
3-DAAGSE TRAINING

"Scherp je zintuigelijke waarnemingen aan en wordt krachtiger"

MEDIUMSCHAP IN JOU
Tijdens deze training leer je:

Wat is mediumschap en wat kun je ermee?
Hoe energievelden zich verplaatsen binnen het
tijdruimte perspectief en hoe jouw lichaam dit
opslaat en ook weer doorgeeft;
Je zintuigelijke waarnemingen sterk te
verbeteren; 
Vanuit je persoonlijke onbewuste verbinding 
 leggen met het collectieve onbewuste
(familiesystemen en nog grotere velden);
Het verschil maken wat van jou is en wat via jou
(louter) wordt gecommuniceerd;
Een denkkader ontwikkelen waardoor jouw
mediumschap en persoonlijke ontwikkeling
elkaar versterken;

Let op: dit zijn trainingsdagen, je oefent
vaardigheden en bewustzijn. Het is geen therapie!

Jack Jansen
Hypnotherapie & 
Systemisch coaching

Ieder van ons draagt het mediumschap
in zich. Als jouw mediumschap ‘krachtig’
is dan kun je daar in eerste instantie
behoorlijk last van krijgen. Zeker als je
de energievelden die je mogelijkerwijs al
langer binnenkrijgt niet weet te vertalen
tot dat wat het is: informatie-overdracht
via jou als ontvanger. Familiesystemen
bijvoorbeeld zijn hele krachtige
energievelden die jou als ontvanger
benutten. 
In deze 3-daagse training leg je de basis
om in het dagelijkse leven beter om te
gaan met je mediumschap. 

Wil jij je vaardigheid trainen?



Het mediumschap kent gelukkig een revival.
Lang heeft het door tal van redenen in een
verdomhoekje gezeten. Mediumschap wat
op waarde wordt geschat, doordat geleerd
wordt ermee om te gaan, geeft een enorme
verrijking in het leven. De dankbaarheid die
je gaat ervaren als je bewust wordt dat o.a.
jouw familiesysteem, maar ook grotere
energievelden jou activeren om als
ontvanger te dienen. 
Jouw mediumschap stelt jou in staat om in
het ‘hier en nu’ informatie op te vangen o.a.
uit het verleden. Je zult meer heelheid
ervaren vanuit de bewuste verbinding met
grotere (sociale) energievelden. De ‘last’ die
je nu mogelijk hebt van de energievelden die
je opvangt, verandert in profijt. Je komt echt
anders in het leven te staan.

Jack Jansen is CRKBO-geregistreerd en kan de 
Masterclass vrijgesteld van BTW aanbieden.

Mijn opleidingen:
Omni hypnotherapie
Bert Hellinger Instituut 
(familie- en organisatiedynamiek)

info@jackjansen.NU
06-538 73 116

Verbinding met ‘iets anders’

Vragen over de training?

info@jackjansen.NU

Voor deze training is het nodig dat je
ervaringen hebt met je mediumschap en/of
het gevoel hebt dat je er iets mee 'moet' 

AanmeldenData, locatie en prijs

Datum: 
Tijdstip: 
Locatie:

Investering: 

8, 9 en 10 december 2022 
9.00 - 16.30 uur
Stijn Buysstraat 36
6512 CR Nijmegen 

€ 475,00 
(vrij van BTW, incl. lesmateriaal)


