Jack Jansen
Hypnotherapie &
Systemisch coaching

4-DAAGSE TRAINING

BASISTECHNIEKEN HYPNOSE
"Ben je coach of therapeut en geïnteresseerd in hypnose, leer
dan in 4 dagen de basistechnieken"
Wil jij je kennis en vaardigheden
verbreden?
Ben je coach of therapeut en wil je leren om
tijdens je sessies met hypnose te werken?
Dan is deze 4-daagse training zeker iets voor
jou. Op dag 1 en 2 leer je hoe jij je cliënt veilig
in hypnose brengt, de hypnotische staat
verdiept én de ander er weer uithaalt.
Tijdens dag 3 en 4 reik ik je het concept aan
waardoor je kunt (starten met) werken op
systemisch- en zielsniveau in deze
hypnotische staat.

Tijdens deze training leer je:
Diverse inductietechnieken o.a. de
Directieve Energetische Inductie (DEI);
Het Basismodel Regressie;
Hoe je jouw cliënt uit de hypnose haalt;
Wat je post-hypnotisch kunt doen om het
effect te versterken;
De gelaagdheid van het bewustzijn en
werken met het onderbewuste (zowel
individueel als collectief);
Informatie ophalen in het onderbewuste
en het begeleiden van vergeving en
verbinding.

Bewust en onbewust
De hypnotische staat is een heel natuurlijke
staat van bewustzijn. Het woord is afgeleid van
het Griekse hypnos. Deze mythologische figuur
stond voor 'slaap'. Het woord betekent: hij die
vormgeeft. In onze slaap, specifiek in de REMslaap, dromen wij. O.a. dat wat we verdringen
kan zich in onze dromen aan ons tonen. Met
hypnose wekken we deze staat van bewustzijn
op. Dat wat onderbewust of onbewust is, wordt
dan geactiveerd om zich te tonen. Hierdoor
komt informatie vrij die jouw cliënt en jou kan
helpen in het vraagstuk waar jullie mee bezig
zijn.
Het is een grote 'kunst' om deze informatie in
het juiste perspectief te zetten voor je cliënt.
Om je een eind op weg te helpen reik ik je mijn
gedachtegoed aan waarbij je de individuele
ervaringen van je cliënt leert vertalen naar
systemisch- én zielsniveau.

Data, locatie en prijs

Aanmelden

Datum:

info@jackjansen.NU

Tijdstip:
Locatie:

7 en 8 oktober 2021 (dag 1 en 2).
Dag 3 en 4 worden in de groep
afgestemd.
9.00 - 16.30 uur
Stijn Buysstraat 36
6512 CR Nijmegen

Voor deze training is ervaring als coach of
therapeut noodzakelijk.

Vragen over de training?
Investering: € 580,00
(vrij van BTW, incl. lesmateriaal)

info@jackjansen.NU
06-538 73 116

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

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

