
Dit is een documentaire die je moét gaan kijken 
Mijn leven lang ben ik geboeid door films 
en documentaires. Ik heb zelfs een tijdje 
als televisie redacteur bij Het Klokhuis 
gewerkt. 

Al die tijd heb ik veel moois gezien, maar 
nog niet eerder was de ziel van 
therapeutisch mensenwerk zo goed 
gevangen als in de docu Wisdom of 
Trauma. Dat begint al met de eerste rake 
beelden (waar ik je niets over ga 
verklappen). 

Wat een filmisch vakmanschap zit er in 
deze docu! En wat een wijze en 
innemende man is arts en trauma 
specialist Gabor Maté. Hij verstaat het 
ambacht van de menselijke maat en 
mededogen. 

De docu leert je -ook als leek- liefdevol te kijken naar hechting, gedrag 
en dat jouw eigen ‘stommiteiten’ ook een gezonde reden hebben. 

Zoals Amerikanen dat soms doen was de docu slechts een week online te 
zien. Maar gelukkig is hij terug van 28 juli tot en met 1 augustus. Ik raad 
je van harte aan te kijken op wisdomoftrauma.com. 

Grijpt de docu jou en wil je meer? Kijk dan eens naar onze verkorte 
opleiding familieopstellingen, hierin onderzoeken we de fundamenten 
van jouw mens zijn. Je bent welkom voor een kosteloze kennismaking.  

N
ie
uw
s

© Jerphaas 2021

Jerphaas | coaching, therapie en opleiding 

De la Reijstraat 2 
6814 AE  Arnhem 
06 - 13 1818 55 

Dit is de nieuwsbrief van Jerphaas coaching, therapie en opleiding, de praktijk van Jasper Jobse.  
Klik hier voor aan- of afmelden voor de nieuwsbrief via de website van Jerphaas.  

#31www.jerphaas.nl  
jasper@jerphaas.nl  

Agenda 

Workshops familieopstellingen 

‣ vrijdag 24 september 2021 
‣ vrijdag 26 november 2021 
‣ vrijdag 21 januari 2022  
‣ vrijdag 25 maart 2022  
‣ vrijdag 27 mei 2022  
 

Opleiding familieopstellingen 

‣ start 30 september 2021  
‣ start 17 februari 2022 

Opleiding module twee  

‣ start 12 mei 2022
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