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Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Ben je al coach en wil je doorgroeien naar therapeut omdat
je op een dieper niveau impact wil hebben op je cliënt? Of
zie je het bovenal als een investering in jouw persoonlijke
ontwikkeling? Ben je niet alleen sensitief maar wil je ook
altijd begrijpen wat er gebeurt? Ik leer je hoe je met het
systemische gedachtegoed jouw cliënt diepe inzichten kunt
laten ervaren. Hoe je m.b.v. hypnose en hypnosetechnieken
in gesprek komt met het onderbewustzijn en van daaruit
interventies doet op energetisch, emotioneel en cognitief
niveau die een echte impact hebben. Lijkt dit je iets? Dan is
deze leergang
zeker iets voor jou.

“TOEN IK BESEFTE DAT
MIJN WORSTELING IN MIJN
LEVEN DIRECT TE MAKEN
HAD MET DE EMOTIONELE

ERFENIS UIT MIJN
FAMILIESYSTEEM, ERVOER
IK EEN INNERLIJKE RUST
DIE IK NOG NOOIT HEB

GEKEND.”
(EEN CLIËNT)Wat doet een Systemisch Energetisch therapeut/coach?

Als systemisch-energetisch therapeut is je uitgangspunt dat
je het symptoom of de symptomen waarmee iemand bij jou
komt, ziet als verschijningsvormen van ‘iets’. Als een
manifestatie van dat wat mogelijk zelfs voorbijgaat aan het
persoonlijke leven van iemand, maar zich wel toont in dit
leven en via deze persoon. Vanuit de wetenschap dat
emotionele- dan wel traumatische ervaringen zich in het
systeem van generatie op generatie voortzetten. 
Als SE-therapeut ben je in staat om de route naar
innerlijke vrijheid bij je cliënt succesvol te begeleiden.
 
Een SE-therapeut/coach vergaart via een (tafel)opstelling
systemische informatie en tegelijkertijd neemt hij/zij waar
wat er energetisch gebeurt. Vanuit dit beeld worden gerichte
interventies gedaan die op onderbewust niveau een
activering in gang zet waardoor informatie (energetisch,
emotioneel, visueel, auditief) de bewustzijnsdrempel
overschrijdt. Hiermee ontstaat een transformatie van
binnenuit. O.a. hypnose en hypnosetechnieken worden als
middel ingezet.

kunt het systemische gedachtengoed zowel toepassen als
uitleggen;
ontdekt jouw specifieke talent en gave om anderen te
helpen in hun systemische, psychologische en spirituele
zoektocht; 
leert dwarsverbanden zien tussen levenslessen en
zielsbestemming;
kunt met beperkte informatie en zonder een heel
(levens)verhaal te horen een goede diagnose-richting
bepalen;
leert interveniëren op een diep niveau; 
werkt met een methodiek (tafelopstellingen en
vloerankers) die overal toepasbaar is;
verbetert je zintuigelijke en energetische
waarnemingsvermogen;
kunt op cognitief niveau je cliënt uitstekend uitleggen wat
er met hem/haar gebeurt;
leert directieve suggestie toe te passen waardoor je cliënt
jou volgt;
activeert en versterkt energetisch lading in het lichaam
van je cliënt;
leert hypnose en hypnosetechnieken.

Wat brengt deze leergang jou? Jij:



DIDACTISCHE OPBOUW

Didactische opbouw
In deze opbouw zit een wisselwerking tussen zelfstudie,
leren en werken met het geleerde tijdens de opleidingsdagen.
En oefenen met specifieke technieken tijdens de practica.
Deze leercyclus doorloop je vijf keer gedurende de leergang.
Vanaf het allereerste moment krijg je technieken aangereikt
die je meteen kunt toepassen in de praktijk. Ga het maar
gewoon doen om te ervaren wat het met jou en je cliënt of
oefenpersoon doet. Tijdens de leergang werken jullie steeds
met elkaar met je eigen vragen/issues waardoor ook de
(emotionele) diepgang erin komt. Meteen aan het begin van
de leergang en nog een keer aan het eind zullen we in een
persoonlijk intake/gesprek exploreren wat jouw
mogelijkheden zijn.
 
De leergang wordt afgerond met een ‘proeve van
bekwaamheid’. Deze bestaat uit het behandelen van
een casus én een schriftelijk deel (dit maak je thuis). Als beide
onderdelen voldoende zijn ontvang je het certificaat.
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Samenvatting
Deze leergang bestaat uit 12 dagen (opleiding en practica), 2
individuele gesprekken en een 'proeve van bekwaamheid' in
de periode mei 2020-april 2021. De groep bestaat uit
maximaal 9 deelnemers.
 
De studiebelasting bedraagt ongeveer 10 uur per maand. Dit
is vooral lezen van aangereikte en/of zelfgekozen literatuur
en verdieping in het gedachtegoed.
 
 



Activiteit en toelichting
 
Systemisch werken: grondbeginselen/tafelopstellingen/belangrijke dynamieken
Practicum
Energetisch werken: chakra’s/energie waarnemen/energie sturen
 
Practicum
Integratie systemisch- en energetisch werk
Integrale therapie: technieken + SE-therapeutisch werken met koppeling
tafelopstelling + verdieping systemisch werken <basis>
Practicum
Systemisch werken: vertaling/interpretaties beelden naar therapie/coaching
Practicum
Therapeut/coach ten dienste van het grote geheel/systemische verbanden zien in
sociale context;
Integrale therapie: SE-therapeutisch werken met koppeling tafelopstelling
<gevorderd>
Proeve van bekwaamheid en uitreiking certificaat
 

Aanbevolen literatuur
• ‘HOMO REFLECTUS-zelfvertrouwen vanuit eenheid-’/ Jack Jansen;
• ‘Familieopstellingen en een cursus in wonderen’/ Els Thissen;
• ‘Het leven kent geen weg terug’/ Wilfried Nelles.
Het handboek ‘Systemisch Energetische therapie’ krijg je bij aanvang van de leergang uitgereikt.
 
Materialen
Het is zeer aan te bevelen om je eigen blokkenset (voor de tafelopstellingen)  aan te schaffen. Ik zal daar nog wel wat tips over
geven en dat hoeft ook zeker niet meteen. Maar je zult merken dat door met je eigen set te werken ze zich naar je hand gaan
zetten. 

De mensen met wie we werken verdienen dat we ze op een zo gericht mogelijke manier ondersteunen in hun proces.
Systemisch Energetisch werken biedt die mogelijkheid.  Ik heb er in ieder geval heel veel zin in om met jou aan de slag te gaan.

PLANNING EN INVESTERING

Datum
 
 

Duur
 
1 dag
½ dag
2 dagen
 
½ dag
1 dag
2 dagen
 
½ dag
1 dag
½ dag
1 dag
 
2 dagen
 
n.t.b.
 

Jouw investering in deze 12-daagse leergang bedraagt € 2.950,00. Dit is vrijgesteld van BTW, inclusief het handboek en exclusief
de aanbevolen literatuur (circa € 60) en materialen (circa € 30). 
Eventueel externe locatiekosten van maximaal € 225,00 (inclusief BTW) kunnen hier nog bijkomen als onze huidige locatie in de
betreffende periode wordt verbouwd en we moeten uitwijken.
 
Voor alle aanbiedingen gelden de algemene voorwaarden die te vinden zijn op www.jackjansen.nu.

DIVERSEN

TOT SLOT
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N.B. mocht je een of meerdere data niet kunnen maar je wilt wel de opleiding volgen, neem dan even contact met me op

25 + 26/05/20
2/06/20

22/06/20
VAKANTIE
21/09/20
12/10/20

16 + 17/11/20
 

7/12/20
18/01/21
25/01/21
8/02/21

 
15 + 16/03/21

 
12/04/21



Energ ie fab r i ek
St i j n  Buyss t raa t  36
6512  CR  N i jmegen
jack jansen .nu

Jack Jansen Hypnotherapie &
Systemische Coaching zowel  a ls

TopResults  z i jn  gecert i f iceerd door
het  CRKBO (kort  beroepsonderwi js )


