Vanaf 1-1-2018:
Academie Hypnos
Postbus 99 1400 AB Bussum
06-29434319
info@hypnos.nl
www.hypnos.nl

bij Hypnos kun je tevens informatie
inwinnen over:

Academie voor
hypnotherapie en integrale
psychosociale therapie
driejarige (Major) erkende
beroepsopleiding met vierde
specialisatiejaar (Minor) naar keuze
lessen in prettige, sfeervolle locatie
te Bussum
(10 min van station Naarden-Bussum)

Specialisaties:
Masterjaar
Familieopstellingen
NLP
Psycho-oncologische therapie
Bij- en nascholing:
verkorte opleidingen &
losse workshops
Gratis brochures en folders:
tel: 035-6982466 06-29448161
De Dennen 238, 1402 KW Bussum
email: info@hypnos.nl
http: www.hypnos.nl

Hypnos
Symposium
Samenwerking regulier
en complementair

4 november 2017

Ochtendprogramma

Middagprogramma

Barbelo Uijtenbogaardt

Workshops: 13.30 uur

Lezingen: 10.00-12.20 uur
Inleiding, dagvoorzitter
Martine Busch

Samenwerking regulier en complementair
Een onderzoek van het Van Praag instituut

Epi van de Pol

Samenwerking in perspectief
Homeopaat en acupuncturist

Emile Keuter

Op welke wijze kunnen we de samenwerking
verbeteren?
Neuroloog

Marius Engelbrecht
Denkbeelden, grenzen in het denken in perspectief
Historicus, stemtrainer, hypnotherapeut

Sonja Oosterom

Samenwerking regulier en complementair
Hypnotherapeut, coach, psychosociaal therapeut
Bruggenbouwer regulier en complementair

Forum
Martine Busch, Epi van de Pol, Emile
Keuter, Marius Engelbrecht, Sonja Oosterom,
Shirley Jansen, hypnotherapeut en
bedrijfskundig econoom

A) Monique de Weger (trainer Van Praag
Instituut) Relatie met de ander vanuit kracht
B) Barbelo Uijtenbogaardt
Samenwerking en opstellingen (constellatievoorbeeld)
C) Shirley Jansen
Relatietherapie en trance
D) Marius Engelbrecht
‘Verborgen oervormen’: manieren van kijken en
waarnemen
E) Brigitte Heijink
Relatietherapie, de talen der liefde
F) Alice de Wit
Vinger-labyrint en samenwerken

Centrale afsluiting 15.30 uur
Uitreiking boek Barbelo
Bianca Daniels (Uitgeverij Gopher):
Hypnotherapie en Lichamelijke klachten

Speeches
Gelegenheid tot aanschaf van het boek.

Een glaasje om te toasten op een nieuwe
toekomst en een goede samenwerking!

Kosten en deelname
Deze dag wordt gehouden ter ere van het
20-jarig jubileum van Academie Hypnos.
Je kunt deelnemen door € 90,- over te maken
op girorekening NL30 INGB 0007775000
t.n.v. Hypnos te Bussum, en je aan te melden
schrijven, bellen of mailen. Meld dan even
voor welke twee workshops je kiest: één van
A, B of C en één van D, E of F.

Aanmeldingen kunnen vanaf de site:
www.hypnos.nl (via workshops, bij- en
nascholing), of via: Academie Hypnos
De Dennen 238 1402 KW Bussum
tel: 06-29448161 (of sms),
email: info@hypnos.nl
Je kunt: ‘Hypnotherapie en lichamelijke
klachten’, van hoofdpijnen tot oorsuizingen
en slaapproblemen, geschreven door Barbelo
Uijtenbogaardt aanschaffen.
Het Symposium zal worden gehouden in de
zalen van Academie Hypnos, Herenstraat
64a/c te Bussum.

