Tevens bij Hypnos:
Opleiding hypnotherapie en
integrale psychosociale therapie
erkende driejarige Major en vierde
jaar Minor: hbo-niveau (o.m. PSBK,
regressie, werken met
persoonlijkheidsdelen,
reïncarnatietherapie, gespreksvoering;
psychologie; medische kennis,
psychopathologie; psychosociale
therapie bij pijn en ziekte.
(zie verder brochure)
tevens bij- en nascholing
lessen: prettige, sfeervolle locatie
aan de Herenstraat 64a/c te Bussum

Minor:
15-daagse Minor Losse
Modulen Bij- en nascholing
&

Masterjaar
30 dagdelen

&

Opleiding
Psycho-oncologische therapie
21-daagse (6 dagen vrijstelling voor
oudstudenten)

&

Opleiding
NLP-practitioner
16-daagse

4 vrijstellingen oudstudenten &
voor hen 3-daagse Losse Modulen

&
Korte 6-daagse opleidingen in Relatietherapie,
PDS en Mindfulness.

Individuele therapie & relatietherapie
Lessen: Herenstraat 64a/c Bussum
Gratis brochure en folders
secretariaat:
Postbus 99
1400 AB Bussum
tel:035-6982466
vanaf 1-1-’18: 06-29434319

info@hypnos.nl
www.hypnos.nl
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Therapeutisch
Begeleider
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Wat is trancedansen?

Training
Therapeutisch Begeleider
Trancedansen
trainer: Barbelo Uijtenbogaardt
10-daagse diploma en begeleiding € 900,-:

1, 2, 3 december 2017;
2, 3, 4 februari 2018;
2, 3, 4 maart 2018;
8 april 2018 afsluiting

Locatie: Herenstraat 64a/c te Bussum.
Tijden: 10.00 uur - 17.00 (17.30) uur.

De vorm van trancedansen die hier wordt gegeven
heeft zijn bron in Brazilië, Zuid-Amerika.
Het is niet zomaar dansen. Het is een initiatie. Het in
trance zijn geeft door de trommels een aards contact
terwijl de geest verre reizen of heling kan doormaken.
Zowel voor lichaam als geest is heling en reiniging
mogelijk. De focus waar je je op richt tijdens het
dansen zal uitmaken waar je meer over gaat weten,
voelen of loslaten. Dit kan zowel lichamelijk, geestelijk
als spiritueel.

Je kunt deelnemen door je op te geven
via onze website,
email of schriftelijk per post,
bellen mag ook.

Postbus 99 1400 AB Bussum
tel: 035-6982466
06-29448161

info@hypnos.nl
www.hypnos.nl

Het dansen als het niet meer dansen erna is beide even
belangrijk.
Je leert als therapeut de inductie uit te voeren en te
begeleiden. Je leert keuzen te maken in muziek en je
leert de begeleiding tijdens het dansen toe te passen.
En wat nog belangrijker is: je leert een thema te
gebruiken waarop de focus is. Dit laatste zal de
richting bepalen waar de dans zijn therapeutisch effect
op zal sorteren.
Doe mee! Er zijn maar 12 plekken, dus geef je spoedig
op!
Het levert je naast alle herstelmogelijkheden en
inzichten 22 EC op!

10 dagen, 9 dagverslagen, oefenen, boeken,
middag voorbereiden
4, 9, 3, 3, 3
10x7x1,5
4x8x9

