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Deze opleiding duurt 10 avonden en wordt jaarlijks 
ingericht. Informeer je via de website voor concre-
te gegevens over data en prijzen. 

Leerpla  orm: Cursusmateriaal, video’s en support 
is via het online leerpla  orm beschikbaar.

Begeleiding: Deze Master Class wordt gegeven 
door Serge Van Gampelaere en assistent. 

Cer  fi caat: Na de Opleiding krijg je een cer  fi caat 
van deelname (80% aanwezigheid) met vermel-
ding van de aangeleerde technieken en methodes. 

Kor  ng: via de KMO-portefeuille tot 40% kor  ng.

Info en Registra  e: via de website, mail of bel.

www.centrumopenmind.be

W     ?

Open Mind is ac  ef sinds 1998 en hee   veel ervaring 
in het omgaan met mensen. Deze opleiding is dan ook 
al meer dan 10 jaar een succes. Leren waarnemen is 
van nature uit gebaseerd op ervaring. De trainer Serge 
hee   reeds meer dan 20.000 uren training gegeven aan 
groepen en daardoor al heel wat gezien. 

Door de mensen te zien en te zien evolueren in de loop 
der jaren, begin je verbanden te leggen. Hoe stapt 
iemand, wat zegt iemand en wat doet hij, hoe is de 
handdruk enz...

Deze kennis is in deze opleiding in kaart gebracht. 
Ervaring  jdens coachsessies leert dat een heldere 
waarneming van de klant vaak veel juister is dan een 
uitgebreide vraagstelling. Probleem is dat je met vraag 
en antwoord kan liegen en sturen, het lichaam echter is 
dat niet gewoon en is op dat vlak veel betrouwbaarder. 

Je moet natuurlijk de signalen wel leren capteren en 
interpreteren. Daarvoor moet je bij ons zijn. 
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Master HELDER WAARNEMEN
leer zien en waarnemen wat anderen ontgaat

Leer puzzelstukken zien, die anderen ontgaan
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Naast onze persoon omringen we ons ook met tal van 
voorwerpen, zoals kledij, juwelen, telefoon, sleutelbos, 
handtas, wagen... 

We omringen ons eigenlijk met zaken die een bepaalde 
“trilling” hebben die natuurlijk iets vertelt ver onze eigen  
trilling. In een deel van de opleiding komen die zaken aan 
bod, waardoor je nog meer ziet dan je voor mogelijk acht. 
Plots krijgt je onbewuste waarneming of intuï  e een kader 
om zich te mogen manifesteren, samen met grenzen om 
het veilig te houden. 
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A  ankelijk van de mogelijkheden en samenstelling van de 
groep gaan we één of meerdere avonden spenderen aan 
het waarnemen van wat onzichtbaar is. 

We spreken hier over je uitstraling, spanningen in omge-
vingen of op loca  es, belangrijke gebeurtenissen die veel 
energie geven of kosten. Als er ruimte voor is lezen we 
zelfs aura’s op een manier die voor iedereen toegankelijk. 
Eigenlijk doen we dat vaak, enkel weten we niet wat we 
juist doen. Als je nog maar simpelweg een hand gee  , 
doe je dat niet bij iedereen op dezelfde manier. Je lichaam 
hee   snel uitgemaakt wat kan en wat niet. 

Wat gebeurt ondertussen?  Schrijf je snel in voor meer...
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We sturen permanent bewust en onbewust tal van signalen uit, over 
wat we willen, hoe we ons voelen en wie we zijn. Word je opnieuw be-
wust van al deze signalen in je omgeving en gebruik deze informa  e om 
je mensenkennis uit te breiden. 

Een unieke combina  e van waarnemen en intuï  e
Door de ruime achtergrond van de begeleiders op intuï  ef vlak leer je 
perfect het onderscheid maken tussen waarnemen en intuï  e, tussen 
denken en voelen, tussen werkelijkheid en invulling. 

Kennis voor dagelijks gebruik
De aanpak en thema’s zijn uit het leven gegrepen zodat je elk leermo-
ment de dag nadien al kan toepassen in je omgeving. Je zal verwonderd 
zijn van wat mensen allemaal onbewust vertellen.  Leren waarnemen 
gee   een extra dimensie aan je coachsessies, maar ook aan je leven. 
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• We installeren eerst een aantal “basishoudingen”. Dit wil zeggen dat 

we het geleerde niet als een absolute waarheid gaan zien, maar 
eerder als een te onderzoeken rich  ng. Een concreet besluit neem 
je pas als meerdere waarnemingen in dezelfde rich  ng wijzen, en 
dan nog. 

• We onderzoeken eerst onze eigen “rose bril” die de heldere waar-
neming verstoort. Leren omgaan met “dat wat de waarneming in 
de weg staat” is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Vanuit 
oordeel, angsten of verlangens zien wij vaak de dingen anders dan 
ze werkelijk zijn. 

• We leren het lichaam waarnemen, je houding, je vorm, je haar, je 
tenen, je schouders, kin... hebben zich allemaal gevormd door jouw 
context en verleden. Hoe lees je die informa  e. 

• We leren je bewegingen waarnemen. Wat vertelt je gezichtsuit-
drukking, je handdruk, hoe stap je, hoe maak je contact...

“No problem can be solved from the same level of 
consciousness that created it.” - Albert Einstein -

V  ?

Deze opleiding is in eerste instan  e bedoeld voor 
coaches die naast vraagstelling een extra dimen-
sie willen toevoegen aan hun sessies.

Psychologen en therapeuten krijgen hier ook be-
langrijke ontbrekende puzzelstukken die hun werk 
gemakkelijker maken. 

Ben je trainer of sta je regelma  g voor groepen, 
dan is deze opleiding een must. Tijdig en cor-
rect je deelnemers kunnen inscha  en, kan veel 
problemen voorkomen. Zo kies je niet meer de 
foute mensen voor een demo of ga je ongemerkt 
in confl ict met een deelnemer. 

Zit je graag op een terrasje naar mensen te kijken, 
volg dan deze opleiding voor de fun. Je zal nadien 
nog meer genieten van wat mensen allemaal 
“vertellen”. 

Deze opleiding wordt door de meeste deel-
nemers als heel ac  ef en interac  ef ervaren, ze 
opent de ogen, oren en andere zintuigen voor 
een nieuwe, rijke leefwereld. 

Man rechts is baas, hij blokkeert 
namelijk de hand van de persoon links


