
3-DAAGSE TRAINING 

"Ben je coach of therapeut en wil je werken met hypnose
dan zal deze training je verder helpen"

DE HYPNOTISCHE REIS

Tijdens deze training leer je:

Diverse inductietechnieken o.a. de
Directieve Energetische Inductie (DEI); 
Het Basismodel Regressie;  
De gelaagdheid van het bewustzijn en
werken met het onbewuste (zowel het
individueel als het collectieve);
De stappen van geleide meditatie naar
trance naar hypnose;
Een natuurlijke overgang van
coachgesprek naar hypnose;

Jack Jansen
Hypnotherapie & 
Systemisch coaching

Hypnose is een prachtig instrument om je
cliënt te helpen in 'dieper' gelegen
bewustzijnslagen te zoeken naar antwoorden
op zijn/haar vraag. Om jou hierbij te
ondersteunen, heb ik een complete aanpak
uitgewerkt die ik je leer tijdens deze 3 dagen.
Je begint met kleine stapjes om aan het eind
van deze training jouw cliënt daadwerkelijk in
deze reis te kunnen begeleiden.   

Wil jij je kennis en vaardigheden
verbreden?



De hypnotische reis is een compleet  traject wat
begint met het coachgesprek. Op een natuurlijke
wijze help je jouw cliënt om via geleide
meditatie of trance vervolgens in een diepe
staat van hypnose te geraken. Hier ontstaat de
verbinding met diepere bewustzijnslagen
waardoor informatie uit het 'zelf' en de 'ziel'
toegankelijk wordt. Het begeleiden van deze
hypnotische reis kan succesvol door het
gebruiken van specifieken technieken.
De hypnotische reis als proces van je cliënt kun
jezelf volledig laten aansluiten op jouw
werkwijze en gedachtengoed. Om je op weg te
helpen ontvang je het Basismodel Regressie én
het model van de 3-eenheid (ziel-zelf-ik). 
Je zult merken dat de hypnotische reis jouw
werkwijze verder verdiept en de kans op
succesvolle begeleiding vergroot. 

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

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

De hypnotische reis 

info@jackjansen.NU

Voor deze training is ervaring als coach of
therapeut noodzakelijk.

AanmeldenData, locatie en investering 

Datum: 
Tijdstip: 

Locatie:

23, 24 en 25 februari 2023 
9.00 - 16.30 uur

Stijn Buysstraat 36
6512 CR Nijmegen

info@jackjansen.NU  /  06-538 73 116Vragen over de training?

De opleiding is
GRO-erkend 
( 1 EC-punt).

Investering: € 475,00 
(vrij van BTW, incl. lesmateriaal)


