
Anthony Jacquin
2-dags  workshop i street-hypnose
Kom	og	træn	med	en	af	verdens	mest	innovative	og	progressive	hypnotisører

Kursusdato: København 25-26 November 2017
Denne to-dags workshop med Anthony Jacquin er en praktisk, færdighedsbaseret
workshop, som vil trække på det bedste af Anthony’s unikke tilgang til impromptu
hypnose. På dette kursus vil du lære alt, der skal til for at kunne hypnotisere individer
eller grupper når som helst og hvor som helst, om det er på gaden, til fester, som en
del af et show/rutine eller i terapilokalet.

Du kan forventer at:
• Lære hele processen fra introduktion, rammesætning, induktioner, rutiner med

hypnotiske fænomener, håndtering af grupper og administrering posthypnotiske
fænomener

• Masser af praktisk træning og direkte feedback
• Bruger dine nye færdigheder i Københavns gader og værtshuse lørdag aften.

Anthony Jacquin er bedst kendt som forfatteren til bogen ”Virkeligheden er Plastisk”:
Kunstformen Impromptu Hypnose (originaltitel: Reality is Plastic: The Art of
Impromptu Hypnosis).
Han er også en enorm erfaren hypnoseterapeut med over 5000 klientsessioner bag
sig.
Anthony er bl.a. mentor og konsulent for professionelle hypnotisører – både dem på
scenen og dem i TV, her udvikler han også optrædener og terapeutiske færdigheder.
Anthony tror på, at det at mestre, hvordan man laver hypnose når som helst og hvor
som helst, betaler sig for både terapeuten, og den der optræder på scenen.
Over weekenden vil han undervise i hele sin tilgang til impromptu hypnose og lover,
at dette vil få dit hjerte til at banke for denne måde at bruge kunstformen på.
Alle, både den nysgerrig nybegynder til mester-scene-hypnotisøren og
hypnoseterapeuten, kan drage fordel af at lære disse hypnotiske færdigheder.
Pris 3500 Kr. inklusiv en kopi af Anthonys velrenommerede bog ”Virkeligheden er
Plastisk: Kunstformen Impromptu Hypnose”
For at høre mere om kurset, eller for at melde dig til kontakt John Prescott på tlf.:
42321671, eller e-mail: john@prescotthypnose.dk
Du kan få flere detaljer om Anthony Jacquin ved at udforske hans
træningshjemmeside: http://jacquinhypnosisacademy.com og også hans personlige
side: http://www.anthonyjacquin.com og se nogle af hans hypnoserutiner her:
http://hypnoattack.com


