
Opleiding 
Hypnotherapeut

Niveau 2

Deze 6-daagse vervolgopleiding is samengesteld voor 

deelnemers van de Hypnovision opleiding niveau1 en 

voor praktiserende hypnotiseurs en hypnotherapeuten. 

Deelnemers leren onder andere hypnotherapie en 

gedragstherapie te integreren.

Gecer t i f iceerd door  de Nat ional  Gui ld  of  H ypnotists



Niveau 2:  
Hypnotherapie voor gevorderden

Niveau 2 leidt op tot hypnotherapeut en is samengesteld voor 
deelnemers van de basisopleiding Hypnovision en voor praktiserende 
hypnotiseurs en hypnotherapeuten. Deelnemers leren onder andere 
hypnotherapie en gedragstherapie te integreren. Je leert:

Gedragsbeoordeling
Gedrag, gevoelswaarde, gewaarwording, voorstellingswereld en begrip. Methodologie 

voor zowel cliënt als therapeut om inzicht in het gepresenteerde probleem te verkrijgen.

Doelstellen
Leer ´sleutelvragen´ gebruiken om een doel helder te maken. Hoe congruent is cliënt met 

zijn doel? Obstakels (h)erkennen en overwinnen.

Hypnose en het verbeelde doel vastleggen
In het Engels ‘GIFT’ genoemd. Een juiste benaming voor een wonderbaarlijk effectieve 

methode, die de cliënt helpt zijn gestelde doel onder hypnose te ervaren en integreren. 

Regressie naar vorige levens
De cliënt gelooft niet in reïncarnatie? Het maakt niet uit. Bewezen is dat regressie naar 

een vorig leven helpt bij het oplossen van problemen die zich in dit leven voordoen, of je 

erin gelooft of niet.

Systematische desensibilisatie
Zeer werkzaam bij het oplossen van sterke angsten en fobieën (vliegangst, pleinvrees, 

smetangst etc.)

Het opstellen van een behandelplan
Belangrijk is het als hypnotherapeut de weg die naar het welzijn van de cliënt leidt te 

leren zien en er een behandelplan voor op te stellen.

Zelfhypnose training presenteren
Een speciaal programma van de National Guild.



Andere toepassingen
Telkens terugkerende gedachten stoppen - brugtechnieken voor regressie – het laten sa-

menwerken van twee delen die elkaar tegenwerken – situaties uit het verleden begrijpen 

en in het gevoel anders ervaren (vergeving). Dit zijn enkele van de vele toepassingen die 

geleerd worden.

Therapeut
De houding van een Hypnovision therapeut is er een van warme aandacht. Het gevoel en 

begrip van wat het begeleiden van cliënten inhoudt is een belangrijk onderdeel van de 

vervolgopleiding. 

Programma
Dag 1:  Gedragsbeoordeling / Doel stellen

Dag 2:  Doel vastleggen in trance/ sleutelvragen (Gift)  

Dag 3:  Systematische desensibilisatie / vliegangst / fobieën

Dag 4:  Regressie naar vorige levens / brugtechnieken

Dag 5:  Diltz herinprenting / Opstellen van een behandelplan

Dag 6:  Terugkomdag, intervisie met docent en evaluatie van de bereikte resultaten.

Agenda en cursusinformatie
Kijk voor de actuele cursusagenda op: www.hypnovision.nl.

Tijden: van 10:00 tot 17:00 uur

Plaats: ‘t Harde

Prijs: € 875,-

Voor opgave en/of meer informatie bel of e-mail:  

Marina Niemeijer, Hypnovision

Burgemeester U. de Vriesweg 23

8084 AR   ‘t Harde

Tel: 0525- 65 44 66

info@hypnovision.nl

www.hypnovision.nl

Certificaat
Deelnemers aan deze opleiding ontvangen het certificaat Hypnotherapist (CH) 
van het Amerikaanse National Guild of Hypnotists,  
de grootste organisatie op het gebied van hypnose: www.ngh.net.



Deze praktijkgerichte opleiding stelt je in staat cliënten/patiënten 
met diepgaande methodieken in hun probleem c.q. veranderings-
proces te begeleiden.

Wat is hypnotherapie?
Therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van 
hypnose als hulpmiddel bij psychische en 
lichamelijke problemen. De trance staat, of 
hypnose, wordt bij hypnotherapie opgewekt 
om te motiveren, gedrag te veranderen, 
om angsten en fobieën terug te brengen 
naar een normale respons, en om pijnen te 
verminderen of te elimineren. Ook voor het 
bewust worden en veranderen van onbe-
wuste processen is trance van onschatbare 
waarde.

Deze cursus wordt sinds 1995 in Nederland 
gegeven. Het is een combinatie van de 
hypnose opleiding van Burt Goldman 
- internationaal instructor trainer- en de 
opleiding tot hypnotiseur en hypnotherapeut 
van de grootste organisatie voor hypnose 
in Amerika, de National Guild of Hypnotists 
(N.G.H.).

Niveau 2 helpt je om samen met je cliënt de 
weg te bewandelen die leidt van de reden 
van haar/zijn komst, naar het op een andere 
manier in het leven staan. Alles wat zich op 
die weg voordoet kan worden aangepakt. 
Niveau 2 geeft vele ‘tools’ om deze belofte 
waar te maken. 

Sandra de Kroon, onderwijs- en organisatie-
adviseur:
“Hypnovision is een interessante aanvulling voor 
mij. Het werken met sterke concentratie, diepe 
ontspanning en het gebruik van suggesties biedt 
allerlei mogelijkheden binnen het onderwijs. Ik 
denk dan bijvoorbeeld aan ondersteuning bij 
leerproblemen, concentratieproblemen en faal-
angst. Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond 
(in de psychiatrie) zie ik daarnaast nog vele 
andere toepassingen. Deze kunnen gericht zijn 
op het lichamelijk functioneren (bijvoorbeeld 
ontspanning en pijnbestrijding). Ze kunnen ook 
gericht zijn op het sociaal-emotioneel functio-
neren, werken aan allerlei vormen van angst, en 
vele andere therapeutische mogelijkheden.”
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Hypnovision docent Marina Niemeijer is 
persoonlijk door Burt Goldman opgeleid. 
Zij is gecertificeerd als instructor trainer 
voor de National Guild of Hypnotists en als 
clinical hypnoterapist door het American 
council of Hypnotist Examiners. Haar kracht 
is de aandacht die zij heeft voor zowel het 
persoonlijke proces als het leerproces van 
de deelnemers. Veel ervaring heeft Marina 
opgedaan in het begeleiden van mensen 
tijdens haar jarenlange functie als directeur/
cursusleider van de Silva Methode (een 
wereldwijd toegepast programma voor 
persoonlijke groei en bewustwording). Haar 
aandacht ligt zowel bij het begeleidings-
aspect, als bij het leerproces. Zij heeft een 
grote ervaring op het gebied van werken met 
het onbewuste.
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