
2-DAAGSE  MASTERCLASS

"Leer energetisch waarnemen en vergroot daarmee je

vaardigheden om je cliënt te helpen"

ENERGETISCHE WAARNEMINGEN

Tijdens deze masterclass leer je:

Wat de signalen zijn waarop je moet
letten;
De specifieke blokkades van de 7 chakra's;
Relatie aanbrengen tussen vraag/klacht
en dat wat jij waarneemt (fysiek en
energetisch);
Je handen gebruiken om energie te laten
stromen;
Versterkende suggesties uit te spreken.

Jack Jansen
Hypnotherapie & 
Systemisch coaching

Ben je coach of hypnotherapeut en wil
jij meer doen met jouw kwaliteiten om
energetisch waar te nemen? Dan is deze
masterclass zeker iets voor jou.

Wil jij je kennis verbreden?



Energetisch waarnemen begint met puur fysiek
waarnemen. wat zie je gebeuren in het lichaam
van je cliënt? Waar zit de ademhaling, hoe zit het
met de kaakspanning, voorhoofd, hart, buik,
benen en voeten? Allemaal aanwijzingen voor
hetgeen er gaande is. Door dit allereerst fysiek
waar te nemen, ontwikkel je een basis om
energetisch waar te nemen. Tevens leer ik je hoe
je met je handen energie kunt sturen bij je cliënt.
 
Door beter waar te nemen wat er gebeurt, wordt
ook het verschil wat je cliënt beweert en datgene
wat er daadwerkelijk speelt duidelijk.
Lichaamstaal, fysiek en energetisch, is de
'spreekbuis' van het onderbewuste. Door deze
signalen op te vangen en te leren interpreteren
ben je veel beter in staat om succesvol te
interveniëren.

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

Mijn opleidingen:
REIKI I en II
Rots & Water
Omni hypnotherapie
Bert Hellinger Instituut 
(familie- en organisatiedynamiek)

info@jackjansen.NU
06-53873116

Energetische waarnemingen

Datum      : 23 en 24 oktober 2020
Tijdstip     : 09.00-16.30 uur
Locatie     : Energiefabriek

Stijn Buysstraat 36
6512 CR Nijmegen

Investering  : € 295,00 (vrij van BTW, incl.
lesmateriaal)

Vragen over de masterclass?

info@jackjansen.NU
 
Voor deze masterclass is geen minimum
praktijkervaring vereist.

AanmeldenData, locatie en prijs


