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Opleiding
Therapeutisch Begeleider
Familieopstellingen
trainer: Barbelo Uijtenbogaardt
15-daagse met diploma € 1470,-: 21, 22, 23
sept. 2018; 9, 10, 11 nov 2018; 14, 15, 16
dec. 2018; 22, 23, 24 febr. 2019; 22, 23, 24
mrt 2019.

Als je de 9-daagse bij Academie Hypnos
gevolgd hebt, kun je gaan voor diploma door het
4e en 5e blok van drie dagen te volgen:
4e blok
3-daagse: € 310,-: 22, 23, 24 febr. 2019;
en

5e blok
3-daagse: € 310,-: 22, 23, 24 mrt 2019.
Locatie: Herenstraat 64a/c te Bussum.
Tijden: 10.00 uur - 17.00 (17.30) uur.
Je kunt een losse dag volgen voor een eigen
opstelling of de opleiding volgen als je een
therapeutische achtergrond hebt.

De eerste 3 blokken van 3 dagen zijn er vooral
om in generaties en met persoonlijkheidsdelen te
leren werken en de combinatie hiervan te leren
opstellen:
1e driedaagse: 21, 22, en 23 september 2018
1e dag: Sociaal Panorama (individueel
systeemwerk); Familieopstelling ‘gezin van
herkomst’ (systeemwerk met representanten);
2e dag: Familieopstelling, systeemwerk in
generaties; systeemwerk huidig gezin;
3e dag: Werken met deelpersoonlijkheden;
(innerlijke) conflicten.
2e driedaagse: 9, 10 en 11 november 2018
1e dag: Familieopstelling & losmakingsritueel
Familieopstelling, gezin van herkomst of huidig
gezin;
2e dag: Werken met deelpersoonlijkheden;
3e dag: Familieopstelling & Werken met
deelpersoonlijkheden;
Intervisie: cases uit de praktijk.
3e driedaagse: 14, 15 en 16 december 2018
1e dag: Familieopstelling & innerlijk kindwerk;
2e dag: Familieopstelling met generatiewerk:
vaderlijn, moederlijn;
3e dag: Werken met deelpersoonlijkheden apart
en met familiesysteem gecombineerd.
Tijdens de 4e driedaagse leer je te leren werken
met pijn en ziekte. Je leert opstellingen te
gebruiken voor intervisie en je leert het toepassen

van Tijdlijn therapie en ACT. Ook leer je
bedrijfskeuzen te maken door middel van
opstellingen en geld te zien als een spiegel van
eigen praktijkvoering of psychologische
processen:
4e driedaagse: 22, 23 en 24 februari 2019
1e dag: werken met diverse methoden (zoals o.m.
Tijdlijn therapie / Tijdlijn therapie en ACT).
2e dag: werken met pijn en ziekte apart & met
delen & in combinatie met generaties/familie.
3e dag: werken met bedrijf, geld en keuzen,
intervisie: cases uit de praktijk.
Tijdens de 5e driedaagse leer je te werken met het
opstellen van zielen onder meer in een
reïncarnatiesetting of met miskramen, abortussen
en geliefden die zijn overleden en rouwprocessen.
Je leer te werken met bewustzijnsniveaus door het
opstellen van chakra’s en verder energetisch werk:
5e driedaagse: 22, 23 en 24 maart 2019
1e dag: zielen, reïncarnatie, energetisch werk;
2e dag: chakra’s;
3e dag: zielen, rouw.
Door de Opleiding Therapeutisch Begeleider
Familieopstellingen te volgen zul je na 15 dagen in
staat zijn zelf trainingen met opstellingen te
geven. Tevens leer je een rijkdom aan
therapeutische interventies en je leert te kijken
achter de processen van mensen, waardoor jouw
therapeutische kennis zich verdiept en verrijkt.

Ieder individu speelt zijn rol in het spel van de
familiegeschiedenis met als gevolg dat elk individu
er een blauwdruk van met zich meedraagt in alle
verdere contacten die hij of zij later met iemand
legt. We zullen pas na bewustwording ervan de
rollen kunnen afleggen. Naast de rollen die wij
hebben ingenomen kunnen wij onbewust
gedachten en/of gevoelens van ouders,
grootouders
of
overgrootouders
hebben
overgenomen (introjecties). Met behulp van een
familieopstelling kunnen deze onbewuste
processen bewust en voelbaar worden. Wat ons
belemmert, vasthoudt of verstoort wordt positief
veranderbaar en hierdoor hoeven wij deze
‘verstrikkingen’ - zoals dit in het opstellingenwerk
genoemd wordt - niet meer door te geven aan
onze kinderen of kleinkinderen. We zijn weer
authentiek.
Naast het opstellen van familieleden kunnen ook
collega’s, persoonlijkheids-delen, lichaamsdelen,
hersendelen, emoties, ziekte en werkzaamheden
worden opgesteld. Innerlijk kindwerk is mogelijk,
als ook reïncarnatietherapie.
Je kunt deelnemen door je op te geven via onze
website, email of schriftelijk, bellen mag ook.
De Dennen 238
1402 KW Bussum
tel: 06-29448161
info@hypnos.nl
www.hypnos.nl
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