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Opleiding praktijkgericht mediumschap, energetisch therapeut en coach. 

  
 

 
Mind-over matter research & development. 
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Een praktijkgerichte opleiding mediumschap,  
energetisch therapeut en coach, met een focus op 

Praktijkvraagstukken. 
Op zaterdagochtend in DEN HAAG. 

 
Deze 3- jarige opleiding start op 8 januari 2022 en bestaat uit 25 bijeenkomsten per jaar, telkens op zaterdag 

van 9.30 tot 13.30 uur. De inhoudsopgaven van de opleiding, kun je terug vinden op mijn website. 
 

2022: 
8 januari, 15, januari, 22 januari, 5 februari, 12 februari, 19 februari, 

5 maart, 12 maart, 19 maart, 2 april, 9 april 23 april, 14 mei,  
21 mei, 28 mei, 11 juni, 18 juni, 25 juni, 10 september, 17 september,  
24 september, 8 oktober, 15 oktober, 12 november en 19 november. 

  
Het deelnamegeld bedraagt voor 25 ochtenden  €. 875,00,  consumpties; koffie en/of thee inbegrepen. 
Betaling graag d.m.v. overmaking voor 12 december  2021  op NL 56 ABNA 055.92.28.317. 

 
ALGEMEEN: 
De ochtenden  beginnen om 9.30 uur in het gebouw van Ken U Zelven aan de Laan van Poot 292  2566 DC 
Den Haag. (De zaal is open om 9.00 uur). Draagt u er zorg voor om op tijd aanwezig te zijn, dit om onnodige 
verstoring te voorkomen. Op de Laan van Poot is voldoende parkeer gelegenheid. 

 
Korte toelichting van de opleiding: 

 
Uiteraard is deze opleiding mediumschap, energetisch therapeut en coach geheel op Spiritualistische leest 
geschoeid. Naast diverse vormen van meditatie en visualisatie wordt er in deze opleiding vooral veel aandacht 
besteed aan het opbouwen van het eigen vermogen tot waarnemen en het kritisch leren onderscheiden van wat 
als authentieke waarneming kan worden beschouwd en wat aan de eigen psyche of aan die van anderen is 
ontleend. 
 
 
Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen via onderstaande telefoonnummers. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmeldingsformulier: Opleiding mediumschap  

 
Ik geef mij hierbij op voor de “Praktijkgerichte opleiding mediumschap, energetisch  therapeut en coach. ”  
o.l.v. Martin Reul en verklaar het deelnamebedrag voor 12 december 2021 te voldoen via overschrijving op 
bankrekening nr: NL 56 ABNA 055.92.28.317 t.n.v. M.F. Reul , Dedemsvaartweg 70 2545 AC Den Haag. 
 
 
Naam:……………………………………………………………….  Roepnaam:……………………………………………………… 
 

 
Adres:……………………………………………………………….. Postcode/woonplaats…..…………………………………… 
 
 
Telefoonnummer:………………………………………………..  E-mail adres:…………………………………………………… 
 
 
Datum:……………………………………………………………..   Handtekening:………………………………………………… 
 
VERHINDERING: Uw inschrijving is niet herroepbaar en geldt voor de gehele cursus. Restitutie van het 
cursusgeld is in beginsel niet mogelijk. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan schriftelijk restitutie worden 
aangevraagd bij Martin Reul. Bij eventuele restitutie wordt in ieder geval €. 100,00 administratiekosten in 
mindering gebracht. 


