Jack Jansen
Hypnotherapie &
Systemisch coaching

2-DAAGSE MASTERCLASS VOOR HYPNOTHERAPEUTEN

VERBINDING MET OVERLEDEN DIERBAREN
"Leer in twee dagen om je cliënt in verbinding te brengen
met overleden dierbaren"

Wil jij je kennis verbreden?
Ben je hypnotherapeut en wil jij meer doen
met jouw kwaliteiten om je cliënt te helpen in
verbinding te komen met overleden dierbaren?
Dan is deze masterclass zeker iets voor jou.

Tijdens deze masterclass leer je:
suggestieve versterking tijdens het
voorgesprek;
overgang begeleiden van fysiek naar
astraal (inductie);
versterkende handgebaren om energie
'omhoog' te leiden;
terugbrengen van astraal naar fysiek
(deductie);
suggestieve versterking tijdens nagesprek;
helpend denkkader voor jou als medium.

Verbinding leggen met 'Gene zijde'
Ieder van ons heeft wel een of meer dierbaren
verloren. Soms is dat al op jonge leeftijd gebeurd.
Wat als het verlangen van 'hereniging' er wel is,
maar de verbinding niet of maar moeilijk wil
lukken? Dat is het moment dat jij als
hypnotherapeut de aangewezen persoon bent om
dit proces te begeleiden. Voorwaarde om dit te
kunnen doen is dat jij een denkkader hebt wat dit
mogelijk maakt én dat jij zelf heel goed
verbinding kunt leggen met jouw overleden
dierbaren. Als jij dit kunt, kun jij via deze methode
binnen twee dagen leren om dit bij anderen te
begeleiden.
De methode die je tijdens deze masterclass leert
is altijd toepasbaar en beperkt zich louter tot het
leggen van dit contact.
Deze methode is ook uitstekend geschikt om
ambulant, bijvoorbeeld aan huis bij de cliënt, te
gebruiken.

Data, locatie en prijs

Aanmelden

Datum
Tijdstip
Locatie

info@jackjansen.NU

: 18 en 19 september 2020
: 09.00-16.30 uur
: Energiefabriek
Stijn Buysstraat 36
6512 CR Nijmegen

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

Voor deze masterclass is geen minimum
praktijkervaring vereist.

Vragen over de masterclass?
info@jackjansen.NU
06-53873116

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

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

