Hej allihop!
För er som inte känner mig, mitt namn är Jackson Jones och jag är 18 år. Jag föddes in i en medial familj vilket
gör mig minst sagt en aning välsignad! Att vara sex stycken medium i en familj måste vara något sorts
spirituellt rekord, tror jag!
Då både min mamma och pappa är internationella medium tillsammans med mina tre syskon så blev
spiritualismen väldigt naturlig för mig och att växa upp i en sådan miljö gav mig så många möjligheter att det
inte dröjde länge förrän jag hade min första ”spirituella” upplevelse.
Min pappa är Jeff Jones, som jag är säker att många av er redan känner! Jag måste få säga att jag är väldigt
stolt över hans arbete och prestationer och speciellt då vad han har gjort inte bara för spiritualismen men för
världen och Sverige i synnerhet.
Han är i mitt tycke ett av vår tids största medium och jag är inte partisk när jag säger det! Det är helt enkelt så
att i mitt ”unga” liv har jag haft förmånen att få möta och sitta med några av Englands, Wales’, Sveriges och
Tysklands bästa medium.
Jeff, min pappa, har hjälpt mig förstå min värdefulla gåva som Gud har gett mig och jag ser fram emot att få
dela den med världen. Jag har blivit Akademins ”röst” för andra unga, kämpande medium som kanske inte vet
vem de är eller ens vet om att de är mediala.
Jag har lärt mig vikten av att vika en kväll i veckan för att sitta och utveckla mitt mediumskap. Jag sitter just nu
i en utvecklingscirkel för mentalt mediumskap tillsammans med en erfaren lärare. Det som har hjälpt mig under
min spirituella resa var att delta i några helgkurser i Sverige tillsammans med The Academy of Excellence.
Min bästa erfarenhet och tid var när jag tillsammans med The Academy of Excellence deltog i The Rhythm of
Life Tour på Marholmen, Sverige. Vilken vecka det var!! Den tog mig med storm! Det fanns många höjdpunkter
såklart men den som förändrade något inom mig var när jag fick bevittna en kväll med fysiska
fenomen/transfiguration. Den kvällen bevisade, utan minsta tvivel, för alla närvarande att den mänskliga själen
lever vidare efter den så kallade fysiska döden! Det visar också att jag har en lång väg att gå och så mycket
kvar att lära.

Veckan var fylld med lektioner och workshops där varje dag hade sitt eget tema och lärare. Då jag är så ung
så var The Rhythm of Life så veckan så viktig för mig eftersom jag lärde mig så mycket om mig själv och mitt
mediumskap och om det är någon som letar efter sätt att förbättra sin nuvarande kunskap eller få mer
erfarenhet och verktyg inom mediumskapet så vill jag varmt rekommendera The Rhythm of Life Tour –
Sommar Retreat.
Lärarna och mediumen visade sig ha en stor kunskap inom sitt område och när det gäller livet i allmänhet!
Detta gjorde att jag kände mig så trygg i gruppen där åldrarna gick från mig som var sjutton år då upp till några
som var sjuttio år unga. Åldern spelade ingen roll utan vi blev en sann spirituell familj!
The Rhythm of Life veckan också känd som en Spirituell Sommar Retreat, kommer att hållas den 6-13 juli
2019 på Marholmen som ligger i hjärtat av Stockholm. Ungdomar är välkomna. Jag kommer att vara där och
om jag kan hjälpa er med några frågor så var snälla och ta kontakt genom info@jeffjones.se
Jackson Jones. Medium/Healer under utveckling.

