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OPLEIDINGSAGENDA
Data

Tijd

Naam opleiding

Plaats

Docenten

Dagen

Kosten

Subsidiabel

19, 20 september, 3, 4
oktober 2022

09.00 - 18.00/19.00

OMNI HypnoMed medische hypnoseopleiding1

Oosterhout

Ina Oostrom/Ayla
Oostrom/Tooke Lardenoy

4

€ 1590

buiten aanvraagperiode

22 september 2022

10.00 - 17.00/18.00

Complete Virtuele Maagband

Oosterhout

Annemiek Kruse

1

€ 497

buiten aanvraagperiode

26 t/m 29 september
2022

09.00 - 17.00/18.00

OMNI hypnoseopleiding1

Oosterhout

Ina Oostrom/Ayla
Oostrom

4

€ 1370

buiten aanvraagperiode

17 en 18 oktober 2022

09.00 - 17.00

Chakra Balancing

Oosterhout

Joanne Klein Wolterink/
Ina Oostrom

2

€ 772

€ 750

22 en 23 oktober 2022

10.00 - 18.00/19.00

Havening Techniques®

Online

Stephen Travers

2

€ 1195

€ 1000

26 t/m 29 oktober 2022

09.00-18.00/19.00

OMNI hypnoseopleiding1

Oosterhout

Ina Oostrom/Ayla
Oostrom

4

€ 1370

€ 1000

10 t/m 12 oktober 2022

09.00 -18.00/19.00

OMNI hypnotherapieopleiding1

Oosterhout

Ina Oostrom/Ayla
Oostrom

3

€ 1320

€ 1000

5 t/m 7 oktober 2022

09.00 - 17.00/18.00

Hypnoslim bij afvallen en
eestoornissen

Oosterhout

Annemiek Kruse

3

€ 894

€ 865

17 en 18 november 2022

9.00 - 17.00/18.00

Maatwerk in Voeding

Oosterhout

Marieke Peters

2

€ 596

€ 575

21 t/m 24 november
2022

09.00 - 18.00/19.00

OMNI hypnoseopleiding1

Oosterhout

Ina Oostrom/Ayla
Oostrom

4

€ 1370

€ 1000

13 en 14 december 2022

09.00-17.00

Carcinos bij stress en
ernstige ziektes

Oosterhout

Ina Oostrom

2

€ 772

€ 750

16 december 2022

09.00-13.00

Hypnotic Beauty &
Charisma Consulent
opleiding

Oosterhout

Ina Oostrom

0,5

€ 350

nvt

9 t/m 12 januari 2023

09.00 - 17.00/18.00

OMNI Hypnoseopleiding1

Oosterhout

Ina Oostrom/Ayla
Oostrom

4

€ 1370

€ 1000

16 en 17 januari 2023

09.00 - 17.00

Neuroplasticiteit en
HypnoWaving (EMDR)

Oosterhout

Ina Oostrom

2

€ 670

€ 650

30 januari t/m 1 februari 2023

09.00 - 17.00/18.00

OMNI hypnotherapieopleiding1

Oosterhout

Ina Oostrom/Ayla
Oostrom

3

€ 1320

€ 1000

4 en 5 februari 2023

09.00 - 17.00/18.00

activeFlow® Actieve
Waakhypnose

Oosterhout

Claude Ribaux

2

€ 772

€ 750

13 t/m 15 februari 2023

09.00 - 17.00

Aromatherapie hypnose

Oosterhout

Ina Oostrom

3

€ 894

€ 865

27 en 28 februari 2023

09.00 - 17.00/18.00

HypnoKids

Oosterhout

Ina Oostrom Ayla Oostrom

2

€ 670

€ 650

1, 2, 13, 14 maart 2023

09.00 - 17.00/18.00

OMNI HypnoMed medische hypnoseopleiding1

Oosterhout

Ina Oostrom/Ayla
Oostrom/Tooke Lardenoy

4

€ 1590

€ 1000

17 t/m 20 april 2023

09.00 - 17.00/18.00

OMNI hypnoseopleiding1

Oosterhout

Ina Oostrom/Ayla
Oostrom

4

€ 1370

€ 1000

1, 2 mei, 12, 13 juni 2023

09.00 - 17.00/18.00

OMNI HypnoMed medische hypnoseopleiding1

Oosterhout

Ina Oostrom/Ayla
Oostrom/Tooke Lardenoy

4

€ 1590

€ 1000

15, 16, 17 mei 2023

09.00 - 18.00/19.00

Hypnocell

Oosterhout

Erich Walker

3

€ 1069

€ 1000

5 t/m 8 juni 2023

09.00 - 18.00/19.00

OMNI Hypnoseopleiding1

Oosterhout

Ina Oostrom/Ayla
Oostrom

4

€ 1370

€ 1300

26 t/m 28 juni 2023

09.00 - 17.00/18.00
uur

OMNI hypnotherapieopleiding1

Oosterhout

Ina Oostrom/Ayla
Oostrom

3

€ 1320

€ 1000

Voor actuele data zie de agenda op de website https://hypnosementor.nl
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INFORMATIEDAGEN
Hypnose is helemaal hip en sterk in opkomst. Wist je dat al zo’n 100 ziekenhuizen hypnose op de een of andere manier
inzetten om patiënten te helpen bij angst- en pijnklachten? Wil je meer te weten komen over hypnose en de kracht ervan
voor persoonlijke verrijking of voor het ontdekken van een nieuw beroep of een aanvulling op je bestaande beroep, dan
kun je deelnemen aan gratis bijeenkomsten online of live of de instapcursus.
De stap om meteen aan te melden voor een hypnoseopleiding kan te groot zijn als het onderwerp helemaal nieuw is.
Vandaar dat we de mogelijkheid bieden om je te oriënteren op het vakgebied hypnose door middel van informatiedagen.
Je leert tijdens de introductiedagen wat hypnose is, hoe het werkt en wat er allemaal mee mogelijk is. Verder krijg je
informatie over het starten van een eigen praktijk met hypnose, over verschillende hypnosestromingen en bij welke
beroepsverenigingen je kunt aansluiten na de opleiding.

INSTAPCURSUS HYPNOSE
Wil je meer weten over hypnose? Wat het voor jou persoonlijk
kan betekenen ten aanzien van mentale en fysieke gezondheid?
Of wil je je oriënteren op een nieuw beroep, maar wil je
meer weten voordat je je commiteert aan een nieuwe
beroepsopleiding?
Of zoek je naar een persoonlijke verrijking of een aanvulling ten
aanzien van je huidige beroep?
Dan is deze korte instapcursus hypnose leren zeker iets voor jou.
Tijdens deze korte instapcursus leer je alles over wat hypnose is
en wat het niet is.
Je krijgt een goed overzicht over wat er allemaal te leren valt
omtrent hypnose. Na deze instapcursus kun je een beter besluit
nemen over een mogelijke beroepsopleiding.

WEBINAR MEDISCHE HYPNOSE
Medische hypnose is sterk in opkomst en biedt tal van
voordelen voor de medische professional in de medische
setting van het werk. Voor patiënten betekent dit dat angst en
pijn verminderd kan worden door de juiste communicatie- en
door hypnosetechnieken in te zetten, waardoor de patiënt meer
comfort kan ervaren. Voor de medisch specialist betekent dit zelf
minder aan de angst-, stress- en pijn van de patiënt blootgesteld
te worden. Verder zijn er aanzienlijke kostenbesparingen die
gerealiseerd kunnen worden door angst- en pijnvermindering.
Wil je vrijblijvend meer informatie over medische hypnose en
de mogelijkheden die een opleiding biedt, dan kun je gratis
aanmelden voor een opgenomen webinar.
https://hypnosementor.nl/opleidingen/webinar-medischehypnose/

Je leert meteen al hoe je een ander in hypnose kunt brengen
en veel meer. De kosten voor deze dag bedragen € 50. Meer
informatie en aanmelden:

https://hypnosementor.nl/opleidingen/instapcursus-hypnose/

INFORMATIEOCHTEND HYPNOSE
De informatieochtend hypnose is voor iedereen die zich wil
oriënteren op het vakgebied hypnose vanuit een persoonlijke
belangstelling of vanwege het oriënteren op een nieuw beroep of
als aanvulling op een bestaand beroep. Deze informatieochtend
wordt op de locatie in Oosterhout gehouden. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Meer informatie en aanmelden:
https://hypnosementor.nl/opleidingen/informatieochtendhypnose/
Wil je de informatie liever online tot je nemen, dan kun je
aanmelden voor gratis toegang tot een opgenomen webinar.
https://hypnosementor.nl/opleidingen/webinar-over-hypnose/

OVERIGE WEBINARS
We houden regelmatig webinars over diverse
specialisatieopleidingen. Je kunt daartoe de agenda in de
gaten houden. Van een aantal specialisatieopleidingen zijn er
opgenomen webinars beschikbaar of wordt er een live online
bijeenkomst georganiseerd.

activeFlow® actieve waakhypnose

Bij activeFlow® wordt gebruik gemaakt van beweging om
iemand in de zogenaamde ‘runners high’ te brengen en via
deze trancestaat allerlei problemen aan te pakken of gewenste
verandering door te voeren.

https://hypnosementor.nl/opleidingen/webinar-over-actievewaakhypnose/

Havening techniques

De Havening technieken zijn enorm interessant voor psychologen
en therapeuten vanwege de krachtige en snelle manier waarop
ze werken bij Angststoornissen, Verslavingen & het creëren van
Veerkracht.
https://hypnosementor.nl/opleidingen/havening-techniqueswebinar/

HpnoCell®

Bij HypnoCell® leer je werken op cel- en DNA-niveau ter
ondersteuning van genezingsprocessen, sportverbetering, burnout depressie en veel meer.
https://hypnosementor.nl/opleidingen/webinar-hypnocell/
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OMNI HYPNOSIS TRAINING CENTER®

OMNI STAAT VOOR SOLIDE HYPNOTHERAPIE
Waar ter wereld je ook deelneemt aan een
OMNI-hypnoseopleiding, je krijgt hetzelfde
curriculum met de hoogste kwaliteit.
Elke docent heeft zijn eigen stijl, maar we zijn verenigd
door een gezamenlijke identificatie met OMNI als merk en

Wat is bijzonder aan de OMNI
hypnoseopleidingen?
•

niet alleen voor de opleiding, maar ook voor het
hypnotherapieproces.
•

OMNI-hypnotherapieopleiding) introduceren we zelfs

Hypnotherapeuten.
•

Het Edu-Platform - een online platform waar je live
opgenomen hypnosesessies kunt bekijken in tal

complete beginners in de geavanceerde technieken.

van talen zoals Engels, Duits, Nederlands, Frans en

We overtuigen ook gevestigde hypnose-experts dat ons

Braziliaans.

opleidingsprogramma veel waardevolle aspecten biedt voor
hen om hun therapeutische vaardigheden naar een hoger

De OMNIfinder (www.omnifinder.net), de wereldwijde
databank gratis toegankelijk voor alle opgeleide OMNI

filosofie.
Binnen zeven dagen (OMNI-hypnoseopleiding en

Als eerste wereldwijd het ISO 9001 certificaat

•

OMNI is in 1979 opgericht en heeft inmiddels meer dan

niveau te tillen.

40 jaar ervaring in hypnoseopleidingen en is daarmee

Talloze ervaren hypnotherapeuten en zelfs een

wereldwijd de marktleider.

hypnosedocent bevestigden dat ze op een zeer compacte

•

decentralisatie via locale opleidingscentra.

en gestructureerde manier heel veel praktische kennis en
expertise hebben kunnen opdoen.

OMNI behoudt een persoonlijk karakter door de

•

Wereldwijd netwerk, internationaal erkend.

OMNI staat voor “gemakkelijk te leren en toe te passen”.
Wij zijn ervan overtuigd dat hypnose en therapie van vitaal
belang zijn. Onze studenten leren op de eerste dag te
hypnotiseren en in de loop van zeven dagen veranderen ze
in zelfverzekerde hypnotherapeuten.
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WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
OMNI neemt deel aan een van de grootste
wetenschappelijke onderzoeken rondom hypnose.
Meer lezen op https://hypno.science

STAP-BUDGET SUBSIDIEREGELING

TOT € 1000 SUBSIDIE VIA HET STAP-BUDGET
Het STAP-budget is een subsidie van de overheid voor
scholing. Eén keer per jaar kun je deze subsidie tot
maximaal € 1000 aanvragen. STAP betekent Stimulering van

periode volledig is uitgegeven moet je wachten tot het
volgende tijdvak om de subsidie aan te vragen.

Aanmeldprocedure
1.

Meld je aan voor een van onze opleidingen via ons

de ArbeidsmarktPositie.

online aanmeldformulier. Na aanmelding krijg je

Je komt in aanmerking voor deze subsidie als je 18 jaar

automatisch het PDF aanmeldbewijs toegestuurd.

en ouder bent en als je nog geen AOW ontvangt als

2.

Check wat de juiste aanmeldperiode is om de subsidie

Nederlander of als EU-staatsburger die in Nederland

aan te vragen. Let op: Op het moment dat je weer

belasting betaald of als partner. De opleiding moet

subsidie kunt aanvragen, moet de startdatum van je

opgenomen zijn in het STAP-scholingsregister.

opleiding vier weken later liggen. Zorg dat je een DigiD

Je kunt via STAP-UWV.nl checken of je voor de subsidie in

hebt voor aanmelding bij STAP, omdat je anders geen

aanmerking komt.

toegang kunt krijgen.
3.

Meld je aan en log in op de de eerste dag van de

Meld je binnen het juiste tijdvak aan

aanmeld-periode op het juiste tijdstip aan bij STAP-

Je dient het STAP-budget zelf aanvragen. Elke twee

het budget binnen twee uur op is. Daarom is het

maanden is er op de 1e dag van de maand een nieuwe

belangrijk de PDF al van ons in je bezit te hebben en

aanvraagperiode (januari, maart, mei, juli, september,

kort voor 10.00 uur in te loggen bij STAP-UWV.

november). Let daarbij goed op de aanvraagperiode. De
opleiding mag niet binnen vier weken starten vanaf de
startdatum van de nieuwe aanvraagperiode. De ervaring
leert dat het budget binnen een paar uur op is. Wees
daarom exact op tijd op de 1e dag van de aanvraagperiode.

UWV. De ervaring heeft geleerd dat in de vorige periode

4.

Wij krijgen een bericht als de subsidie is toegekend.
Je kunt de opleiding nog annuleren binnen 5 weken
na de start van de subsidieperiode als de subsidie is
afgewezen.

Iedere twee maanden wordt er een subsidiebudget ter
beschikking gesteld. Als het budget voor een bepaalde
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OMNI HYPNOSEOPLEIDING
INHOUD
Geschiedenis van hypnose
Belangrijke momenten in de
geschiedenis van hypnose.

Wat is hypnose
Wat is hypnose en hoe werkt het.

Wat is hypnose niet?
Uitleg over wat hypnose niet is en de
misvattingen die er over hypnose zijn.

Hypnose en semantiek
Terminologie van hypnose. Welke
woorden kunnen beter wel en niet
gebruikt worden in een hypnosepraktijk.

Het voorgesprek
In belangrijke mate hangt het succes
van hypnose samen met een goed
voorgesprek.

Dave Elman inductie
Dit is de meest overtuigende en efficiënte
methode om ca. 85% van alle cliënten
specifiek en herhaalbaar in hypnose te
brengen.

Inductiemethoden
Bekende inductiemethoden om
voldoende uitgerust te zijn om met goed
succes mensen in hypnose te kunnen
brengen.

Omgaan met de kritische factor
De kritische factor verhindert ons om
in hypnose te gaan. Wat is de kritische
factor en hoe omzeilen we deze filter van
de menselijke geest?

Uitleg van het Mind Model
Op grond van het Mind Model kun je
heel eenvoudig hypnose aan iedereen
uitleggen.

Hoe ziet een hypnosesessie eruit?
Wat zijn belangrijke onderdelen van een
hypnosesessie?

Structuur van positieve suggesties
Hoe een suggestie wordt opgebouwd en
hoe die op de juiste wijze en doelgericht
tijdens de sessie kan worden gebruikt.

De vier mentale houdingen
Wat zijn de vier mogelijke mentale
houdingen ten opzichte van een
suggestie?
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Voorzorgsmaatregelen
Er zijn een paar belangrijke zaken waar
op moet worden gelet bij hypnotherapie.

Hypnotherapie versus showhypnose
Tijdens de opleiding wordt uitgelegd
waarin hypnotherapie verschilt van
showhypnose.

Contra-indicaties
Welke contra-indicaties zijn er ten
aanzien van hypnose? Hoe moet daarmee
worden omgegaan?

Verstandhouding met de cliënt
Over hoe de relatie met de cliënt wordt
opgebouwd, welke informatie aan de
cliënt gevraagd moet worden en wat
tijdens een sessie vermeden moet
worden.

Het omgaan met een abreactie
Een abreactie (een emotionele
uitbarsting) kan heftig overkomen. OMNI
leert hoe hiermee omgegaan kan worden.

Suggestibilteit
Hoe gevoelig is een cliënt om in hypnose
te gaan.

Omgaan met weerstand en angst
Wat zijn de voornaamste oorzaken en
belemmeringen die ervoor zorgen dat
een cliënt niet in hypnose gaat?

De rol van het normale bewustzijn
Wat is de functie van het normale
bewustzijn? Welke taken vervult het
normale bewustzijn?

De rol van het onderbewustzijn
Over de werking van het onderbewustzijn;
de functies van het onderbewustzijn en
te weten hoe veranderingen met behulp
van hypnose in het onderbewustzijn
kunnen worden vastgelegd.

De rol van het autonome bewustzijn
Wat is de rol van het autonome
bewustzijn? Welke functies vervult het en
waarom kunnen we het niet rechtstreeks
beïnvloeden maar kunnen we er wel
indirect invloed op uitoefenen?

De zeven regels voor transformatie
Met behulp van zeven eenvoudige, maar
belangrijke regels worden duidelijke
richtlijnen gegeven over hoe een positief
resultaat bij een cliënt gemaximaliseerd
kan worden om de cliënt zo goed
mogelijk te helpen.

Trance management
Hoe kunnen cliënten lang genoeg in
hypnose gehouden worden.

Verdiepingstechnieken
Hoe kan de staat van hypnose verdiept
worden.

Dieptes van trance
Het leren herkennen van trancestaten
en het testen ervan. Werken met
somnambulisme en de Esdaile staat.

Zelfhypnose (Light Switch)
Bijzonder krachtige zelfhypnosetechniek.

Groepshypnose
Hoe een hele groep in hypnose
gebracht kan worden.

Marketing
Welke mogelijkheden zijn er om
je praktijk onder de aandacht van
potentiële clënten te brengen.

Formulieren
Voorbeeldformulieren voor gebruik in je
eigen praktijk.

Praktijkinrichting
Advies over de inrichting van de eigen
praktijk. Hoe kan worden omgegaan met
bijvoorbeeld kleuren, muziek en verdere
inrichting.

Rechten en plichten
Actuele stand van zaken ten aanzien van
het wettelijke kader voor het voeren van
een praktijk als hypnotherapeut.

Directe suggestie hypnose
Met directe suggestie hypnose
kun je werken aan stoppen met
roken, gewichtsmanagement,
stressmanagement, eenvoudige angsten,
verbeteren van sport- en leerprestaties.

Bijscholing, aanbevolen literatuur
Informatie over na- en bijscholing
alsmede relevante literatuur op het
vakgebied.

Chronische pijnbestrijding
Er wordt uitgelegd hoe met behulp
van hypnose op een eenvoudige
wijze pijn verminderd of geëlimineerd
kan worden. Er wordt ingegaan op
de vraag onder welke voorwaarden
pijnbestrijdingsmethoden toegepast
kunnen worden en wanneer niet. .

OMNI HYPNOSEOPLEIDING
Tijdens de OMNI hypnose opleiding leer je op gedegen wijze de vaardigheden om iemand in hypnose te brengen, de staat
van hypnose te verdiepen, te testen op welk niveau van hypnose de persoon is. Je leert wat hypnose is en hoe het werkt.
Tijdens deze opleiding krijg je inzicht in het hoe en waarom. Weten wat je doet en hoe je het moet doen zorgt
ervoor dat je snel en vaardig aan de slag kunt gaan. Je leert de basisregels van hypnose en hoe dat gekoppeld is aan
wetenschappelijk onderzoek.
De meeste deelnemers volgen deze opleiding in combinatie met de OMNI hypnotherapieopleiding.

Voor wie
Deze opleiding is geschikt voor
zowel de beginnende als de
gevorderde hypnotherapeut.
Deze opleiding wordt eveneens
gevolgd door beroepsgroepen
die een aanvulling willen in hun
kennis en vaardigheden zoals
coaches, artsen, therapeuten.
Deze hypnose opleiding wordt
gegeven op HBO niveau.
Er is geen voorafgaande kennis
over hypnose nodig.

wat krijg je
De opleiding omvat vier
opleidingsdagen
5 online
opvolgingsbijeenkomsten
(maandelijks)
Een middag voor uitwisseling en
verdieping
Opleidingsmanual in de
Nederlandse taal
Certificaat van deelname

Tijdsinvestering
Deze opleiding betreft in totaal
45 docentcontacturen (4,5 dagen
klassikaal en 5 (vrijwillige)
online contacturen) alsmede
minimaal 15 uren zelfstudie.
Studiebelasting 60 uur/2 EC.

Resultaat
1 Na de OMNI hypnoseopleiding kun je
mensen in hypnose brengen.
2 Weet je hoe je de staat van hypnose
kunt verdiepen, weet je hoe je de staat
van hypnose kunt testen
3 Kun je werken met krachtige directe
hypnosetechnieken voor stoppen
met roken, de gedragsproblematiek
rondom afvallen, stress management,
sportverbetering, slapeloosheid, angst,
focus en concentratie, creativiteit, werken
met stressklachten, chronische pijn en
veel meer.
4 Daarnaast weet je hoe je een eigen
praktijk kunt beginnen, krijg je methoden
aangereikt om je praktijk organisatorisch
te stroomlijnen.

Docenten
Ina Oostrom, Ayla Oostrom

Locatie
Hoevestein 12, Oosterhout NB

Accreditatie en erkenningen
Erkend door VBAG | VVET | NVST via
KTNO, BATC, Gatregisteropleidingen
ISO 9001 erkend via OMNI Hypnosis
Training Center

Meer informatie en aanmelden
https://hypnosementor.nl/opleidingen/
omni-hypnose-opleiding/

Een zeer professionele organisatie
met zeer goed uitgewerkt en
onderbouwd materiaal. Ina en
Ayla vullen elkaar fantastisch aan,
je voelt je gezien als student en
er is op ieder moment contact
mogelijk. Er wordt geluisterd en
toch adequaat gehandeld. Er zit
een goede ﬂow en snelheid in de
opleiding zodat je alert blijft en
scherp.
Eline van Esch
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OMNI HYPNOTHERAPIEOPLEIDING
INHOUD
Oplossen van angsten en fobieën
Stap voor stap leren hoe met behulp van
hypnose angsten en fobieën doeltreffend
kunnen worden opgelost.

Therapeutische vergeving
Er wordt uitgelegd wat haat met een
mens kan doen en hoe negatieve
emoties een mens letterlijk ziek kunnen
maken. Ook wordt uitgelegd wat het
belang is van vergeving en hoe men
daadwerkelijke vergeving door de cliënt
kan realiseren; ook in ogenschijnlijk
onmogelijke situaties.

STEMS
Er wordt uitgelegd hoe door middel
van het oproepen van emoties de staat
van hypnose kan worden ingeleid. Deze
methode is in het bijzonder geschikt
voor diepgewortelde problemen. Er
wordt uitgelegd wanneer deze methode
toegepast kan worden en waar men op
voorbereid moet zijn.

Grey Room techniek
Wat is de grijze kamertechniek en wat is
de functie van deze techniek? Wanneer
en hoe kan deze techniek worden
toegepast?

Ultra Heigt®
De student leert over de ultieme staat
van geavanceerde, metafysische hypnose,
gepatenteerd door Gerald F. Kein van
OMNI. Deze techniek mag alleen door
OMNI-docenten onderwezen worden.
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Deze bijzondere metafysische staat
van hypnose zorgt ervoor dat de cliënt
in een groot aantal van de sessies in
staat is om zonder tussenkomst van de
hypnotherapeut problemen op te lossen
op fysiek of mentaal vlak. De student
krijgt nauwgezette instructies hoe deze
techniek toegepast kan worden.

Gerald Keins ‘Universele Therapie’
De Universele Therapie omvat
alle geleerde hypnosetechnieken
met uitzondering van regressie. Al
deze hypnosetechnieken worden
uitgebreid besproken aan de hand
van videobeelden van een echte
hypnosesessie.

Stap voor stap regressie
Regressie is één van de essentiële
technieken die OMNI in haar training
aanbiedt. De student leert met behulp
van deze hypnoanalysetechniek
gecompliceerde problemen snel en
eenvoudig op te lossen, waarbij de cliënt
significante verbeteringen kan ervaren.
Uitgelegd wordt wat het verschil is met
directe hypnosetechnieken.

Regressie naar de oorzaak
Er wordt uitgelegd hoe met behulp van
een gestructureerd proces diepliggende
problemen kunnen worden opgelost
waar andere methoden falen. Verder
krijgt de student inzicht in waarom
andere methoden falen.

Regressie naar een vorig leven
Cliënten kunnen spontaan een regressie
naar een vorig leven beleven. Hoe kan
een hypnotherapeut daarmee omgaan?
Wat zijn de theorieën en alternatieve

verklaringen ten aanzien van deze
vorm van regressie? Hoe kun je hier
therapeutisch mee werken?

Inner Child Work
Het doelgericht en therapeutisch werken
met de volwassen ‘ik’ in situaties die
betrekking hebben op het verleden.
Structuur, opbouw en schematisch
overzicht van een hypnosesessie

Gestalt hypnosetherapie
Dit omvat wat genoemd wordt de
‘stoelherapie’ (chair therapy). De student
leert daarbij de grote therapeutische
waarde van het loslaten van oude
opgeslagen energie en hoe dat in de
sessie te realiseren is.

Partstherapie
Dit is de lesstof van de
terugkomstochtend. Partstherapie is
een methode die zich baseert op het
feit dat in onze geest allerlei delen voor
ons werkzaam zijn, zoals een creatief
deel, een zorgzaam deel, een ijverig
deel, een negatief deel, een positief
deel. Deze delen kunnen verschillende
doelen nastreven, waardoor de cliënt
problemen kan ervaren. Met behulp van
parts-therapie kunnen deze delen in
een betere harmonie tot elkaar worden
gebracht.

Snelle en flitsinducties
Er worden verschillende razendsnelle
inducties geleerd. Ook wordt uitgelegd
hoe deze het beste kunnen worden
toegepast en waarom.

OMNI HYPNOTHERAPIEOPLEIDING
OMNI hypnotherapeuten wereldwijd werken met problematieken zoals angsten en fobieën, burn-out, i.e. insomnia,
bedplassen/enuresis, nagelbijten, prikkelbaredarmsyndroom, pijnbestrijding, tandenknarsen/bruxism, allergieën,
migraine en hoofdpijn, verslavingen, verbeteren bloeddruk, spraakproblemen/stotteren, emotionele stress, depressie,
nerveuze tics en beperkingen, alcoholverslaving, palliatieve zorg en veel meer. Je kunt ondersteuning bieden bij tal van
andere klachten door het helpen oplossen van negatieve emoties en verminderen van mentale en fysieke stress.

Voor Wie
Deze opleiding is voor een
ieder die hypnotherapeut wil
worden.
Deze opleiding wordt eveneens
gevolgd door beroepsgroepen
die een aanvulling willen in
hun kennis en vaardigheden
zoals coaches, artsen,
therapeuten.
Om te kunnen deelnemen aan
deze opleiding moet je eerst
de OMNI-hypnoseopleiding
hebben gevolgd.
Deze hypnose opleiding wordt
gegeven op HBO-niveau.

wat krijg je
De opleiding omvat drie
opleidingsdagen
4 online (vrijwillige) online
bijeenkomsten van een uur
Een ochtend naderhand,
waarbij aanvullend
lesmateriaal wordt gegeven
Opleidingsmanual in de
Nederlandse taal
Diploma OMNI-hypnotherapeut
Gratis opname in de OMNI
Finder, de wereldwijde
database met Omni
hypnotherapeuten.
Mogelijkheid tot aansluiting bij
de National Guild of Hypnotists
USA (NGH) en de SBVH – Swiss
Professional Association for
Hypnotherapy

Resultaat
1 Na de opleiding kun je direct aan
de slag met diverse mentale en fysieke
klachten.
2 Je leert werken aan het oplossen van
klachten vanuit de oorzaak, niet vanuit de
symptomen.
3 Je weet hoe je met snelle technieken
iemand in hypnose kunt brengen.
4 Je leert op een diep niveau werken
met vergevingstechnieken en het
innerlijke kind.
5 De OMNI hypnotherapieopleiding leert
je clientgecentreerd, resultaatgericht te
werken.

Docenten
Ina Oostrom, Ayla Oostrom

Locatie
Hoevestein 12, Oosterhout NB

Accreditatie en erkenningen
Erkend door VBAG | VVET | NVST via
KTNO, BATC
Erkend door Catcollectief via
Gatregisteropleidingen

ISO 9001 erkend via OMNI Hypnosis
Training Center

Meer informatie en aanmelden

https://hypnosementor.nl/opleidingen/
omni-hypnotherapie-opleiding/

Het recht om het OMNI logo te
voeren.

Tijdsinvestering
De OMNI hypnotherapieopleiding is 20 docentcontacturen (3,5 dagen
klassikaal en 4 (vrijwillige)
online bijeenkomsten van een
uur).
De opleiding OMNI hypnose
opleiding geeft samen met
OMNI hypnotherapieopleiding
in totaal 65 docentcontacturen
(9 dagen klassikaal en 9
(vrijwillige) online contacturen)
alsmede 40 uren zelfstudie.
Samen vormen deze
opleidingen een module met
een studiebelasting 105 uur/4
EC’s.

HypnoseMentor is een
opleider die een hoge kwaliteit
heeft in haar opleiding tot
hypnotherapeut met de
daarop volgende masters op
je zo op te leiden tot een vak
bekwame hypnotherapeut met
kwaliteit in je rugzak.
Limattivo
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OMNI HYPNOMED® MEDISCHE HYPNOSEOPLEIDING
INHOUD
Geschiedenis van hypnose
Belangrijke momenten in de
geschiedenis van hypnose.

Wat is hypnose
Wat is hypnose en hoe werkt het.

Wat is hypnose niet?
Uitleg over wat hypnose niet is en de
misvattingen die er over hypnose zijn.

OMNI Mind-Talk
Allerlei communicatietechnieken
toegepast op de medische praktijk om af
te leiden van angst, het pijnmechanisme
te omzeilen.

Communicatie
Er wordt ingegaan hoe je in korte tijd een
goede verstandhouding kunt opbouwen
met de patiënt vanuit een positieve
communicatie.

Hypnose en semantiek
Terminologie van hypnose. Welke
woorden kunnen beter wel en niet
gebruikt worden in een hypnosepraktijk.

Het medische voorgesprek
Verkort voorgesprek voor de medische
praktijk.

Dave Elman inductie
Dit is de meest overtuigende en efficiënte
methode om ca. 85% van alle cliënten
specifiek en herhaalbaar in hypnose te
brengen.

Inductiemethoden
Bekende inductiemethoden om
voldoende uitgerust te zijn om met goed
succes mensen in hypnose te kunnen
brengen.

Omgaan met de kritische factor
De kritische factor verhindert ons om
in hypnose te gaan. Wat is de kritische
factor en hoe omzeilen we deze filter van
de menselijke geest?

Uitleg Mind Model
Op grond van het Mind Model kun je
heel eenvoudig hypnose aan iedereen
uitleggen.

Structuur van positieve suggesties
Hoe een suggestie wordt opgebouwd en
hoe die op de juiste wijze en doelgericht
tijdens de sessie kan worden gebruikt.

De vier mentale houdingen
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Wat zijn de vier mogelijke mentale
houdingen ten opzichte van een
suggestie?

Voorzorgsmaatregelen
Er zijn een paar belangrijke zaken waar
op moet worden gelet bij hypnotherapie.

Hypnotherapie versus showhypnose
Tijdens de opleiding wordt uitgelegd
waarin hypnotherapie verschilt van
showhypnose.

Contra-indicaties
Welke contra-indicaties zijn er ten
aanzien van hypnose? Hoe moet daarmee
worden omgegaan?

Verstandhouding met de patiënt
Over hoe de relatie met de patiënt
wordt opgebouwd, welke informatie aan
de patiënt gevraagd moet worden en
wat tijdens een sessie vermeden moet
worden.

Het omgaan met een abreactie
Een abreactie (een emotionele
uitbarsting) kan heftig overkomen. OMNI
leert hoe hiermee omgegaan kan worden.

Suggestibiliteit
Hoe gevoelig is een cliënt om in hypnose
te gaan.

Omgaan met weerstand en angst
Wat zijn de voornaamste oorzaken en
belemmeringen die ervoor zorgen dat
een cliënt niet in hypnose gaat?

De rol van het normale bewustzijn
Wat is de functie van het normale
bewustzijn? Welke taken vervult het
normale bewustzijn?

De rol van het onderbewustzijn
Over de werking van het onderbewustzijn
de functies van het onderbewustzijn en
te weten hoe veranderingen met behulp
van hypnose in het onderbewustzijn
kunnen worden vastgelegd.

De rol van het autonome bewustzijn
Wat is de rol van het autonome
bewustzijn? Welke functies vervult het en
waarom kunnen we het niet rechtstreeks
beïnvloeden maar kunnen we er wel
indirect invloed op uitoefenen?

De zeven regels voor transformatie
Met behulp van zeven eenvoudige, maar
belangrijke regels worden duidelijke
richtlijnen gegeven over hoe een positief
resultaat bij een cliënt gemaximaliseerd
kan worden om de cliënt zo goed
mogelijk te helpen.

Hypnose met kinderen (inleiding)
Hoe breng je kinderen in hypnose, wat is
het verschil met volwassenen.

Trance management
Hoe kunnen patiënten lang genoeg in
hypnose gehouden worden.

Verdiepingstechnieken
De cursist leert hoe de staat van hypnose
verdiept kan worden.

Diepte van trance
Het herkennen van de trancestaat en het
testen ervan.

Zelfhypnose (Light Switch)
Bijzonder krachtige zelfhypnosetechniek.

Directe suggestie hypnose
Met directesuggestiehypnose
kun je werken aan stoppen met
roken, gewichtsmanagement,
stressmanagement, eenvoudige angsten,
verbeteren van sport- en leerprestaties.

Bijscholing, aanbevolen literatuur
Informatie over na- en bijscholing
alsmede relevante literatuur op het
vakgebied.

Pijnbestrijding
De cursist leert hoe met behulp van
hypnose op een eenvoudige wijze pijn
verminderd of geëlimineerd kan worden.

Esdaile-staat
Er wordt uitgelegd hoe deze
hypnosestaat herkend kan worden en
hoe de cliënt moeiteloos uit deze staat
teruggebracht kan worden. De Esdailestaat maakt een 100% anesthesie
mogelijk en is na het eenmalig aanleren
slechts in enkele minuten herhaalbaar te
bereiken.

Snelle en flitsinducties
Er worden verschillende razendsnelle
inducties geleerd. Ook wordt uitgelegd
hoe deze het beste kunnen worden
toegepast en waarom.

Zelfhypnose gevorderd
Deze techniek borduurt verder op de
zelfhypnose basis waarbij o.a. delen
van het lichaam pijnongevoelig kunnen
worden gemaakt. Deze techniek kan
eveneens worden ingezet voor pijnvrij
bevallen.

Medische procedures
Technieken voor pijn- en angstbestrijding
in de medische setting voor tandartsen,
pijnpoli’s etc. Hoe kun je hypnose
gebruiken om medische ingrepen te
doen zonder narcose?

Hypnose bij noodsituaties en rampen
Hoe is hypnose in te zetten tijdens
ongevallen en rampen? Wat kun je doen
met hypnose voor hulpverleners?

OMNI HYPNOMED
HypnoMed de vierdaagse hypnoseopleiding die medisch professionals meer handelingsperspectieven biedt om
doelmatiger en in veel gevallen sneller om te kunnen gaan met patiënten in relatie tot stress, pijn, depressie, doodsangst
en meer. Hypnosetechnieken zijn bijzonder snel en eenvoudig toe te passen, gemakkelijk te leren. De werkzaamheid
is in talloze wetenschappelijke onderzoeken aangetoond en er vinden operaties plaats met uitsluitend hypnose als
natuurlijke anesthesie. De voordelen: Angstvrije patiënten, pijnvrije, ontspannen patiënten, aanbevelingen door mondtot mondreclame, minder stress voor de behandelaar en het team, snellere doorloop van patiënten, vermindering tot
eliminatie van pijnmedicatie in het bijzonder als de patiënt deze niet goed kan verdragen.

wat krijg je
De opleiding omvat vier
opleidingsdagen
5 online
opvolgingsbijeenkomsten
(maandelijks)
Een middag voor uitwisseling
en verdieping
Opleidingsmanual in de
Nederlandse taal
Certificaat van deelname

Voor Wie
Deze opleiding is
geschikt voor artsen,
tandartsen, psychologen,
verpleegkundigen,
verloskundigen, doula’s,
ambulance personeel en
iedereen die op grond van een
medisch beroep of medische
vaardigheid als hulpverlener in
contact komt met patiënten.

Resultaat
1 Je leert hoe krachtig woorden zijn en
hoe een juiste woordkeuze het belang van
de patiënt dient. Je leert snelle methodes
om patiënten met pijn- of angstklachten te
helpen.

Docenten
Ina Oostrom, Ayla Oostrom, Tooke Lardenoy

Locatie
Hoevestein 12, Oosterhout NB

2 Na de HypnoMed medische

hypnoseopleiding kun je mensen in hypnose
brengen, weet je hoe je de staat van hypnose
kunt verdiepen, weet je hoe je de staat van
hypnose kunt testen en kun je werken met
krachtige directe hypnosetechnieken
3 Je leert technieken voor acute

pijnbestrijding met hypnose (operaties,
noodsituaties zoals tijdens een ongeluk,
kleine en grotere ingrepen)
4 Je leert technieken voor angstbestrijding
voor behandeling of ingreep. Je leert
technieken voor het verminderen van fysieke
en mentale stress

Accreditatie en erkenningen
Erkend door VBAG | VVET | NVST via KTNO,
BATC
Erkend door Catcollectief via
Gatregisteropleidingen

ISO 9001 erkend via OMNI Hypnosis Training
Center
Meer informatie en aanmelden

https://hypnosementor.nl/opleidingen/
hypnomed-medische-hypnoseopleiding/

Deze hypnose opleiding wordt
gegeven op HBO niveau.
Er is geen voorafgaande kennis
over hypnose nodig.

Tijdsinvestering
Deze opleiding betreft in
totaal 45 docentcontacturen
(4,5 dagen klassikaal en 5
(vrijwillige) online contacturen)
alsmede 15 uren zelfstudie.
Studiebelasting 60 uur/2 EC.

Deze cursus is cum laude geslaagd: dik verdiende 10! Wat een
goed verzorgde cursus!! Erg veel
geleerd in deze 4 daagse cursus.
Goede variatie tussen theorie en
praktijk.
Ina Oostrom is in nederland een
absolute autoriteit op het gebied
van Hypnose en Hypnotherapie.
John van der Woude, arts
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NEUROPLASTICITEIT & HYPNOWAVING®
De opleiding over neuroplasticiteit, de werking van de hersenen en hersencellen en Hypnowaving (het gebruiken van
EMDR technieken in hypnose) is een tweedaagse opleiding. Het concept van neuroplasticiteit leert dat ons hele leven
hersenen veranderbaar zijn. Hypnotherapeuten hebben een belangrijke sleutel in handen om cliënten te helpen de
neuroplasticiteit van hun hersenen in positieve zin te laten veranderen. In aansluiting daarop is HypnoWaving® een
krachtige interventiemethode die gebruik van met technieken van EMDR in hpnose. EMDR wordt gezien als een krachtige
methode om mensen te helpen met tal van problemen.

Resultaat
1 Na deze opleiding heb je inzicht
hoe de neuroplasticiteit beïnvloed kan
worden door hypnose, wat de rol van het
limbische systeem is.

Inhoud
Ons brein en neuroplasticiteit
Het brein, het limbische systeem en
angst en emotie
Hersencellen en neuroplasticiteit,
wat kunnen we ermee in relatie tot
hypnose
Wat zijn spiegelneuronen en wat is de
relatie ervan met hypnose
Rewiring the brain – hypnose de
turbocharger
Thema’s: Tinnitus (oorsuizen),
procrastinatie (uitstelgedrag), Autisme
spectrum, depressie, burn-out,
Posttraumatisch Stresssyndroom,
seksuele problemen
Hypno-Waving (EMDR in hypnose)

Voor Wie
Deze opleiding richt zich op degenen
die al een opleiding hypnose hebben
gevolgd en zich verder wil verdiepen
in neuroplasticiteit en het werken met
EMDR.
Deze opleiding wordt op HBO-niveau
gegeven.

2 Je leert hoe je hypnose kunt inzetten
bij tinnitus, bepaalde problemen rondom
autisme en uitstelgedrag.
3 Je weet hoe je HypnoWaving® kunt
inzetten als overtuiger, bij angsten en als
aanvulling op hypnotherapie.
4 Je hebt een extra techniek bij
‘moeilijke’ cliënten.Je kunt je cliënten een
aanvullende ‘thuis’ techniek meegeven.

Docent
Ina Oostrom

Locatie
Hoevestein 12, Oosterhout NB

Accreditatie en erkenningen
Erkend door VBAG | NVST via KTNO,
door BATC, door Catcollectief via
Gatregisteropleidingen

HypnoWaving® ISO 9001 erkend via OMNI
Hypnosis Training Center

Meer informatie en aanmelden
https://hypnosementor.nl/opleidingen/
neuroplasticiteit-en-hypnowaving/

wat krijg je
De opleiding omvat twee
opleidingsdagen
Opleidingsmanual in de Nederlandse
taal
Certificaat van deelname

Tijdsinvestering
Deze opleiding betreft in totaal 14
docentcontacturen (2dagen klassikaal)
alsmede minimaal 10 uren zelfstudie.
Studiebelasting 24 uur/1 EC.
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Veel informatie, heel
praktisch. Zeer correcte afhandeling van aanmelding,
beantwoorden van vragen
enz.
Sterke punten: Deskundig,
integer en behulpzaam.
Praktische tools.

HYPNOKIDS®
Kinderen en jongeren hebben vandaag de dag geen gemakkelijke tijd. Zij staan vrijwel voortdurend
bloot aan zintuiglijke overbelasting. Er worden vanuit de omgeving hoge verwachtingen aan ze
gesteld en ze komen regelmatig in contact met conflicten. In bijna elke klas zijn er kinderen die last
hebben van concentratie- of leerproblemen, wiskundige blokkades, examenangst of pesten. Deze
kinderen krijgen vaak medicijnen of gaan jarenlang in therapie.
Angsten, dwangmatig gedrag, gebrek aan zelfvertrouwen en bedplassen behoren tot de onderwerpen
waarmee hypnotherapeuten regelmatig geconfronteerd worden. Een belangrijk element van
Hypnokids® hypnotherapie is de “Regressie-naar-de-oorzaak”-methode uit de OMNI-training, ontwikkeld door Jerry Kein.
“Back to Origin” is een intensieve en effectieve methode om de oorsprong van het probleem op te sporen en op te lossen.

Resultaat
Inhoud
Het opgroeien van een kind in relatie
tot hypnose
Belangrijke factoren voor het werken
met kinderen met hypnose
Hoe voer je een voorgesprek met de
ouders en het kind?
Een variatie aan inductietechnieken
die geschikt zijn voor jonge en oudere
kinderen en tieners.
Hoe behandel je diverse specifieke
problemen welke kinderen hebben?

1 Na deze opleiding kun je werken
met directe hypnosesuggesties met
kinderen
2 Na deze opleiding weet je hoe
je specifiek regressietechnieken kunt
inzetten voor kinderen.
3 Je kunt werken met een veelvoud
van problemen zoals bedplassen,
angsten, ADHD en veel meer
4 Je weet hoe je een sessie met een
kind en de ouder(s) moet inrichten. Je
weet hoe je kunt werken met kinderen
met speciale problematieken

Wat doe je in speciale situaties,
bijvoorbeeld als een kind niet kan
stilzitten?

Docent

Wat kun je doen met hypnose bij
ADHD?

Locatie

Hoe kun je kinderen helpen hun
studiegedrag te verbeteren en af te
komen van examenvrees?
Regressie met kinderen
Wat doe je als het kind in de Esdaile
staat gaat?
Hoe behandel je speciale problemen
met kinderen zoals drukke kinderen,
hoogsensitieve kinderen, dyslexie,
asthma, tandenknarsen, examenangst
en veel andere problemen zoals bij
voorbeeld angst voor prikken, angst
in bed, nagelbijten, anorexia, gepest
worden, slapeloosheid en veel meer.
Hoe richt je een sessie in met kinderen
Met bijzondere technieken zoals
Esdaile bij kinderen, UltraHeight®
voorkinderen, UltraHealing® voor
kinderen.

Tijdsinvestering
Deze opleiding betreft in totaal 14
docentcontacturen (2 dagen klassikaal)
alsmede minimaal 10 uren zelfstudie.
Studiebelasting 24 uur/1 EC.

Ina Oostrom
Hoevestein 12, Oosterhout NB

Accreditatie en erkenningen
Erkend door VBAG | VVET | NVST via
KTNO
Erkend door BATC

Erkend door Catcollectief via
Gatregisteropleidingen

ISO 9001 erkend via OMNI Hypnosis
Training Center

Meer informatie en aanmelden
https://hypnosementor.nl/
opleidingen/hypnokids-hypnoseopleiding/

De enorme vakkennis en
praktijkervaring van de docent
zorgen voor een hoogkwalitatieve
opleiding. Speciﬁeke vragen
van cursisten worden steeds
grondig behandeld en de handout staat bol van de - prachtig
gestructureerde - informatie.
Een absolute topper in haar
vakgebied!!!

Heike

wat krijg je
De opleiding omvat twee
opleidingsdagen
Opleidingsmanual in de Nederlandse
taal
Certificaat van deelname

Voor Wie
Deze opleiding richt zich op degenen
die al een opleiding hypnose hebben
gevolgd en zich verder wil verdiepen
in technieken om met hypnose met
kinderen te werken.
Deze opleiding wordt op HBO-niveau
gegeven.
Geplastificeerde hand-outs (Innerlijke
Gouden Centrum en comic flow-chart)
Kennis van regressietechnieken wordt
sterk aanbevolen.
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COMPLETE VIRTUELE MAAGBAND
De virtuele maagband is een hit! Overgewicht is een van de grootste gezondheidsproblemen in de wereld. Voor artsen en
deskundigen is het tot nu toe een onoplosbaar probleem gebleken. Daarbij is afvallen en alles wat daarbij komt kijken,
als industrie, enorm groot. Er is veel geld te verdienen aan mensen die willen afvallen. De meeste mensen die willen
afvallen kennen al een lange historie van afvallen en aankomen, het zogenaamde jojo-en. Ze zijn vaak radeloos en zoeken
een efficiënte en blijvende oplossing.

Inhoud
Belangrijke factoren voor het werken
met de virtuele maagband
Hoe voer je een goede intake met je
cliënt?
Hoe weet je of je cliënt voor een
virtuele maagband in aanmerking
komt?
Hoe monitor je het resultaat?
Hoe selecteer je de juiste technieken?
Hoe steek je de regressie in om
iemand van zijn eet- en snaaibuien af
te krijgen?
Hoe bouw je de sessie op zodat het
een logisch traject wordt?
Hoe stem je af op de juiste individuele
suggesties voor jouw cliënt?
Hoe zorg je ervoor dat iemand niet te
veel eet?
Hoe zorg je ervoor dat iemand niet te
weinig eet?
Wat doe je in speciale situaties,
bijvoorbeeld als afvallen niet goed
lukt?

Voor Wie
Deze opleiding richt zich op degenen
die al een opleiding hypnose hebben
gevolgd en zich verder wil verdiepen
in de techniek om een virtuele
hypnotische maagband te plaatsen.
Deze opleiding wordt op MBO-niveau
gegeven.
Kennis van regressietechnieken wordt
sterk aanbevolen.

Resultaat
1 Na deze opleiding kun je cliënten
helpen om af te vallen met een
hypnotische virtuele Maagband
2 Je weet hoe je specifiek
regressietechnieken kunt inzetten
om mensen te verlossen van hun
verlangens naar snoep, koek, snacks en
alcohol
3 Je weet hoe je de oorzaken van het
eetgedrag moet aanpakken. Je weet
hoe je de sessies zo moet inrichten dat
je de grootst mogelijke kans op succes
hebt
4 Je weet hoe je scripts in kunt zetten
en hoe deze individueel te maken.
Je kunt een eenvoudig en effectief
dagmenu adviseren, zodat je cliënt de
juiste voedingsstoffen binnenkrijgt

Docent
Annemiek Kruse

Locatie
Hoevestein 12, Oosterhout NB

Accreditatie en erkenningen
Erkend door KTNO als bij-/nascholing
Erkend door Catcollectief via
Gatregisteropleidingen

Meer informatie en aanmelden
https://hypnosementor.nl/
opleidingen/complete-virtuelemaagband-hypnose-opleiding/

wat krijg je
De opleiding omvat een opleidingsdag
Scriptbook en audio’s
Werkmateriaal voor 10 cliënten t.w.v. €
50,- inclusief een 7-stappen werkboekje
Certificaat van deelname

Tijdsinvestering
Deze opleiding betreft in totaal 7
docentcontacturen (1 dag klassikaal),
de opleiding is bijzonder praktisch
ingericht, zodat je daarna meteen met
het materiaal aan de slag kunt gaan.
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Zeer professioneel,
uitgebreid en zeer
vakinhoudelijk.
Zeer toepasbaar in de
praktijk

HYPNOSLIM® VOOR AFVALLEN
Leer werken met problemen rondom afvallen, eetstoornissen, binge-eating, boulimia, diabetes, schilklierproblemen en
veel meer. Overgewicht is een van meest voorkomende welvaartsziektes op dit moment. Afvallen is echter meer dan
het volgen van een dieet. Afvallen begint immers in je hoofd. Logisch dus dat veel mensen hypnotherapie als oplossing
ontdekken.
Werken met problemen als overgewicht, eetstoornissen, en andere voedingsgerelateerde problematieken vormen een
enorme uitdaging. Dit werk vereist een multidisciplinaire aanpak, omdat eenzijdig met hypnose of voedingsadviezen
werken geen duurzame oplossing biedt voor je cliënt, met andere woorden het werkt niet of het werkt wel, maar dan vaak
slechts voor een bepaalde tijd. Er is een holistische aanpak nodig om zowel lichaams- als geestgericht te werken.
De HypnoSlim in voeding specialisatieopleiding maakt van jou in drie dagen een specialist die multidisciplinair op
dit gebied aan de slag kan gaan met gewicht- en voedingsproblemen. In deze bijzondere specialisatieopleiding leer je
toegepaste hypnosetechnieken voor afvallen, eetstoornissen en andere met voeding samenhangende problematieken
zoals anorexia, boulemia, diabetes, binge- eating disorder en veel meer.
Inhoud
Voedingsgedrag
Feiten en cijfers

Je leert over voedingsgedrag, verzuring van het lichaam en de invloed van
hormonen op gewicht. Je leert oorzaken herkennen over wat succesvol afvallen
in de weg staat.

Algemene informatie over de
stofwisseling (metabolisme)
Verzuring
Hormonen en hun invloed op afname
van gewicht
Moderne voeding en de invloed ervan
op gewicht en eetgedrag
Praktische oefeningen
De genezende kracht van woorden –
afslanken begint in het hoofd!
Conventionele aanpak van afvallen
Veel voorkomende psychologische
oorzaken van obesitas
Adipositas (obesitas), Diabetes
Mellitus, anorexia nervosa, Binge
Eating Disorder
Stress en het verband met overgewicht
Stress en het verband met
eetstoornissen
EPS-model (emotioneel-fysiologisch
stressmodel – © Sandra Blabl)
Holistische therapie bij eetstoornissen
Ondersteuning bij marketing als
HypnoSlim®-specialist

Voor wie
Deze opleiding richt zich op degenen
die al een opleiding hypnose hebben
gevolgd en zich expert willen kunnen
noemen op het gebied van het
werken met afvallen, eetstoornissen,
overgewicht en die zeer gerichte
voedingsadviezen willen kunnen geven
aan hun cliënten.
Kennis van regressietherapie wordt
aanbevolen.
Deze opleiding wordt in de
Nederlandse taal gegeven
Deze opleiding wordt op HBO-niveau
gegeven.

Resultaat
1 Na deze driedaagse opleiding mag
je jezelf HypnoSlim specialist noemen.
2 Na deze opleiding kun met
je cliënten werken vanuit een
multidisciplinaire, holistische manier
op het gebied van eetproblemen,
eetstoornissen, overgewicht en diverse
specifieke problematieken zoals eerder
benoemd.

Erg goed, veel kennis over voeding en
hypnose met betrekking tot afvallen

Samira Broer

3 Na deze opleiding weet je hoe je
specifiek met regressie terug kunt gaan
naar de oorsprong van een eetstoornis.
4 Na deze opleiding weet je het
verband tussen stress en overgewicht
en hoe je dat kunt aanpakken.

Docent
Annemiek Kruse

Locatie
Hoevestein 12, Oosterhout NB

Accreditatie en erkenningen
Erkend door VIV via KTNO, door
BATC, door Catcollectief via
Gatregisteropleidingen, door
Nederlandse Beroepsvereniging voor
Hypnotherapie NBVH
ISO 9001 erkend via OMNI Hypnosis
Training Center

Meer informatie en aanmelden
https://hypnosementor.nl/
opleidingen/hypnoslim-voor-afvallen/

Wat krijg je
De opleiding omvat drie
opleidingsdagen in het Nederlands
Opleidingsmanual in de Nederlandse
taal
Certificaat van deelname
Je ontvangt handige hand-outs
die je aan je eigen cliënten kunt
meegevenStudiebelasting 24 uur/1 EC.

Tijdsinvestering
Deze opleiding betreft in totaal 24
docentcontacturen (3 dagen klassikaal)
alsmede minimaal 16 uren zelfstudie
en het uitwerken van opdrachten (15
uur).
In combinatie met de opleiding
Maatwerk in Voeding is er een totale
studiebelasting 85 uur/3 EC’s.
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CHAKRA BALANCING
In een therapeutische praktijk ontmoet je vaak mensen met een disbalans in de chakra’s zoals het niet gegrond zijn,
frustraties, opgekropt verdriet het niet jezelf kunnen zijn, waardoor er allerlei emotionele en fysieke klachten kunnen
ontstaan. Na deze opleiding weet je balans te brengen in de hoofdchakra’s door middel van praktische tools in het
dagelijks leven, het inzetten van zuivere olieblends en leer je een unieke chakra (zelf )massage via handen en/of voeten.

Resultaat
1 Na deze opleiding kun je checken
of er chakra’s uit balans zijn.

Inhoud
Wat zijn chakra’s en hoe werken ze
Wat zijn etherische oliën en hoe
werken ze.
Het veilig toepassen van de
aromablends bij jezelf en bij je cliënt.
Wat te doen bij emotionele reactie van
de cliënt
Chakra’s in balans brengen met:
praktische oefeningen
meditatie-affirmaties
aromablends
zelfmassage

Voor Wie
Deze opleiding kan gevolgd worden
door alle therapeuten in de breedste
zin en is ook geschikt voor andere
andere beroepsgroepen uit de
gezondheidszorg zoals psychologen,
psychotherapeuten en coaches
etcetera.

wat krijg je
De opleiding omvat twee
opleidingsdagen
Opleidingsmanual in de Nederlandse
taal
Certificaat van deelname
Je krijgt een oefenkit met zeven
aromablends die speciaal ontwikkeld
zijn op de zeven hoofchakra’s ter
waarde van € 77,—.

Tijdsinvestering
Deze opleiding betreft in totaal 16
docentcontacturen (2dagen klassikaal)
alsmede minimaal 12 uren zelfstudie.

2 Je ontdekt hoe chakra’s werken
en hoe ze mentale en fysieke
gezondheidheid negatief en positief
kunnen beïnvloeden.
3 Je leert door oefeningen in het
dagelijkse leven om je chakra’s in
balans te brengen en kunt dit na de
opleiding aan je cliënten aanleren.
4 Je leert hoe je door middel van een
chakra (zelf)massage op handen en/of
voeten in balans kunt brengen om het
daarna ook aan je client aan te leren.
5 Je leert om met unieke zuivere
olieblends de chakra’s te balanceren
voor zowel jezelf als het je cliënten te
leren.
5 Je leert het gebruik van etherische
oliën bij chakra’s.
6 Je Je weet na de opleiding
hoe je een roller kunt maken van
aromablends of etherische olie in
combinatie met een dragerolie en in
welke verhouding.

Docent
Joanne Klein Wolterink en Ina Oostrom

Locatie
Hoevestein 12, Oosterhout NB

Accreditatie en erkenningen
Erkend door VIV | VBAG via KTNO, door
BATC

Meer informatie en aanmelden
https://hypnosementor.nl/
opleidingen/chakra-balancing/

Studiebelasting 28 uur/1 EC.
Voor zelfstudie krijg je tijdens de
opleiding een titel van een boek
over chakra’s dat je zelf dient aan te
schaffen ter waarde van ongeveer €
40,-
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NIEUWE OPLEIDING

AROMATHERAPIE HYPNOSE
Als je eenmaal de wereld van essentiële oliën binnenstapt is er eigenlijk geen weg meer terug. De weelde die de
plantenwereld aan ons overdraagt door haar essentie aan ons te geven is veelomvattend. Door de veelvoud aan geuren
en bestanddelen brengen de oliën ons een rijkdom aan therapeutische toepassingen. De essentie van bloemen, schors,
wortels, bladeren of andere stoffen is zo geconcentreerd dat al in een druppel essentiële olie bijzonder veel kracht is
verzameld.
Essentiële oliën werken direct in op het lymbische systeem en kunnen bijdragen aan het verminderen van angst,
boosheid, verdriet, verwerken van shock. Essentiële oliën bieden een hele mooie ondersteuning tijdens en na een
hypnotherapiesessie door de mogelijkheden om emoties positief te beïnvloeden en te ankeren.
Resultaat

Inhoud
De wonderlijke kracht van essentiële
oliën
Productie en kwaliteit van essentiële
oliën
Veiligheidsaspecten van essentiële
oliën
De chemie van essentiële oliën
De routes die essentiële oliën in het
lichaam nemen
Het gebruik van essentiële oliën
De toepassing van essentiële oliën
Het aroma en de psychische en
energetische werking van essentiële
oliën
Dragerolie en de rol bij topische
toepassingen van essentiële oliën
Hoe werkt een biotensor.
Selecteren van essentiële oliën met
een biotensor.
Introductie in de Chinese geneeskunde
en emoties in relatie tot aromatherapie
Specifieke toepassingen bij hypnose

Voor wie
Deze opleiding richt zich op degenen
die al een opleiding hypnose hebben
gevolgd en een mooie aanvullende
techniek willen leren specifiek
toegespitst op hypnotherapie.
Deze opleiding wordt op HBO-niveau
gegeven.

1 Na deze driedaagse opleiding kun je
de hypnotherapiesessies ondersteunen
met aromatherapie.
2 Na deze opleiding weet je hoe
vanuit de Chinese geneeskunde naar
emoties wordt gekeken en kun je de
selectie van een essentiële olie richting
geven door deze kennis.
3 Na deze opleiding weet je op welke
wijze je essentiële oliën kunt toepassen
in je praktijk
4 Na deze opleiding weet je hoe
je kunt nagaan wat de chemische
bestanddelen zijn van essentiële oliën,
de werkingsaspecten van essentiële
oliën, de veiligheidsaspecten rondom
de toepassing van essentiële oliën en
weet je hoe je kunt nagaan welke olie
een mogelijke negatieve interactie
hebben met medicijnen.

Docent
Ina Oostrom

Locatie
Hoevestein 12, Oosterhout NB

Accreditatie en erkenningen
Erkend door NVST | VIV via KTNO,
door BATC, door Catcollectief via
Gatregisteropleidingen

Meer informatie en aanmelden
https://hypnosementor.nl/
opleidingen/aromatherapie-hypnose/

De opleiding omvat drie
opleidingsdagen
Opleidingsmanual in de Nederlandse
taal

Tijdsinvestering
Deze opleiding betreft in totaal 24
docentcontacturen (3 dagen klassikaal)
alsmede minimaal 25 uren zelfstudie)
2 EC’s.

Wat krijg je

Het ruiken van al die
prachtige geuren en het
leren over al hun toepassingen.

Sandra Brosens

Certificaat van deelname
Je ontvangt een manual van de
opleiding inclusief 100 essentiële
olieprofielen
Je ontvangt een oefenkit met 12
verschillende oliën (4 ml) , alsmede
een aantal geurmonsters.
Je ontvangt een biotensor.
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CARCINOS HYPNOSE OPLEIDING
Mensen die de diagnose van kanker of een andere ernstige ziekte krijgen worden niet alleen geconfronteerd met de
fysieke consequenties van de ziekte, maar ook de emotionele impact daarvan. In deze opleiding leer je technieken om je
cliënten te ondersteunen met bijzondere hypnosetechnieken en een aantal scripts. Het woord CARCINOS representeert de
woorden: Cancer, Anger, Relief, Control, Immune system, No harm, Opinion, Self-hypnosis.

Inhoud
Wat is kanker en hoe kun je mensen
hierbij ondersteunen
Basis concepten van hypnotherapie in
relatie tot kwantumfysica
Omgaan met kanker en emoties
Omgaan met emoties
Hoe kan hypnose een bijdrage
leveren aan het versterken van het
immuunsysteem
Hypnosetechnieken bij kanker zoals
pijnbestrijding, de geest ontgiften, de
geest voeden
De light body hypnosis techniek
voor werken met het innerlijke kind,
regressietechniek en life between life
techniek.
Themadossiers: Kanker, fybromyalgie,
SOLK klachten, diabetes, chronisch
vermoeidheidssyndroom,
vruchtbaarheidsproblemen

Voor Wie
Deze opleiding richt zich op degenen
die al een opleiding hypnose hebben
gevolgd en zich verder wil verdiepen
in technieken om met hypnose met
mensen met kanker of andere ernstige
ziektes te kunnen ondersteunen.
Deze opleiding wordt op HBO-niveau
gegeven.

Resultaat
1 Na deze opleiding weet je hoe je
op verantwoorde wijze mensen kunt
ondersteunen met kanker of andere
ernstige ziekten
2 Je leert hoe je mensen kunt
ondersteunen ten aanzien van
emotionele problemen, pijn en
andere klachten met behulp van
hypnose technieken die je al kent met
aanvullende nieuwe technieken.

Docent
Ina Oostrom

Locatie
Hoevestein 12, Oosterhout NB

Accreditatie en erkenningen
Erkend door VBAG | VVET | NVST via
KTNO, door BATC, door Catcollectief
via Gatregisteropleidingen

Meer informatie en aanmelden
https://hypnosementor.nl/
opleidingen/carcinos-hypnoseopleiding/

Kennis van regressietechnieken wordt
sterk aanbevolen.

wat krijg je
De opleiding omvat twee
opleidingsdagen
Opleidingsmanual in de Nederlandse
taal
Certificaat van deelname

Tijdsinvestering
Deze opleiding betreft in totaal 16
docentcontacturen (2dagen klassikaal)
alsmede minimaal 12 uren zelfstudie.
Studiebelasting 28 uur/1 EC.

Wederom een ﬁjne
masterclass Carcinos.
Toepasbaar als
ondersteuning van
patiënten die die kanker
hebben en voor ernstig
zieken, niet als genezing!
HypnoKracht Rosmalen
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MAATWERK IN VOEDING
Leer hoe je cliënten individueel advies kunt geven ten aanzien van voeding gericht op gezondheid en afvallen zonder
enige vorm van dieet vanuit de Chinese voedingsleer in combinatie met metabolic typing. Maatwerk in Voeding is
een bijzondere specialisatieopleiding welke je leert kijken naar voeding vanuit de voedingsleer vanuit de Chinese
voedingsleer. Je leert hierbij wat warme en koude voedingen voor invloed hebben niet alleen op gewicht, maar ook op
gezondheid in het algemeen. Verder leer je hoe de smaakrichting van voedsel van invloed kan zijn op het gewicht.
Voeding in deze tijd is voor veel mensen een vraagteken geworden. Wat is nu gezond?

Resultaat
Inhoud
Je leert hoe er op een natuurlijke wijze
een balans via voeding een balans
gecreëerd kan worden.
Je leert om vanuit de Chinese
voedingsleer het stofwisselingstype
van je cliënt te bepalen.
Je leert om de ‘zwakke kant’ van
spijsvertering te versterken en te
kijken naar de oorzaak in plaats van
de symptomen. Het maken van een
voedingsadvies op maat voor je cliënt
ten aanzien van metabolisme en zijn/
haar voedingstypologie
Je leert over hoe voeding een
belangrijke factor is met betrekking
tot het functioneren van het
immuunsysteem.
Verder wordt ingegaan op
onevenwichtige vertering/darm
microbioom, intermittent vasten,
plan van aanpak bij overgewicht, de
thermische werking van voeding en
nog veel meer.

Voor wie
Deze opleiding richt zich op degenen
die al een opleiding hypnose hebben
gevolgd en zich expert willen kunnen
noemen op het gebied van het
werken met afvallen, eetstoornissen,
overgewicht en die zeer gerichte
voedingsadviezen willen kunnen geven
aan hun cliënten.
Deze opleiding kan eveneens gevolgd
worden zonder vooropleiding in
hypnose.
Deze opleiding wordt op HBO-niveau
gegeven.

Tijdsinvestering
Deze opleiding betreft in totaal 16
docentcontacturen (2 dagen klassikaal)
alsmede minimaal 29 uren zelfstudie
en brengt 1,5 EC‘s.

1 Je kunt uitleggen aan je cliënt
hoe de temperatuur van voedsel van
invloed is op gewicht en gezondheid
2 Je kunt uitleggen aan je cliënt hoe
de smaak van voedsel van invloed is op
gewicht en gezondheid.
3 Na deze tweedaagse opleiding kun
je een individueel eetadvies geven dat
niet alleen helpt bij gewichtsafname,
maar dat ondersteunend is voor de
gezondheid van je cliënt.
4 Je leert om aan de slag te gaan met
een metabolische vragenlijst en TCManamnese waardoor je in staat bent
om een individueel voedingsadvies te
geven aan je cliënt, welke niet alleen
helpt bij het afvallen, maar die ook
kan bijdragen aan gezondheid in het
algemeen.

Docent
Marieke Peters

Locatie
Hoevestein 12, Oosterhout NB

Dunne darm
Hart

Accreditatie en erkenningen
Erkend door VIV via KTNO, door
BATC, door Catcollectief via
Gatregisteropleidingen

Meer informatie en aanmelden
https://hypnosementor.nl/
opleidingen/maatwerk-in-voeding/

Super interessant. Het
maakt je erg enthousiast
om een andere levensstijl
te beginnen en anderen
hiermee te helpen.
Hoogtepunten: de andere
zienswijze, met name
thermische werking,
stofwisselingstypen

Masja Meeren

Vuur

Galblaas

Maag
Milt

Lever

Aarde

Hout

Nieren
Blaas

Water

Longen

Dikke darm

Metaal

Wat krijg je
De opleiding omvat twee
opleidingsdagen
Opleidingsmanual in de Nederlandse
taal
Certificaat van deelname
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HYPNOCELL®
Leer werken op cel- en DNA-niveau voor ondersteuning van herstel bij ziekte, botbreuken, verbetering van sportprestaties,
burn-out en veel meer. In deze hypnoseopleiding leer je werken op cellulair niveau voor versneld herstel en het vertragen
van het verouderingsproces op telomeer niveau. In deze tweedaagse intensieve training word je een HypnoCell®
specialist. Je leert alles wat je moet weten om patiënten te helpen om sneller te herstellen van verwondingen en
operaties en hoe je deze kennis kunt toepassen als ondersteunende techniek bij kanker, tumoren en auto-immuunziekten.
Lichaam, hoofd en onderbewustzijn worden een krachtig team dat elke
hendel gebruikt om het herstelproces te optimaliseren.
Inhoud
Hoe de cellen werken, de taal van
cellen
Reorganisatie van het lichaam
De kracht van DNA ontketenen
Sneller herstellen
Immuno-Boost® versterken van het
immuunsysteem
Verhoog en versnel het herstel in het
lichaam, zodat lichaam, ziel en geest
een onverslaanbaar team worden.
Beïnvloeding van het
verouderingsproces tot op cellulaireen metabolische niveau.
Stressmanagement tot in de celkern en
tot op het DNA- en telomeerniveau.
Werken met verwondingen aan botten,
ligamenten en pezen
Tijdens operaties: Hoe je de
zelfgenezende krachten kunt activeren
voor de operatie.
Problemen met littekens (ook met
oude)
Burn-out en uitputting
Verminderen van bijwerkingen van
geneesmiddelen, bijvoorbeeld tijdens
chemotherapie
Prestatieverhoging in de sport
(met name verhoging van het
uithoudingsvermogen)
Inhoud HypnoCell® gevorderd
Verbeteren van sportprestaties – het
versterken van kracht in de spieren
Werken met vetcellen

Resultaat
1 Na deze opleiding weet je hoe je
kennis over cellen kunt inzetten tijdens
hypnose.
2 Na deze opleiding weet je met
hypnose kunt werken op DNA niveau
3 Kun je op hypnoseniveau bijdragen
aan een goede uitlijning van het
lichaam.
4 Weet je hoe je met hypnose kunt
werken op telomeer niveau.
5 Kun je HypnoCell® veelzijdig
inzetten voor mentale en fysieke
problemen

Docent
Erich Walker (spreekt Engels) Manual is
in het Nederlands.

Locatie
Hoevestein 12, Oosterhout NB

Accreditatie en erkenningen
Erkend door VBAG | VVET | NVST
| VIV | VVET via KTNO, door
BATC, door Catcollectief via
Gatregisteropleidingen

Meer informatie en aanmelden
https://hypnosementor.nl/
opleidingen/hypnocell-hypnoseopleiding/

Werken met autoimmuunziekte en
allergie vanuit de cellen
Werken met huidproblemen,
slaapproblemen

Voor Wie
Deze opleiding richt zich op degenen
die al een opleiding hypnose hebben
gevolgd en zich verder wil verdiepen
in technieken bij ziekte en herstel op
cellulair- en DNA niveau.
Deze hypnose opleiding wordt gegeven
op HBO-niveau.
Bij een aantal technieken wordt kennis
van regressietechnieken aanbevolen.
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Deze opleiding wordt in de Engelse taal
gegeven

wat krijg je
De basis opleiding omvat twee
klassikale opleidingsdagen
De gevorderden opleiding omvat een
klassikale opleidingsdag
De opleiding wordt in de Engelse taal
gegeven.

Mijn verhaal kent zoals elk
levensverhaal hoogte- en
dieptepunten:
wereldkampioen, 20 jaar
rugpijn, een hartaanval op
35 jaar en een burn-out op
43 jaar.
Dit alles liet me zien: We
moeten een team maken
van lichaam, geest en hart.
Anders remmen we onszelf.

Erich Walker - docent
HypnoCell®

Een manual voor de basisopleiding in
de Nederlandse of Engelse taal.
Certificaat van deelname

Tijdsinvestering
Deze opleiding betreft voor
de basisopleiding in totaal 16
docentcontacturen (2 dagen klassikaal)
alsmede minimaal 10 uren zelfstudie.
Voor de gevorderden opleiding betreft
het in totaal 8 docentcontacturen
en 8 uren zelfstudie. In totaal voor
de gehele HypnoCell® opleiding:
Studiebelasting 42 uur/1,5 EC’s.

ACTIVEFLOW® ACTIEVE WAAKHYPNOSE
Door middel van monotone bewegingen kun je je cliënt in een bijzondere mentale staat brengen om tal van issues aan
te pakken. Geschikt voor volwassenen en kinderen. Tijdens deze tweedaagse opleiding leer je hoe je iemand in een
ontvankelijke staat (waakhypnose) kunt brengen door middel van beweging, hetzij op een hometrainer, bureaufiets,
trampoline, tijdens het rennen buiten. Je leert hoe je tijdens deze ontvankelijke staat kunt werken met tal van zaken
zoals het ontsluiten van persoonlijke hulpbronnen, het ankeren ervan, beter presenteren, succesvol slagen voor examens,
overwinnen stotteren, verhogen concentratie, versterken motivatie, afkomen van fysieke ongemakken, verbeteren
sportprestaties, verbeteren studieprestatie en veel meer.

Inhoud
Basisprincipes van Aktieve Waak
Hypnose
Geschiedenis en stand van zaken van
het onderzoek, vergelijking met andere
inducties Standaard inductie met
Aktieve Waak Hypnose
Zelfhypnose
Ego-versterking.
Diverse inducties
Regressie in een Aktieve Waak Hypnose
en abreacties;
Partstherapie met Aktieve Waak
Hypnose
Gebruik van persoonlijke positieve
hulpbronnen en herbeleving van
ervaringen uit het verleden met een
hoge competentie
Voor het overwinnen van stotteren
Voor excellente presentaties, beter
presenteren, beter solliciteren
Succesvol slagen voor examens,
bijvoorbeeld voor het behalen van het
rijbewijs.
Concentratie te verhogen, motivatie
overwinnen, egoversterking
Helpen om lichtheid te brengen in
depressieve stemmingen.

Resultaat
1 Na de opleiding kun je meteen met
de geleerde technieken aan de slag,
voornamelijke gericht op persoonlijke
ontwikkeling van je cliënt.
2 De opleiding is afgestemd op
personen die de mogelijkheid hebben
om kort na de training gebruik te
maken van wat ze hebben geleerd in
hun professionele omgeving.
3 Het is een waardevolle aanvulling
voor diegenen die hypnose-, NLP- of
soortgelijke opleidingen hebben
gevolgd of die communicatie- of
psychotherapie- of soortgelijke
kwalificaties hebben gestudeerd op
het gebied van coaching, consulting,
training of therapie.

Docent
Claude Ribaux (spreekt Engels). Manual
in de Nederlandse taal.

Locatie
Hoevestein 12, Oosterhout NB

Accreditatie en erkenningen
Erkend door VBAG | VIV via KTNO,
door BATC, door Catcollectief via
Gatregisteropleidingen

Wat krijg je

Actieve Waak Hypnose in actie
Actieve Waak Hypnose in de sport
Afkomen van fysieke ongemakken
Het Milton hypnotische taalmodel voor
het maken van eigen scripts

Meer informatie en aanmelden
https://hypnosementor.nl/
opleidingen/activeﬂow-aktieve-waakhypnose/

Actieve Waak Hypnose inzetten voor
bewegen en leren

Voor wie
Dit geavanceerde trainingsprogramma
is afgestemd op coaches, therapeuten,
sportpsychologen, psychotherapeuten,
personal trainers, docenten en andere
mensen die professioneel werken
op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling.
Deze opleiding wordt op HBO-niveau
gegeven.

De opleiding is in de Engelse taal en
omvat twee opleidingsdagen
Opleidingsmanual in de
Nederlandse taal
Certificaat van deelname

Tijdsinvestering

NIEUWE OPLEIDING

Deze opleiding heeft 16 uren
klassikaal onderwijs en er wordt
verwacht dat je minimaal 10 uur
besteed aan zelfstudie in het
bestuderen en uitwerken van het
studiemateriaal en een aantal
opdrachten.

Er is geen voorafgaande
hypnoseopleiding nodig.
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HYPNOTIC BEAUTY & CHARISMA
Onderzoek laat zien dat hypnosetechnieken kunnen bijdragen aan verjonging van het lichaam. Leer werken met beauty
& charisma: ook in groepenherstelproces te optimaliseren. Hypnotic Beauty en Charisma veroveren de wereld. Er is
een enorm marktpotentieel zowel voor het gebruik van hypnose om mooier en jonger worden als ook ten aanzien
van het vergroten van charisma. Deze opleiding opent deuren voor je. De hypnosetechnieken van HypnoticBeauty &
HypnoticCharisma maken jou en je cliënten mooier of wel aantrekkelijker, jonger en charismatischer. Leer deze mooie
technieken te gebruiken door je aan te melden voor de opleiding hypnotic Beauty/Charisma Consulent.

Inhoud
Praktische voordelen en de waarde van
jeugdigheid en aantrekkelijkheid
Ondersteuning van wetenschappelijk
en medisch onderzoek
Ondersteuning vanuit Oosterse
bronnen
Het aanwenden van de MindBody connectie om jeugdigheid en
aantrekkelijkheid te vergroten
Overzicht van 6 hypnosetechnieken
om persoonlijke jeugdigheid en
aantrekkelijkheid te laten toenemen.
Marketing van Hypnotic Beauty
Practicum: Jeugdigheid en
aantrekkelijkheid inductie
Definities en kwaliteiten van charisma
Praktische voordelen van charisma
Is charisma aangeboren of verworven?
Wat is de waarde van charisma
Hypnose voor transformatie
Word rolmodel en leider
Wie is charismatisch?

Resultaat
1 Je kunt eenvoudige krachtige
hypnosetechnieken toepassen om
charisma te vergroten via introductie
op Charisma, Charisma en Charisma
gevorderd Theorie en Praktijk
2 Je kunt eenvoudige krachtige
hypnosetechnieken toepassen om
mooier of aantrekkelijker en jonger te
worden door middel van Hypnotische
Schoonheid door Sereniteit, Hypnotische
Ogen, Hypnotisch Gelaat en Hypnotische
Glimlach
3 Je komt te weten hoe deze
technieken werken en hoe je deze
technieken aan je cliënten kunt leren
4 Je krijgt een overzicht van de
relevante wetenschappelijke studies
waaraan in Hypnotic Beauty & Charisma
wordt gerefereerd. Je kunt er in de
praktijk meteen na de opleiding
mee aan de slag

Docent
Ina Oostrom

Overzicht van 6 hypnosetechnieken

Locatie

Hoe deze technieken werken om
charisma te vergroten

Hoevestein 12, Oosterhout NB

Ondersteuning van wetenschappelijk
onderzoek

Accreditatie en erkenningen

Ondersteuning van Oosterse bronnen

Erkend door Catcollectief via
Gatregisteropleidingen

Marketing van Hypnotisch Charisma

Meer informatie en aanmelden

Effectieve marketing tools
Practicum: Hypnotisch Charisma.

Voor Wie

https://hypnosementor.nl/
opleidingen/hypnotic-beautycharisma-hypnose-opleiding/

Iedereen die geïnteresseerd is om
zelf charismatischer, jonger en
aantrekkelijker te worden, zal deze
opleiding als een transformationele,
rijk lonende ervaring ondergaan.
Wil je toegang krijgen tot de lucratieve
markten rondom zelfverbetering, jeugd
en schoonheid dan word je met deze
opleiding uitgerust met bijzondere
tools en technieken. De geleerde
technieken zijn bijzonder geschikt om
met groepen te werken wat vanuit de
marketing gezien een interessante
optie is.
Deze opleiding is op MBO-niveau
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wat krijg je
Een halve dag opleiding in de
Hypnotic Beauty & Charisma
technieken
Alle digitale materialen van Hypnotic
Beauty ter waarde van € 95,–
Alle digitale materialen van Hypnotic
Charisma ter waarde van € 125,Je mag jezelf Hypnotic Beauty &
Charisma Consulent noemen en
individuele sessies en groepssessies
geven
Je kunt affiliate worden voor de
verkoop van de digitale producten
Toegang tot de besloten groep op
Facebook van Hypnotic Beauty en
Charisma

Heel duidelijk en heel
interessant. Bovendien goed
verzorgd met hulpmiddelen
zoals manual.

Margriet Brink

Uitgebreide manual Hypnotic Beauty
& Hypnotic Charisma
Een certificaat als Hypnotic Beauty &
Charisma Consulent

Tijdsinvestering
Deze opleiding betreft in totaal
4 docentcontacturen (dagdeel
klassikaal) en 4 uur zelfstudie.

HAVENING TECHNIQUES®
De Havening Technieken® zijn binnen de therapiewereld sterk in opkomst. Leer hoe je met deze indrukwekkende
technieken kunt werken aan angsten, depressie, burn-out, traumaverwerking, chronische pijn en veel meer.
Certified Havening Techniques® Practitioner Training In deze unieke en baanbrekende training ontdek je hoe je de
Havening Techniques kunt gebruiken bij een breed scala aan onderwerpen, van angststoornissen, trauma’s, verslaving tot
het ontwikkelen van emotionele veerkracht, gezondheid en welzijn.

Inhoud
Hoe gebruik je de Havening
Techniques bij angst, paniekaanvallen,
post-traumatische stress, fobieën,
chronische pijn, somatisatie
stoornissen & pathologische emoties
met uitstekende resultaten binnen
enkele minuten!
Live demo’s en interactieve
praktijksessies
Het begrijpen van de neurobiologie
van de menselijke aanraking &
hoe deze de hersenen en lichaam
verandert.
Hoe je consequent snelle en blijvende,
levensveranderende resultaten voor je
cliënten kunt realiseren.
Emotionele veerkracht ontwikkelen en
onderhouden met Havening
Zelf-Havening technieken voor stress
management en ontspanning.
Groei van een succesvolle therapie
praktijk met behulp van Havening.
Live demonstraties &
praktijkgroepsessies.
Hoe je met vertrouwen gebruik kunt
maken van Havening Techniques met
wie dan ook online en daarbij dezelfde
resultaten behalen als met gewone
sessies.
Toegang tot de Facebook Havening
Community
Directe toegang tot de Havening Primer
& bonusvideotraining wanneer je je
aanmeldt

Voor wie
Deze training richt zich op
hypnotherapeuten, psychotherapeuten,
EFT/TFT/EMDR-beoefenaren,
therapeuten in de geestelijke
gezondheidszorg, begeleiders,
eerstehulpverleners, docenten,
coaches en medische professionals.
Deze opleiding kan gevolgd worden
zonder vooraf een hypnoseopleiding te
hebben gevolgd.
Deze opleiding wordt op HBO-niveau
gegeven.

Resultaat
1 Na de opleiding kun je meteen met
de geleerde techOpmerkelijke, snelle
& buitengewone resultaten met je
cliënten binnen enkele minuten!
2 Nieuwe kennis, technieken en
vaardigheden die je direct kunt
gebruiken. Het snel lokaliseren en
identificeren van de onderliggende
oorzaken van angst bij problemen
en trauma’s voor snelle en blijvende
resultaten.
3 Leer je cliënten hoe ze ZelfHavening technieken kunnen gebruiken
voor stress management & het
ontwikkelen van veerkracht
4 Inzicht in hoe Havening in
combinatie met hypnotherapie
& andere psychotherapeutische
modaliteiten grotere resultaten behaalt

Docent
Stephen Travers (spreekt Engels).
Manual in de Engelse taal.

Locatie
Online of klassikaal

Accreditatie en erkenningen
Erkend door VBAG | VIV via KTNO
Erkend door BATC

Erkend door Catcollectief via
Gatregisteropleidingen

Meer informatie en aanmelden
https://hypnosementor.nl/
opleidingen/havening-techniquesopleiding/

Wat krijg je
De opleiding omvat twee
opleidingsdagen in de Engelse taal
Download opleidingsmanual in de
Engelse taal
Een bonus video van twee dagen
opgenomen Havening opleiding.
Toegang tot de private Havening
Facebook Group wereldwijd
Online toegang tot diverse resources

Als therapie is het overweldigend. Ik heb nog nooit eerder
zoiets gezien of meegemaakt.
Mocht je twijfelen over deelname, denk niet verder na,
doe het gewoon. Het zal je
leven veranderen. Een echte
aanrader.

Brian Kennedy

Voortdurende mentorschap en
ondersteuning van Stephen Travers,
The Director of U.K & International
Havening
Certificaat van deelname

Tijdsinvestering
Deze opleiding betreft in totaal 14
docentcontacturen (2 dagen klassikaal)
alsmede minimaal 50 uren zelfstudie
(inclusief certificeringsproces).
Studiebelasting 64 uur/2,5 EC’s
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VAKOPLEIDING INTEGRAAL HYPNOTHERAPEUT
De vakopleiding opleiding hypnotherapeut biedt een vakopleiding die je een allround specialist maakt in het vakgebied
hypnose en hypnotherapeut, waarmee je in tal van sectoren aan de slag kunt op met een veelvoud van thematieken en
problematieken.

Hoe het werkt
Deze studie omvat minimaal 17 EC’s
(Europese studiepunten) en duurt
ongeveer een jaar en bestaat uit
verplichte onderdelen en een keuze uit
facultatieve onderdelen.

Hoe het werkt
Deze cursus richt zich op beginners en
gevorderden in hypnose.
Deze opleiding wordt op HBO-niveau
gegeven.
De meeste deelnemers starten met de
OMNI hyposeopleiding (basis) en OMNI
Hypnotherapieopleiding (gevorderd) en
een aantal specialisatieopleidingen om
later pas een besluit te nemen voor de
vakopleiding.

Verplichte onderdelen (8 EC’s)

AFRONDENDE OPDRACHTEN
Sessieverslagen
Ten behoeve van de vakopleiding wordt
verwacht dat je ervaringsverslagen
maakt van zeven verschillende sessies.
Twee sessies met toepassing van
regressietherapie
Drie sessies met toepassing van telkens
een andere specialisatieopleiding.
Twee sessies naar keuze
Deze verschillende typen sessies
kunnen in willekeurige volgorde worden
gedaan.

Intervisieverslagen
Onderdeel van de vakopleiding Master
Hypnotherapeut is het deelnemen aan
ten minste zes intervisiebijeenkomsten
en van deze bijeenkomsten een
ervaringsverslag te maken.
Deze verslagen kun je vervolgens via
de online module invullen en insturen.
In de module vind je uitleg over wat
intervisie is en hoe je bij een groep kunt
aansluiten.

Afrondend examen
Als afsluiting van de de vakopleiding
wordt een afrondend examen gehouden.

Er is een online leeromgeving waar
je een format kunt vinden voor het
inleveren van de verslagen.

OMNI hypnoseopleiding (2 EC‘s)
OMNI hypnotherapieopleiding (2 EC‘s)
Kerncompetentievakken, opdrachten
en eindtoets (4 EC‘s)

Facultatieve onderdelen ( 9 EC’s in
totaal benodigd)
HypnoKids® (1 EC)
HypnoCell basis en gevorderd (1,5 EC)
Havening Techniques (2,5 EC‘s)
HypnoSlim (1,5 EC‘s)
Maatwerk in Voeding (1,5 EC‘s)
Carcinos (1 EC)
Neuroplasticiteit & HypnoWaving (1 EC)
Aromatherapie hypnose (2 EC‘s)
Chakra Balancing (1 EC)
activeFlow® Actieve Waakhypnose (1
EC)

Afrondende vakken, opdrachten en
eindtoets
Kerncompetentievak argumenteren
Kerncompentievak leiderschap
Kerncompetentievak missie, visie,
strategie
Kerncompetentievakethiek
Ervaringsverslagen van zes
intervisiebijeenkomsten
Acht sessieverslagen
Schriftelijk eindexamen (met
herkansingsmogelijkheid)
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Resultaat
1 Na deze opleiding mag je je
Integraal Hypnotherapeut noemen
2 Je kunt een bijdrage leveren
aan verschillende maatschappelijke
disciplines met je kennis over
hypnose en hypnotherapie.

Docent
Diverse docenten van
de OMNI hypnose en
hypnotherapieopleiding en van de
diverse specialisatieopleidingen

Locatie
Hoevestein 12, Oosterhout NB en
online

Accreditatie en erkenningen
Erkend door VBAG | VIV |
NVST via KTNO, door BATC,
door Catcollectief via
Gatregisteropleidingen

Meer informatie en aanmelden
https://hypnosementor.nl/
opleidingen/vakopleidingintegraal-hypnotherapeut/

Kosten
De totale kosten is de som van alle
verplichte en facultatieve onderdelen
en is afhankelijk van de keuze voor de
vakken..

Specificering kosten van de
afrondende onderdelen
Toegang tot de online lesomgeving €
75,-per jaar.
Leseenheid Argumenteren: € 175,Leseenheid Ontwikkel je persoonlijke
visie en missie € 175,Leseenheid: Goed leiderschap € 175,Leseenheid: Ethiek in handelen € 175,Een dagdeel met informatie over de
vakopleiding Integraal Hypnotherapeut.
(Geen additionele kosten)
Examenkosten € 75,-

ETHIEK

Ethiek is in feite een onderdeel uit de filosofie. Het gaat om
het stellen van vragen van wat goed en rechtvaardig is. Welke
handelingen zijn moreel verantwoord en welke niet? Hoe kun
je handelingen verantwoorden? De ethiek probeert criteria
vast te stellen om te kunnen beoordelen of een handeling als
goed of fout kan worden gekwalificeerd en om de motieven en
consequenties van deze handeling te kunnen evalueren.
Na het volgen van deze opleiding weet je hoe naar bepaalde
vraagstukken betreffende het therapeut-zijn kunt kijken vanuit
een ethische invalshoek.

Inhoud

LEIDERSCHAP

In het kader van leiderschap denk je in eerste instantie aan
grote bedrijven. Eigenschappen en vaardigheden van leiderschap
spelen ook een rol in een klein bedrijf of bij een ZZP’er. In deze
cursus leer je je eigen leiderschapstijl ontdekken en leer je
hoe je deze verder kunt ontwikkelingen. Na deze cursus kun
je benoemen welke type leiderschapsstijl je hebt, wat daarbij
je sterke punten zijn en wat je kunt aanpakken om jezelf te
verbeteren op punten die een uitdaging voor je zijn.

Inhoud

Wat is leiderschap?
Waarom is leiderschap belangrijk voor een therapeut?
Wat zijn leiderschapstijlen en effectief leiderschap

Wat is ethiek

Wat zijn groepsprocessen?

Wat is moraal
Stromingen in de ethiek

Wat is authentiek leiderschap?

Morele problemen

MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

Beroepsethiek
Model voor ethische vraagstukken

ARGUMENTEREN

Argumenteren gaat over het communiceren met anderen met de
bedoeling ze te overtuigen. Er zijn allerlei regels voor het juist
argumenteren. Als therapeut is het belangrijk om meer kennis te
hebben over de basisregels van argumenteren.
Na deze opleiding weet je wat deugdelijke en ondeugdelijke
redenaties zijn en leer je hoe je kunt redeneren om anderen
mensen te overtuigen.

Inhoud

Wat is argumenteren?
Wat is het verschil tussen argumenteren en redeneren?
Wat zijn de basisregels van argumenteren?
Hoe kun je nagaan of een argumentatie geldig is?
Wat zijn drogredenen? Hoe worden ze gebruikt om te misleiden?
Hoe kun je een zorgvuldige argumentatie opzetten?
Hoe maak je een presentatie om anderen te overtuigen?

Ook voor kleine bedrijven en ZZP’ers en therapeuten in het
bijzonder is het belangrijk om na te denken over een missie,
visie en strategie. Met een missie en visie onderscheid je je
en weten je cliënten waar je voor staat en waarvoor ze bij
jou terechtkunnen. Een strategie geeft richting aan je bedrijf
en vergemakkelijkt het uitwerken in een plan van aanpak
ten aanzien van je interne bedrijfsvoering, marketing en
verkoopstrategie.

Inhoud

Wat is een missie en visie en waarom is die belangrijk?
Het ontwikkelen van een persoonlijke missie
Interne bedrijfsanalyse – onderzoek wat je krachten en zwaktes
zijn
Externe bedrijfsanalyse – onderzoek waar er kansen en
bedreigen zijn
SWOT analyse – verwerk de krachten, zwaktes, kansen en
bedreigingen in een matrix en confrontatiematrix
Werk je eigen missie , visie en meerjarenstrategie uit en schrijf
een plan van aanpak
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VEELGESTELDE VRAGEN
Waarom kiezen voor HypnoseMentor?
Wij richten ons met de opleidingen op kwaliteit van de opleiding.
De OMNI hypnoseopleiding, OMNI hypnotherapieopleiding en
de OMNI HypnoMed medische hypnoseopleiding zijn gebaseerd
op meer dan 40 jaar ervaring in hypnose vanuit OMNI Hypnosis
Training Center®.

Alle OMNI gerelateerde opleidingen zijn ISO 9001 gecertificeerd,
wat een kwaliteitscertificering inhoudt.

Een groot aantal van onze specialisatieopleidingen zijn uniek te
noemen en worden gegeven door buitenlandse specialisaten.

Wij zijn door het CRKBO gecertificeerd, dat betekent dat we
opleidingen zonder btw kunnen aanbieden.

Via onze website kun je geverifieerde reviews nalezen over
deelnemers aan onze opleidingen.

Hoe maak ik een keuze uit het grote aanbod
hypnoseopleidingen op het Internet?
Stel jezelf de volgende vragen:
Hoeveel studenten passen datgene dat ze geleerd hebben
succesvol toe?
Hoe effectief zijn ze in hun werk?
Hebben ze hetgeen ze geleerd hebben kunnen toepassen in hun
praktijk en zijn ze ook financieel succesvol?
Hoe goed zijn de docenten/instructeurs opgeleid
en over hoeveel ervaring beschikken ze? Wat is hun
opleidingsachtergrond en getuigschrift?
Kan ik in contact komen met studenten die de opleiding hebben
gevolgd.
Is er kwaliteitscontrole ten aanzien van de docenten?
Welke feedback geven de studenten? Wordt deze gepubliceerd
en zijn de reviews geverifieerd, dat wil zeggen onafhankelijk
geregistreerd?
Zijn er ook medische professionals zoals artsen, tandartsen,
psychologen en psychiaters die de opleiding volgen en
aanbevelen?
Is de opleiding erkend en kun je naderhand ook aansluiten bij
beroepsverenigingen?
OMNI kan op alle vragen positief antwoorden. Je kunt contact
leggen met een van onze oud-studenten via de OMNI-finder.
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Zijn jullie opleidingen gecertificeerd?

HypnoseMentor is als opleiding gecertificeerd door de
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), waardoor
we via de overheid het STAP-budget kunnen aanbieden.

Onze opleidingen zijn via het KTNO geaccrediteerd voor diverse
beroepsverenigingen.
Onze opleiding zijn geaccrediteerd via GATregisterinstelling voor
het CATcollectief.
Een aantal opleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlandse
Beroepsvereniging voor Hypnotherapie (NBVH).
Is vergoeding via verzekeraars mogelijk na de opleiding?
Om voor vergoeding via verzekeraars in aanmerking te komen
is in de regel een drie tot vierjarige studie nodig. Vergoeding
hangt mede af van andere vooropleidingen. Wij raden je aan om
contact op te nemen met het CATcollectief om na te gaan wat
je nodig hebt om via hen als vergoedbaar therapeut te worden
erkend.

Voor wie zijn jullie opleidingen geschikt
De OMNI hypnoseopleiding is geschikt zowel voor startende
therapeuten, mensen die op zoek zijn naar een nieuw vakgebied,
voor therapeuten die een andere specialisatie zoeken en voor
hypnotherapeuten die op zoek zijn naar meer verdieping in het
vakgebied hypnose en hypnotherapie.
OM de OMNI hypnotherapieopleiding te volgen moet eerst de
OMNI hypnoseopleiding (basis) gevolgd zijn. Er is geen vrijstelling
mogelijk voor elders opgeleide hypnotherapeuten.
Voor de specialisatieopleidingen kan als vooropleiding
hypnose en/of hypnotherapie gevraagd worden. Sommige
specialisatieopleidingen zijn toegankelijk zonder kennis van
hypnose.

OVERIGE INFORMATIE
ALGEMENE VOORWAARDEN
Op onze opleidingen zijn de algemene voorwaarden van
toepassing en in het bijzonder de NRTO voorwaarden.

KWALITEITSPRINCIPES

PRIVACYVERKLARING
Voor onze privacyverklaring verwijzen wij naar de website. Voor
wat betreft de opleidingen kunnen persoonsgegevens worden
gedeeld met de docent of het opleidingsinstituut onder wiens
licentie de opleiding wordt gegeven. Daarvoor vragen wij expliciet
toestemming bij de aanmelding.

Voorzorgsprincipe
Wij houden ons aan dit principe door te streven naar een
correcte behandeling van de student en het formuleren en
naleven van onze procedures zoals registratie-, annulerings- en
klachtenprocedures. Wij verstrekken informatie via onze website,
brochures en inschrijvingsformulieren en streven er na dat deze
zo up-to-date mogelijk zijn. We hebben de website derhalve zo
gestructureerd dat wijzigingen in data op eenvoudige wijze op
meerdere plaatsen tegelijk wordt aangepast, om te voorkomen
dat er pagina’s zijn met achterhaalde informatie.

GEDRAGSCODE
Wij conformeren ons aan de door de NRTO opgestelde
gedragscode.

GARANTIE

Sinds 2019 zijn wij gestart met het geven van lessen in de Engelse
taal. Er wordt duidelijk vermeld op de website dat de lessen in de
Engelse taal worden gegeven en wanneer de manuals eveneens
in de Engelse taal zijn.

Mocht de cursist om welke reden dan ook op de eerste dag
tijdens de lunchpauze aangeven, dat

Sinds 2019 richten wij ons eveneens op de Engelssprekende
gemeenschap in Nederland en kunnen we eveneens
Engelssprekende deelnemers uit het buitenland aantrekken. De
Engelstalige website en de procedures zijn in overeenstemming
gebracht met de procedures in de Nederlandse taal. De
algemene voorwaarden zijn in de Engelse taal vertaald.

materialen in te leveren en wij storten dan het volledige
cursusgeld terug op de rekening onder aftrek

Beginsel van rechtszekerheid
Wij streven ernaar om onze studenten correct te informeren
over hun rechten en plichten via de website en in al onze andere
vormen van communicatie. Wij hebben een klachtenprocedure
die ook via onze website wordt gecommuniceerd. Deze is
opgenomen in de algemene voorwaarden, artikel 15.2.

Beginsel van informatieverstrekking
Alle informatie over een opleiding staan op de betreffende
webpagina over de opleiding vermeld. Er is een pagina menu
de gebruiker helpt om direct naar het betreffende onderwerp
te gaan zoals inhoud van de opleiding, voor wie bestemd
(niveau van de opleiding), resultaat, tijdsinvestering, kosten,
voorwaarden, accreditatie, voorwaarden (met een directe
doorlink naar de algemene voorwaarden).

Redelijkheidsbeginsel
We hanteren een flexibel beleid ten aanzien van aanmeldingen.
De annuleringsvoorwaarden zijn helder geformuleerd. We
houden rekening met persoonlijke situaties van een student
zoals ziekte en overmacht en zijn flexibel in het laten deelnemen
aan de opleiding op een ander moment.

Principe van betrouwbaarheid
Wij streven ernaar een kwalitatief hoogwaardig instituut te zijn
welke betrouwbaarheid en ethisch handelen hoog in het vaandel
heeft staan. We hechten veel waarde aan nazorg en de studenten
krijgen op verschillende wijzen de mogelijkheid aangeboden om
na de opleiding contact met ons te leggen voor ondersteuning.
De betrouwbaarheid komt eveneens tot uiting door het feit dat
we sinds onze start in 2012 nog nooit geconfronteerd zijn geweest
met een serieuze klacht. Wij werken proactief om de kwaliteit van
de opleiding voortdurend te verbeteren en daar waar mogelijk
voeren we punten die vanuit de evaluaties binnenkomen door.

hij/zij niet tevreden is en verder niet wenst deel te nemen, dan is
het voldoende om de uitgereikte

van de inschrijfkosten van € 275,--.
Verder garanderen wij dat een oud OMNI student die live heeft
deelgenomen aan de hypnotherapieopleiding
voor een bedrag van € 100 per dag opnieuw kan deelnemen
onder voorwaarde dat de
opleiding niet is volgeboekt, het betreft in principe een last
minute boeking. Dit beleid is ingevoerd
om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van het welslagen
van alle deelnemers en geld
wereldwijd. Het kan zijn dat er andere tarieven gelden in andere
opleidings-centra. Voorinschrijving
vindt plaats door middel van een e-mail. Definitieve inschrijving
vindt plaats één week voorafgaand
aan de opleiding.

EXAMENREGELEMENT
Bij de afgifte van een diplomadient voorafgaand een schriftelijk
examen te worden afgelegd. Het examen bestaat uit 50 vragen.
Als een vraag goed beantwoord wordt, worden er twee punten
aan toegekend. Bij een totaal van 70 punten slaagt de student.
Als er onvoldoende punten worden behaald kan de student
een herkansing krijgen. Het examen wordt afgelegd door het
invullen van een online toets met meerkeuzevragen. De uitslag
is onmiddellijk na invulling bekend. Voor het afronden van de
OMNI hypnotherapieopleiding en de vakopleiding tot integraal
hypnotherapeut wordt een examen afgenomen.

KLACHTENREGELING
Onze klachtenregeling is gepubliceerd op onze website.
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AROMABLENDS VIA ONZE WEBSHOP
HYPNOTRANCE
De HypnoTrance aromablend neemt je mee op jouw helingspad, op jouw ontwikkelpad,
vanuit respect en onvoorwaardelijke liefde, alles is goed.
Ze verfrist, reinigt, brengt rust en kalmte. Op ontspannen wijze, bijna hypnotisch
ondersteunt ze je om even de feitelijke wereld achter je laten om zo op innerlijke reis te
gaan. Tijdens deze reis wordt je aangemoedigd om alles los te laten wat losgelaten mag
worden. Je bent goed gegrond en voelt je veilig in je eigen kern. Vanuit geborgenheid en
een beschermd gevoel kijk je vol vertrouwen naar alles wat zich aandient. Vol frisheid en
met de juiste zonnestraal brengt ze warmte in je hart. Ervaar je innerlijke kracht………
Deze blend bestaat uit citroengras, elemi, roos, neroli, mirre en blauwe kamille. Deze
blend bevat dezelfde etherische oliën als HypnoDream. De verhouding tussen de oliën is
anders en dat geeft ook weer een ander effect.

HYPNODREAM
HypnoDream is een aromablend welke speciaal ontwikkeld is voor therapeuten die in
combinatie met etherische oliën werken.
De HypnoDream aromablend neemt je mee op jouw helings- en ontwikkel pad. Je mag
even helemaal uitrusten. Je hoeft niets meer te doen. Ze laat je diep ontspannen op jouw
favoriete plek. De plek waar jij je veilig, geborgen, geliefd en gewaardeerd voelt. Zij
verfrist en reinigt je van alle ballast. Ze helpt je diep te wortelen met moeder aarde, ze
verwarmt je hart, connect je met je innerlijke kracht. Alles is goed zo als het is. Jij mag er
Zijn………
Deze blend bestaat uit citroengras, elemi, roos, neroli, mirre en blauwe kamille. Deze
blend bevat dezelfde etherische oliën als HypnoTrance. De verhouding tussen de oliën is anders en dat geeft ook weer
een ander effect.

HYPNOJOY
De HypnoJoy aromablend neemt je op speelse wijze mee op je helings pad, op jouw
ontwikkel pad, en in verbinding te staan met je innerlijke onschuldige kind. Dit vanuit
respect, onvoorwaardelijke liefde en dat alles er mag zijn. De Hypno joy geur verfrist,
zuivert, en maakt dat alle emoties mogen stromen. Ontladen en loslaten waardoor
de onbezorgdheid weer naar boven komt. Blijheid komt in je hart, verbinding met je
innerlijke kind en kracht ontstaat. Niets hoeft meer.
Deze blend bestaat uit citroengras, elemi, roos, mandarijn, jasmijn abs, sandelhout.

Let op: Als je deze blend tijdens hypnose gebruikt, kan dat emoties heel kracht
versterken. Deze olie kan worden gebruikt om emoties te roepen en positieve emoties na een sessie te ankeren. Maak
uitsluitend gebruik van een etherische olie in hypnose als je bent opgeleid om met regressietherapie en abreacties
te werken. Hoe je etherische oliën in de hypnosepraktijk kunt toepassen kun je leren tijdens de driedaagse opleiding
Aromatherapie Hypnose.
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Verkrijgbaar via onze webshop

