
4-DAAGSE MASTERCLASS

"Leer de basis van systemisch werken en vergroot daarmee je
vaardigheden om je cliënt te helpen"

SYSTEMISCH WERKEN VOOR COACHES EN
HYPNOTHERAPEUTEN

Tijdens deze masterclass leer je:
De grondbeginselen van het systemisch werken; 
Wat een familiesysteem is; 
Hoe je diep in het familiesysteem kunt
doordringen;
Systemische vragen stellen; 
De gelaagdheid van het collectieve onbewuste
(C.G. Jung) en hoe daar systemisch mee te
werken; 
Archetypische dynamieken (o.a. Yin en Yang) te
activeren; 
Een tafelopstelling te begeleiden.

Jack Jansen
Hypnotherapie & 
Systemisch coaching

Ben je coach of hypnotherapeut en wil jij
beter begrijpen wat een familiesysteem is
en welk effect het systeem heeft op jouw
cliënt? Wil jij leren herkennen hoe het
collectieve onbewuste zich manifesteert in
de gedragingen van je cliënt? Hoe je door
te werken met een tafelopstelling in relatie
tot fysieke waarneming van je cliënt
verbinding legt met deze onbewuste lagen
van de psyche? Dan is deze masterclass
echt iets voor jou.

Wil jij je kennis verbreden?



Indien de klacht of vraag waar je cliënt mee komt,
gerelateerd is aan het familiesysteem en/of een
groter sociaal systeem, dan is kennis van de
werking van het systeem zeer zinvol. Zelfs als je
een succesvolle coach- en/of hypnose-sessie hebt
gedaan, kunnen systeemkrachten dusdanig
hardnekkig zijn dat het behaalde effect na verloop
van tijd weer geheel of gedeeltelijk verdwijnt. Met
kennis van het systeem én inzicht in de
gelaagdheid van het onbewuste (C.G. Jung) die
vorm krijgt door archetypische dynamieken, breng
je jouw cliënt dichter bij de kern. 
Deze manier van werken is uitermate geschikt
voor thema’s die te maken hebben met
zelfvertrouwen, innerlijke rust, zelfrespect,
(sociale) positionering. De symptomen zitten vaak
in de hoek van (sociale) angsten, onzekerheid,
slapeloosheid, verslavingen, neerslachtigheid,
depressiviteit, niet goed functioneren.

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

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

info@jackjansen.NU
06-538 73 116

Systemisch werken als coach of
hypnotherapeut

Vragen over de masterclass?

info@jackjansen.NU

Voor deze masterclass is (ruime) ervaring
als coach/therapeut nodig 

AanmeldenData, locatie en prijs

Datum: 

Tijdstip: 
Locatie:

Investering: 

18 en 19 november 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

€ 580,00 
(vrij van BTW, incl. lesmateriaal)


