krachtig in je vang je daadwerkelijk energie op van een ander met 

een elektrische lading in zich. In de kindertijd heb je wellicht energie opgevangen die te 
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maken had met de wisselwerking tussen je vader en je moeder. Was je daar meer een 

geleider in? Of meer een isolator? 

 

Chemische energie. Dit is de totale energie-inhoud van een stof. Deze energie is 

opgeslagen in de bindingen tussen de atoomkernen en de elektronen in de atomen van 

een molecuul. De afstand van een elektron tot de kern van een atoom is een maat voor de 

potentiële energie van dat elektron. Hoe groter deze afstand, hoe groter de opgeslagen 

energie.  

 

Dus stel je het menselijke lichaam, jouw lichaam maar voor. Het bestaat uit stof, of in 

chemische zin stoffen. Spierweefsel, botten, kraakbeen hebben een afwijkende 

samenstelling, maar zijn in chemische zin in de basis stof. Levende stof voor alle 

duidelijkheid. In dit lichaam, in deze levende stof, zit energie opgeslagen. Als we dood zijn 

verdwijnt dus letterlijk de energie uit ons lichaam. Maar we hoeven niet dood te zijn om 

het verschil te voelen tussen energiek of moe. Of actief en futloos. Als we energiek of actief 

zijn, blijken we de beschikking te hebben over deze energie. Als we moe of futloos zijn, is 

deze energie minder voorhanden of beschikbaar. Door voeding in verschillende varianten 

(voedsel, licht, liefde, zijn wat voorbeelden) tot ons te nemen kunnen we het energielevel 

in onszelf weer verhogen. Tot zover niets nieuws, waarom dan deze definitie uit het 

chemieboek naar voren toveren? Omdat hierin zich ook het energiepotentieel toont. Lees 

nog maar eens: de afstand van een elektron tot de kern van een atoom is een maat voor 

de potentiële energie van dat elektron. Hoe groter die afstand, hoe groter de opgeslagen 

energie. In termen van chemische energie neemt potentiële energie dus toe op het 

moment dat de afstand tussen het één (het elektron in het atoom) en het ander (de kern 

van het atoom) groter is. Dat is een fascinerend gegeven, want dit duidt op de verhouding 

van afstand en potentie. Even kort door de bocht: hoe verder af iets of iemand van jou is, 

hoe groter de potentiële (chemische) energie. Dientengevolge vergroot dit de kans dat, als 

jij dat wil, je dit iets of iemand dichterbij kunt halen. In je mediumschap kan dit betekenen 

dat wat voor jou onhaalbaar lijkt, de potentie (chemisch energetisch) in zich draagt om 

wel degelijk te gerealiseerd te worden.  

 

Omdat de waarneming via de zintuigen zo’n ‘overweldigende’ indruk kan maken op het 

bewustzijn, lopen we het daadwerkelijke risico om ‘andere’ waarnemingen louter onbewust 

op te vangen. De grote les is om het reservoir aan onbewuste waarnemingen te openen 

voor het bewustzijn. Als we dit betrekken op de les vanuit de chemie dan weten we uit 

ervaring dat als we dicht bij een ander zijn we daadwerkelijk de stralingsenergie, 

bijvoorbeeld via warmte, kunnen ervaren. Ik hoop dat je nu beseft dat deze bewust ervaren 

stralingsenergie jou en je bewustzijn zo in beslag kan nemen dat je de potentie-energie 

pas ervaart als deze ook is omgezet in straling. Besef nu dat de potentie de mogelijkheid 

laat zien van de waarneembaarheid door jou van dat iets of iemand op afstand. Hoe verder 

weg, hoe groter de mogelijkheid (potentie) van waarneming. Het is aan jou om die 

potentie-energie om te zetten in daadwerkelijke energie. Hoe je dit kunt doen, laat ik je 

ervaren tijdens de training. 
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De route van materie naar energie en vice versa 

Het is wellicht moeilijk voor te stellen, maar er is niet altijd materie geweest en ook niet 

altijd energie. Sterker nog, ook tijd en ruimte bestonden niet. We zouden dit ‘het grote 

niets’ kunnen noemen. Vanuit de wetenschap is de oerknaltheorie de meest geaccepteerde 

verklaring van de ontstaansgeschiedenis van materie, energie, tijd en ruimte.  

 

Het is 1927 en de wetenschap heeft nog de visie van ‘beweging van planeten, zonnen en 

sterren binnen een statisch universum’. Einstein had wel al zijn speciale – en algemene 

relativiteitstheorie ontwikkeld, maar moest tot zijn spijt constateren dat hij de bewegingen 

die werden waargenomen in het universum niet in overeenstemming kon brengen met zijn 

theorie. Totdat de Belgische priester en natuurkundige George Lemaître aan de hand van 

Einsteins theorie tot de slotconclusie kwam dat het universum niet statisch was. En niet 

alleen dat, maar zelfs dat het universum uitdijde en groter werd. Na verder onderzoek en 

studie kwam Lemaître drie jaar later met zijn theorie van de Oerknal. Het universum was 

volgens hem ontstaan als ‘oer-atoom’.  

In dezelfde periode dat Lemaître met zijn theorie kwam, was Edwin Hubble, een 

Amerikaans astronoom, bezig om het universum af te speuren met steeds betere 

telescopen. Doordat Henriette Leavitt al eerder in 1913 een methode had ontwikkeld om 

de afstanden tussen sterren te meten, kon Hubble met zijn waarnemingen en de 

rekenmethode van Leavitt niet anders dan tot de conclusie komen, dat er sterrennevels 

waren die te ver weg waren om tot ons Melkwegstelsel te horen. Ons universum bleek veel 

en veel groter dan dat we tot die tijd hadden gedacht.  

Verder turend in het universum ontdekte Hubble het lineaire verband tussen afstand en 

snelheid van sterren en sterrennevels. De roodverschuiving in het lichtspectrum verklaarde 

hij met het Dopplereffect. Dit effect, in 1828 beschreven door de Oostenrijkse Christian 

Doppler, verklaarde het verschil in frequentie van licht- en/of geluidsgolven gezien of 

gehoord vanuit de zender of de ontvanger van deze golven. Bij lichtgolven bleek er een 

rode gloed te ontstaan bij het wegbewegen van de ontvanger en een blauwe gloed bij 

beweging richting de ontvanger. Hubble trok daaruit de enige logische verklaring. 

Sterrenstelsels bewogen zich van ons af. Het uitdijende heelal was een feit.  

En als het heelal, het universum, uitdijt dan hoeven we de omgekeerde weg maar af te 

leggen om tot de conclusie te komen dat het ergens is ontstaan. Hubble kon door 

waarnemingen aantonen dat Lemaître het bij het rechte eind had met zijn oerknaltheorie. 

Het universum was vanuit één punt ontstaan. 

 

Inmiddels zijn we weer bijna 90 jaar verder, weten we dat de oerknal 13,7 miljard jaar 

geleden plaatsvond en heeft de wetenschap zelfs kunnen aantonen wat zich in die eerste 

‘split-second’ na de oerknal heeft afgespeeld. Hiervoor moeten we ons voorstellen dat in 

deze ultrakorte tijd, net na de oerknal, het heelal niet groter was dan een erwt. Maar wel 

een erwt met superdicht opeengeperst materiaal waar de temperatuur 10 tot de 28ste 

macht Celsius was. Hierin is de wisselwerking tussen energie en massa ontstaan die 

Einstein heeft beschreven met zijn E=Mc2. Vanuit deeltjes, X-bosonen, Higgs-deeltjes en 

zelfs onverklaarbare zwarte energie, ontstonden de quarks, de bouwstenen van protonen 
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en neutronen. Protonen zijn subatomaire deeltjes met een positieve elektrische lading, 

neutronen zijn subatomaire deeltjes zonder elektrische lading. Na verdere afkoeling in een 

tijdsbestek van 1 minuut na de oerknal, konden protonen en neutronen lang genoeg in 

elkaars nabijheid zijn om samen te klonteren tot atoomkernen. Atoomkernen vormen het 

basismateriaal voor materie. Uit deze eerste deeltjes ontstonden helium en waterstof. Pas 

toen de temperatuur verder daalde naar een ‘luttele’ 3000 graden Celsius, we zijn dan wel 

al 380.000 jaar verder, kon ‘harde’ materie ontstaan. Toen ook nog eens het energieniveau 

van straling daalde onder die van materie, ontstond de zwaartekracht.  

Materie in de vorm van stof en gas die in wolken samenklonterden, in een omgeving waarin 

zwaartekracht een dominante rol speelde, zorgden voor de geboorte van sterren of 

sterrennevels. En nadat deze sterren afkoelden en uiteindelijk doofden, explodeerden ze 

waarbij ‘harde’ materie in brokstukken in het heelal terechtkwam. Door botsingen en 

samenklonteren van deze ‘brokstukken’ ontstonden protoplaneten, de voorlopers van de 

planeten zoals we die nu in ons zonnestelsel kennen.  De botsing van twee van deze 

protoplaneten, zo’n 4,5 miljard jaar geleden, zorgen voor de planeet waarop wij nu leven; 

onze aarde. 

 

Atoomkernen konden elektronen in een baan aan zich binden. Deze combinaties van 

kernen en elektronen vormden de basis voor het leven zoals we dat heden ten dage nog 

kennen. Het leven is in feite een constante stroom van elektronen die van de ene molecuul 

naar de andere overgaan. Elektronen afkomstig uit de aarde, komen via regenwater in 

bijvoorbeeld een appel terecht en door deze te eten komt deze weer in ons lichaam terecht. 

Door ontlasting komen de elektronen weer in de grond terecht. Zo bezien sterft weliswaar 

ons lichaam, maar de elektronen die vrijkomen worden weer opgenomen. Elektronen 

hebben net als cellen een geheugen en het is dit geheugen wat onderdeel wordt van het 

collectieve geheugen van deze planeet en dit heelal. 

 

Einstein zei over materie dat het energie is met een dusdanig lage trilling waardoor deze 

waarneembaar is voor onze zintuigen. Materie is een verzamelbegrip voor datgene waaruit 

het waarneembare universum is opgebouwd. Materie heeft massa en neemt ruimte in. 

Massa is een natuurkundige grootheid waarmee de hoeveelheid van de specifieke stof 

wordt aangeduid. Massa wordt, net als gewicht, uitgedrukt in kilogram maar is niet 

hetzelfde. Gewicht is de aantrekking die ontstaat door de zwaartekracht.  

In de relativiteitstheorie van Einstein zijn massa en energie uitwisselbaar. Massa kan 

worden omgezet in energie en energie in massa. Materie wordt ook weleens gestolde 

energie genoemd. 

 

Op het moment dat wij materie waarnemen in welke vorm dan ook, nemen we dus energie 

waar. En deze energie nemen we waar vanuit de materie die wij ons (fysieke) lichaam 

noemen. Doordat deze energie voldoet aan de traagheidseisen voor waarneming wordt het 

waargenomen als materie. Maar in feite nemen we als energetisch wezen energie van 

andere energetische wezens waar. Het is dus niet zo dat dit louter vanuit je energetische 

of etherische ‘lichaam’ plaatsvindt, maar eerder in samenwerking tussen etherisch lichaam 

en het fysieke lichaam met haar zintuigen. Als je het beeld vasthoudt dat het hele lichaam 
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één groot zintuig is, dan ga je beter begrijpen dat je veel en veel meer waarneemt dan dat 

je bewust bent. 

 

Nu is er dus een route van energie naar materie. Maar is er dan ook een route terug? Van 

materie naar energie? Jazeker. Op het moment dat we hout (materie) verbranden komt er 

energie vrij in de vorm van warmte. Als we broccoli (materie) eten wordt deze in ons 

lichaam omgezet in energie.  

De al eerder gememoreerde relativiteitstheorie van Einstein maakt duidelijk dat energie 

en materie uitwisselbaar zijn. Het één gaat over in het andere. Als materie overgaat in 

energie noemen we het geen materie meer, omdat we onderscheid maken tussen de ene 

staat en de andere staat van zijn. Fysiek (materie) wordt non-fysiek (energie). De 

oerknaltheorie laat zelfs zien dat materie een veel latere verschijningsvorm is dan energie. 

Gesimplificeerd kun je zeggen dat energie de ‘oervorm’ is. Maar beter is het om te praten 

over de oer-verschijningsvorm.  

Dit besef is voor mij zo overweldigend dat daarmee verklaringen van verschijningsvormen 

in dit leven die louter voortkomen vanuit het materialisme ontoereikend zijn.  

 

Energie was er gewoon eerder dan materie. En dat geldt ook voor de mens. De geest (non-

materie) was er eerder dan het lichaam (materie). Als we ons dit niet alleen voorstellen, 

maar ook kunnen begrijpen vanuit bovenstaande uiteenzetting, dan opent zich een nieuwe 

wereld. Een wereld waarin niet de materie overheersend is, maar de geest. Geesteskracht 

als basis voor het leven zelf.  

 

Om onze persoonlijke geesteskracht beter te kunnen begrijpen maken we een onderscheid 

naar de ‘ziel’, het ‘zelf’ en het ‘ik’. 
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De ‘heilige’ drie-eenheid ziel-zelf-ik 

Het ik, het zelf en de ziel verschillen van elkaar én zijn één en 

hetzelfde. Alle drie (de heilige drie-eenheid) zijn fenomenen 

van de geest. Hierbij zijn ze zowel manifestaties als oriëntaties. 

Een manifestatie is de verschijning (de openbaring), de 

oriëntatie is het punt van waarneming. 

Een openbaring kan zich alleen maar openbaren als het wordt 

waargenomen. Openbaring heeft (zintuigelijke) waarneming 

nodig. De waarneming van ik, zelf en ziel vinden op geestelijk 

niveau plaats. Ze vinden in de geest plaats. Gesimplificeerd kun 

je stellen dat de geest zich bevindt in de non-materie en het 

lichaam in de materie. De vraag is natuurlijk: zit de geest in het 

lichaam of het lichaam in de geest? 

 

Waarneming heeft het nodig dat er een oriëntatiepunt is. Dat waar de waarneming zich op 

kan richten. Het bijzondere is tevens dat we vervolgens ook weer op dat punt wat we 

hebben waargenomen kunnen gaan staan om ons te oriënteren op weer een ander punt. 

Zo kunnen we ons vanuit het oriëntatiepunt ‘ik’, richten op het oriëntatiepunt ‘ziel’ om van 

daaruit weer naar het ‘ik’ te kijken.  

 

En in al hun heelheid tot elkaar, verschillen deze drie manifestaties van de geest 

fundamenteel van elkaar. Het ‘ik’ heeft zich nadrukkelijk verbonden met zijn lichaam, zijn 

(directe) omgeving en niet in de laatste plaats zijn ervaringen. Het ‘ik’ is de drager van 

zijn eigen ervaringen. Jung omschrijft het ‘ik’ (hij gebruikt hiervoor de term ‘ego’) als:  

“Het complex aan voorstellingen die het centrum van mijn bewustzijnsveld vormt en met 

een hoge graad aan continuïteit en identiteit.” 

Dit ‘ik’ bevestigt zichzelf constant door het verhaal over zichzelf. Zonder verhaal zou het 

‘ik’ gefragmenteerd raken.  

 

De ‘ziel’ is in feite het Grote Geheel zelf. Alles wat ooit vanuit de evolutie is ontstaan, is als 

ziel energetisch aanwezig. Je zou kunnen zeggen dat de ziel de sporen van de evolutie 

draagt. 

 

Het ‘zelf’ is de verbinder tussen deze twee verschijningsvormen (het ‘ik’ en de ziel). Het 

‘zelf’ is daarmee in de geest de middenpositie tussen de ‘ziel’ en het ‘ik’. Het ‘zelf’ is de 

lege ruimte waarbinnen ‘ziel’ als ‘ik’ zich kunnen manifesteren. Daarmee kan het ‘zelf’ de 

rol die de spiegel heeft bij uiterlijke reflectie op zich nemen bij innerlijke reflectie. Het ‘zelf’ 

helpt het ‘ik’ om naar zichzelf te kijken in relatie tot de sporen die de ‘ziel’ met zich 

meebrengt. Datgene waarnaar het ‘ik’ wil of moet kijken aangezet door een innerlijk 

ervaren zielsdynamiek dan wel door externe (iemand anders) dwang of verzoek. 

 

‘Ziel’, ‘zelf’ en ‘ik’ zijn dus oriëntatiepunten van de geest. We hebben de (geestelijke) gave 

om onze innerlijke focus (aandacht) te verplaatsen naar deze punten van oriëntatie. 
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Doordat we deze verplaatsing doen, gaan we letterlijk vanuit een ander gezichtspunt 

(‘point of view’) waarnemen en ontstaan andere inzichten. Dat is wat we het proces van 

bewustwording noemen. Als ik bewust word van iets (bijvoorbeeld van mijn gedachten) 

ontstaat bewustzijn. Worden creëert zijn.  

 

Net als het bewuste is het onbewuste een staat van zijn van de geest. Dat wat bewust is, 

is gekend en herkend. Dat wat onbewust is, is er wel, maar wordt nog niet herkend en/of 

erkend.  
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Bewustzijn en bewustzijnsvelden 

Bewustzijn is naast een zelfstandig naamwoord tevens een samenvoeging van de woorden 

bewust en zijn. Bewust is etymologisch te herleiden tot weten, kennis hebben van. 

Ziegelaar gebruikt voor bewustzijn de definitie: ‘dat wat aan mij verschijnt’. Als ik bewust 

ben van het feit dat ik een man ben, dan weet ik dat dus. Alles waarvan ik me bewust ben, 

weet ik. Mijn bewustzijn is daarmee een wetende staat van zijn.  

 

Bewustzijn gaat over het vermogen tot vertaling van waarnemingen in de 

verschijningsvorm zoals ze zich tonen en de betekenis die daaraan wordt gegeven door 

het ‘ik’. Als ik naar een tafel kijk en tegen iemand die naast mij staat zeg dat ik het een 

mooie tafel vind, maak ik kenbaar dat ik het voorwerp zintuigelijk waarneem en herken 

als tafel. In dit voorbeeld heb ik een verdere betekenis gegeven: ik heb de tafel als mooi 

benoemd. Bewustzijn als fenomeen heeft een onderscheid nodig tussen dat wat wordt 

waargenomen (de tafel) en dat wat waarneemt (in dit voorbeeld ben ik dat). In een formule 

is dat: B = WN + WG. Bewustzijn is waarnemer plus het waargenomene. Haal je één van 

beide aspecten weg, bijvoorbeeld de waarnemer, dan is het waargenomene er nog wel (de 

tafel), maar de waarnemer niet. En als de waarnemer er niet is (in relatie tot de tafel) kan 

zijn proces van bewustwording niet geactiveerd worden. Als je de tafel weghaalt, valt deze 

ook niet waar te nemen en kan er in de waarnemer net zomin bewustzijn ontstaan in relatie 

tot de tafel. 

Tenzij, tenzij, inderdaad. Dit is veel te kort door de bocht. Want wat als de tafel er 

weliswaar niet is, maar ik me deze wel herinner? Exact, de tafel is er nu niet, maar was er 

eerder wel en blijkt toen waargenomen te zijn door me en vervolgens is deze waarneming 

blijkbaar ook opgeslagen. Van sensorisch geheugen naar langetermijngeheugen.  

 

Tegenover het bewuste staat, dat mag niet verbazen, het onbewuste. Ik ben bewust van 

iets of ik ben dat niet. Het onbewuste vormt een veel groter veld dan het bewuste. Hoeveel 

we ook weten, we weten meer niet. Het heelal is ondoorgrondelijk, de wereld te groot, ons 

land te onoverzichtelijk en onze familie te dichtbij. Ja, zelfs onszelf kennen we nauwelijks. 

Tenzij we ons mediumschap meer gaan gebruiken. Met deze gave (en nogmaals ieder van 

ons heeft dit) zijn we in staat om door tijd en ruimte te reizen en verbinding te leggen met 

andere bewustzijnsvelden. Die, tot de tijd dat we verbinding maken, onbewust zijn, maar 

daarna niet meer. En als deze kennismaking met ‘diepere’ bewustzijnsvelden gebeurt, 

verandert ons bewustzijn. Uitermate zinvol dus om kennis te maken met deze diepere 

lagen van ons onbewuste. 
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Als mens dragen we een gelaagdheid met ons mee. 

Het eerste veld (cirkel A) waarin we staan is het veld 

van de identiteit. Dit is het veld van het ‘ik’. Als jij 

mij vraagt wie ik ben, zal ik vanuit dit veld 

antwoorden. Je zou kunnen zeggen dat alles 

waarmee ik me geïdentificeerd heb, me (mijn ‘ik’) 

omringt. Ik sta in het centrum en dat wat dicht bij 

me is, is dat waarin ik me heel erg herken. Dat wat 

verder weg staat maar wel nog in de cirkel herken 

ik, maar wel minder. Iets wat buiten de cirkel A staat 

herken en erken ik niet als bij mij horend. Cirkel A 

is het veld van het bewuste ‘ik’. 

Dat wat we niet herkennen en/of erkennen, maar 

wel degelijk bij ons persoonlijke ‘ik’ hoort, valt 

binnen veld B. Dit veld is het persoonlijke 

onbewuste. Het hoort bij me, maar ik herken of 

erken het niet. Verdringingen of onderdrukkingen 

kunnen in dit veld terechtkomen. 

 

De velden C t/m F vormen gezamenlijk wat Jung het collectieve onbewuste noemt. 

Volgordelijk zijn dit: 

• Familie (C); 

• Grotere sociale systemen, zoals stam, natie, volksgroep (D); 

• Organisme, van dier tot mens en archetypische dynamieken (E); 

• Centrale kracht, in de vormen God, Ziel, Tao, Akasha, leven, liefde etc. (F). 

 

In het proces van bewustwording leggen we een route af, waarbij we ons bewustzijn 

ontwikkelen doordat we gebruikmaken van de oriëntatiepunten van de geest. Door 

letterlijk in de (geestelijke) ruimte te komen van de ziel, komt er vanuit dat bewustzijn op 

zielsniveau informatie in de vorm van energie richting het bewustzijn van het ‘ik’. Het ‘zelf’ 

is daarbij het doorgeefluik (medium), waardoor vertaling kan plaatsvinden van deze 

zielsinformatie op individueel niveau. Het lichaam speelt hierbij een cruciale rol, omdat 

deze zielsenergie ook daadwerkelijk op het niveau van het celgeheugen is opgeslagen.  

 

In persoonlijke ontwikkeling kunnen de velden A en B geactiveerd worden door reflectie. 

Veld C is uitstekend toegankelijk via het systemische werk, veld D kan op die manier ook 

gefragmenteerd informatie loslaten. Voor de velden E en F zijn hypnose, meditatie, 

visualisaties en associaties prima methoden. De betekenis die wordt gegeven aan de 

energie, de beelden, gevoelens, woorden etc. moet altijd vanuit de persoon in kwestie 

komen.  
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Tijd en ruimte 

Het opvangen van energie en energievelden gebeurt binnen de dimensies die we kennen 

als tijd en ruimte. Als we echter in ons besef niet voorbijkomen aan het praktische van 

zowel tijd (‘hoe laat is het?’) als ruimte (‘dit is mijn werkkamer’), zijn we niet of nauwelijks 

in staat om goede interpretaties te geven aan datgene wat we opvangen. Daarom is het 

nodig om naast het praktische en alledaagse perspectief van zowel tijd en ruimte andere 

inzichten, vanuit natuurkunde en filosofie, in te brengen. 

 

Wat is tijd eigenlijk? We zijn zo gewend aan tijdsmeting in de eenheden die hierbij 

gehanteerd worden dat we het risico lopen onvoldoende besef te hebben wat tijd nu 

eigenlijk is. Het woord tijd stamt van het Griekse daiesthai en betekent zoveel als verdelen. 

De klassieke tijdsdefinitie die wij kennen en hanteren duidt op het verschijnsel ‘verdelen 

om vervolgens geordend te kunnen worden’. Er is een volgordelijkheid van gebeurtenissen. 

Iets komt eerder, later of misschien wel tegelijkertijd met iets anders.  

Tijdmeting en -berekening gebeurt al sinds mensenheugenis en heeft uiteindelijk 

geresulteerd in de tijdmeting zoals wij die heden ten dage hanteren. Het principe van wat 

we tijd noemen vormt de basis voor het filosofische concept van causaliteit, waarin wordt 

gesteld dat een gebeurtenis het gevolg is van een eerdere gebeurtenis. De wet van oorzaak 

en gevolg. Een uitermate belangrijk principe met een enorme betekenis voor ons begrip 

van onze dagelijkse realiteit. En toch is er meer dan louter dit causale denken vanuit dit 

klassieke tijdsperspectief. 

 

Maar alvorens we andere tijdperspectieven kunnen begrijpen, is het zinvol om de grootheid 

ruimte nader te bekijken. Ruimte is net als tijd en massa niet te definiëren vanuit andere 

grootheden in de fysica en kan louter bepaald worden door meting. Ruimte wordt opgevat 

als driedimensionaal, hoogte, breedte en lengte en is de ‘plaats’ waarin beweging kan 

plaatsvinden. In de ruimte kunnen we ons verplaatsen. Tevens kan er in ruimte materie 

ontstaan en daarmee in die ruimte aanwezig zijn. Ruimte kunnen we ook betitelen als het 

lege veld tussen twee voorwerpen. Dat kan op kleine schaal. Hoeveel ruimte is er op mijn 

bureau als die helemaal vol ligt met spullen? Of op schaal van het universum. Welke ruimte 

is er tussen de aarde en de zon? Ruimte is in feite de dimensie waarin aanwezigheid 

mogelijk is. In ruimte kan iets of iemand zijn. 

 

In de dagelijkse praktijk zijn ruimte en tijd verschillende grootheden die ook in andere 

eenheden worden gemeten. Ze kunnen wel worden gecombineerd, bijvoorbeeld als ik wil 

weten hoe lang (tijd) ik over een bepaalde afstand (ruimte) doe als ik de snelheid van 

verplaatsing weet. Maar voor een beter besef van de werking van mediumschap is het van 

belang om onze wijze van perceptie van tijd en ruimte uit te breiden. 

 

Daarvoor hebben we niemand minder dan Albert Einstein nodig. Hij gaf aan dat het niet 

langer mogelijk was om tijd en ruimte als twee aparte entiteiten te behandelen, maar te 

spreken van ruimtetijd. In deze ruimtetijd bevinden zich alle gebeurtenissen die in het 

heelal in het verleden, heden en toekomst zijn. Binnen het perspectief van deze dimensie 
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vindt alles tegelijkertijd plaats. Het principe van ruimtetijd is moeilijk te bevatten, omdat 

we een compleet ander tijdsbesef hebben dan het tijdsperspectief wat Einstein schetst. 

Ons tijdbesef is gebaseerd op de waarneming van seconden, minuten of uren, terwijl de 

tijd van Einstein ‘reist’ met de snelheid van het licht. Ons tijdsbesef is ernstig vertraagd 

ten opzichte van de werkelijke snelheid van tijd. Door deze vertraging ontstaat er een 

volgordelijkheid, terwijl Einstein ons laat inzien dat het zo snel gaat dat het eigenlijk 

tegelijkertijd plaatsvindt.  

 

Om je te helpen om, naast tijd en ruimte in praktische zin, ruimtetijd als dimensie te 

accepteren, breng ik graag een andere grootheid ten tonele: Carl Gustav Jung. Jung nam 

tijdens het werken met zijn cliënten en het bestuderen van hun psychologische processen 

waar, dat zich merkwaardige verschijnselen voordeden die niet vanuit op tijd en plaats 

gebaseerde causaliteit verklaard konden worden. En in de mate waarin deze verschijnselen 

zich voordeden, kon ook niet begrepen worden door ze als toeval te typeren. Jung noemde 

dit fenomeen synchroniciteit. 

 

Jung zegt zelf over synchroniciteit: 

"Synchroniciteit is niet raadselachtiger of geheimzinniger dan de discontinuïteiten in 

de fysica. Het is slechts de vastgeroeste overtuiging van de almacht van de 

causaliteit die het verstand moeilijkheden bereidt en die het ondenkbaar doet 

schijnen dat er ‘oorzaakloze’ gebeurtenissen zouden kunnen voorkomen of 

bestaan... Zinvol coïncidenties zijn denkbaar als zuivere toevalligheden. Maar 

naarmate hun aantal toeneemt en de overeenkomst groter en nauwkeuriger is, 

wordt het steeds minder waarschijnlijk en meer ondenkbaar dat hier sprake van 

toeval is. Dat wil zeggen: ze kunnen niet meer voor zuiver toeval doorgaan, maar 

moeten bij gebrek aan causale verklaringen als ordeningen volgens een bepaald 

plan opgevat worden... Hun 'gebrek aan verklaarbaarheid' bestaat niet alleen uit 

het feit dat de oorzaak onbekend is, maar ook uit het feit dat zo'n oorzaak met onze 

verstandelijke capaciteiten niet denkbaar is". 

 

Jung introduceerde het begrip synchroniciteit, twee of meer verschijnselen vinden 

tegelijkertijd (in de klassieke tijdmeting) plaats. Voor Jung had dit te maken met de 

betekenis die in beide verschijnselen gelijk dan wel aanvullend was. En niet als oorzaak en 

gevolg, maar als verbonden met elkaar ontstond dit besef van de gelijktijdigheid, de 

synchroniciteit. Daarmee is synchroniciteit de meetlat met de eenheid betekenis. Iets wat 

betekenis heeft naar elkaar, zal zich binnen het tijdruimteperspectief min of meer 

tegelijkertijd aan ons (bewustzijn) tonen. De wijze waarop wij dit kunnen waarnemen is 

door onze verwondering serieus te nemen. Dat wat ons verwondert, maakt ons bewust 

van iets opmerkelijks op het moment dat het zich toont. Het opmerkelijke zit in het 

gegeven dat we iets herkennen wat we in eerste instantie niet verwacht hadden dat zich 

zou tonen. Als het zich dan toch toont, blijken we geholpen te worden een diepere 

betekenis te ontsluieren. 
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Onze intuïtie is een andere manier waarop ons bewustzijn geactiveerd wordt door de 

synchroniciteit. We kunnen het niet uitleggen, maar weten dat we iets moeten doen. Hierbij 

spelen enerzijds kennis én verbeeldingskracht een belangrijke rol. 

 

Tijdmeting is ontstaan vanuit de waarneming dat dag en nacht in elkaar overgingen. In feite 
is dit een waarneming van een cyclisch proces. Er is geen begin en er is geen eind, louter een 
afwisseling. Stel, je zou je afvragen ‘wat was er eerst: de dag of de nacht’ dan weet je dat je 
daar geen antwoord aan kunt geven. Je komt dan in zogenaamde kip-ei-redeneringen 
terecht. Dit zijn redeneringen die zich niet kunnen baseren op causaliteit, omdat er niet een 
eerste (oorzaak) en een tweede (gevolg) zijn, er is louter afwisseling. Dit is het principe van 
de wederkerigheid (reciprociteit). Oftewel beide fenomenen hebben een wisselwerking naar 
elkaar. Dit bracht mij op de term circulaire connectiviteit. 
 

Circulaire connectiviteit gaat ervan uit dat er een wederzijdse wisselwerking is tussen 

datgene wat in de lineaire causaliteit oorzaak en gevolg worden genoemd. Oorzaak en 

gevolg beïnvloeden elkaar waardoor we ze ook niet langer in één richting oorzaak en gevolg 

kunnen noemen. In circulaire connectiviteit hebben we het over aspecten (in plaats van 

oorzaak) en symptomen (in plaats van gevolg). Waarbij het ook nog van belang is dat we 

de negatieve connotatie die aan het woord symptoom hangt (zoals bij ziekte), eruit halen. 

Een symptoom is louter een verschijningsvorm van een fenomeen. 

Kip-ei-redeneringen zitten gevangen in het stramien van de lineaire causaliteit, terwijl de 

opening ervan ligt in een redenering vanuit circulaire connectiviteit. Zowel de kip als het 

ei zijn aspecten van hetzelfde symptoom, het leven. De kip brengt het ei voort en het ei 

de kip. Denken vanuit synchroniciteit en/of circulaire connectiviteit brengt echt andere 

inzichten omhoog. 

 

Als we ons verplaatsen vanuit ons mediumschap in het energetische veld van de ander dan 

zullen we vanuit het principe van synchroniciteit (wat dus ook onderbouwd kan worden 

vanuit het ruimte-tijd continuüm) energieën (al dan niet gematerialiseerd in gedachten, 

gevoelens, beelden en woorden) opvangen. Dit gebeurt idem dito als we ons verplaatsen 

in diepere lagen in onszelf (persoonlijke- en collectieve onbewuste). 

 

Ruimte is de dimensie van aanwezigheid en daarmee van het zijn. Tijd is de dimensie van 

volgordelijkheid. Als tijd de vierde dimensie is van ruimte, vervalt volgordelijkheid 

(menselijk besef van tijd) om plaats te maken voor tegelijkertijd. Dit is wat Eckhart Tolle 

bedoelt met het NU. Vergeet de volgordelijkheid, er is alleen maar een nu. Het besef van 

het nu maakt het mogelijk om vanuit je mediumschap aanwezig te zijn in andermans 

energievelden of diepere lagen bij jezelf. 
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Relatie tussen persoonlijke ervaringen en het mediumschap 

Persoonlijke ervaringen creëren een energetisch veld dat het mogelijk maakt verbinding 

te krijgen met gelijkwaardige energievelden bij de ander. Ook kunnen deze energievelden 

verbinding maken met systemische energievelden en/of energievelden die in een andere 

ruimtetijd dimensie aanwezig zijn. Herinneringen maar ook fantasie en imaginaties 

(associaties) ontstaan vanuit deze verbinding. 

 

Voor mij verklaart deze gedachtegang waarom ik gevoeliger ben voor bepaalde 

energievelden en minder voor andere. De energievelden die mijn ‘ik’ als behorend bij 

zichzelf heeft benoemd, kunnen energievelden zijn die terug te voeren zijn in diepere lagen 

van het collectieve onbewuste. Het is deze persoonlijk gevoelde verbinding die het mogelijk 

maakt om verbinding te maken met dezelfde energievelden bij de ander. Ik heb 

bijvoorbeeld krachtige energievelden rondom vaderschap, maar ook bijvoorbeeld 

mijnwerkers, sociale misstanden, onrecht. De intensiteit zoals ik deze ervaar maken ook 

duidelijk dat ze weliswaar persoonlijk zijn geworden (volgens mijn ‘ik’) maar grotendeels 

systemisch zijn. Het is zielsenergie die via mijn ‘zelf’ bij mij is binnengekomen. 

 

Mensen met dezelfde energetische velden voel ik net iets krachtiger aan dan mensen met 

voor mij onbekende velden. Hoezeer ik me de pijn van een bevalling kan voorstellen, 

voelen kan ik het niet. 
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Reïncarnatie, wedergeboorte of ‘gewoon’ verbinding met andere 
energievelden? 

Hoe kijk jij naar het leven? Is het de tijd die jij hebt tussen conceptie en sterven? Of is er 

wat jou betreft iets vóór die conceptie en is er ook iets na je dood? Op het moment dat we 

vanuit ons mediumschap verbinding maken met (of terecht komen in) de beleving van een 

ander leven, kunnen we dat op een aantal manieren verklaren. Je kunt dit ervaren als een 

vorig leven en dat diegene die je nu bent een volgende incarnatie is. Laten we daar maar 

eens mee beginnen. Het woord reïncarnatie zegt het al, opnieuw in het vlees (in carne) 

komen. In het karmische proces, met de les die nu te leren is richting Verlichting, heeft 

jouw ziel een nieuw lichaam ‘gevonden’, waarin het zich manifesteert om die les ook in dat 

specifieke leven vorm te geven. Dat zou natuurlijk kunnen. Mijn bezwaar hiertegen is 

echter dat dit een erg ‘ik’-gerichte focus heeft. Er heeft een proces van toe-eigening, 

identificatie, plaatsgevonden. Het is jouw ziel en jouw les en ‘last but not least’, jouw vorige 

leven. Dit is in mijn ogen een verwesterste vorm van reïncarnatie die te veel eer geeft aan 

het ‘ik’. Dat is wat er gebeurt als de nadruk in persoonlijke ontwikkeling komt te liggen op 

het proces van individualisatie. Het wordt letterlijk te individueel. 

 

Terwijl we absoluut weten dat het individu met zijn dood verdwijnt. Het lichaam is weg en 

ook het individu. De enige constante die er was vóór de conceptie en na de dood zal zijn, 

is de ziel. De ziel is het onsterfelijke. Dit onsterfelijke, beter gezegd de energie van dit 

onsterfelijke, wordt van de ene generatie op de andere generatie doorgegeven. Dit is de 

zielsenergie die de sporen met zich meedraagt vanuit het collectieve ‘zijn’. Deze energie 

komt inderdaad in het vlees (in carne), maar anders dan bij reïncarnatie gaat het bij deze 

wedergeboorte (van de ziel) om de reis van de ziel. Een reis die zijn invloed uitoefent op 

de ontwikkeling van het individu. Het individu wat zijn zielsbeschikking (reis van de ziel) 

accepteert en doorleeft zal zich heel voelen. Jung noemt dit het proces van individuatie. 

Individuatie kan alleen als de ziel de ruimte krijgt om leidend te zijn, doordat het ‘ik’ zich 

daarnaar schikt. Is dit alleen maar schikken en volgen? Helemaal niet, het is bovenal 

ontdekken.  

 

In het mediumschap kun je ook in ‘vorige levens’ terechtkomen die helemaal niets met jou 

te maken hebben. Ze kunnen je een inkijkje geven in een leven wat op zielsniveau vorm 

heeft gekregen (zie wedergeboorte) of zelfs te maken hebben met de zielenreis van een 

ander mens met wie je in contact bent. Je komt dan letterlijk (tijdelijk) in dat andere 

energieveld. In familiesystemen kun je zelfs langdurig in een energieveld komen wat jouw 

aandacht nodig heeft om gezien te worden. Het mediumschap stelt jou in staat om in 

verschillende energievelden terecht te komen. 
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Interpretaties en projecties 

De energievelden die we opvangen kunnen zich vertalen in gedrag, emoties, woorden of 

beelden. En uiteraard combinaties hiervan. Op deze manier worden ze informatie, doordat 

ze zich kunnen koppelen aan datgene wat het ‘ik’ al heeft kunnen toelaten tot het 

bewustzijnsveld. Het risico van deze vertaalslag is misinterpretatie. Een te enge focus 

vanuit het ‘ik’ kan zorgen dat datgene wat binnenkomt als te persoonlijk wordt ervaren. 

De interpretatie is dan overduidelijk te zeer ‘ik’-gericht. 

 

Daarom zijn reflectie en het opbouwen van kennis cruciaal. Zelfinzicht verwerven door 

reflectie, in combinatie met kennis die is opgebouwd vanuit het evolutieproces van het 

collectieve weten, maken het mogelijk dat interpretaties ontstaan die meer recht doen aan 

de zielsevolutie dan aan de status waarin het ‘ik’ verkeert. Het ‘ik’ wat nog te zeer blijft 

hangen in zijn eigen verhaal zal er lustig op los projecteren. Als het persoonlijke onbewuste 

te weinig is onderzocht, laat staan als het collectieve onbewuste niet wordt gezien, zullen 

schaduwen hun werking hebben. Deze schaduwen brengen een dynamiek met zich mee 

die naar ‘buiten’ wil. Projectie is zo’n manier om datgene wat er wel is, maar niet wordt 

geaccepteerd te ‘plakken’ op de ander of de omstandigheden.  

 

Projecties en bovenal het herkennen ervan bieden daarom een enorm potentieel tot 

zelfkennis. De projectie moet worden ‘teruggenomen’ door datgene wat naar buiten toe 

werd gericht, te onderzoeken bij onszelf. Dit zelfonderzoek levert daadwerkelijk de 

informatie op die op diepere lagen verborgen lag. De inzichten die dit geeft, laat het 

potentieel van het mediumschap steeds verder groeien. Je gaat steeds meer opvangen 

zonder het op jezelf te betrekken. Je wordt steeds lichter. Mediumschap biedt je de 

mogelijkheid om het onderscheid te leren maken wat van jou is en wat van het systeem 

of het leven zelf. 
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Volgen, geleiden en afvoeren van energie 

Gedurende de training werken we met ‘technieken’ waarmee je rechtstreeks energie kunt 

volgen, geleiden en/of afvoeren. Dit is onder andere door: 

• Verstilling; 

• Werken met dualiteiten; 

• Hypnose; 

• Dissociatie; 

• Havening; 

• Beweging; 

• Trillen; 

• Geluiden; 

• Ademen. 

 

Hierbij wil ik wel meteen een kanttekening plaatsen met betrekking tot het afvoeren. Hoe 

onprettig bepaalde energievelden en/of energieën ook kunnen zijn, we moeten ook niet te 

snel zijn met afvoeren. In energievelden zit namelijk de (potentie tot) informatie. Als we 

dit afvoeren is het weliswaar voor dat moment weg, maar iets wat tot de zielsbeschikking 

hoort zal zich toch weer via jouw geest manifesteren. Als je dit steeds blijft afvoeren 

meteen als het zich toont, kom je nooit tot het inzicht wat deze energie jou aan het 

‘vertellen’ is. 

 

Daarom: durf het te dragen! 

 

Nijmegen, september 2021 

Jack Jansen 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 


