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STUDIEPLAN OPLEIDING REGRESSIE-EN REINCARNATIE THERAPIE 

 

Beroepsopleiding Hypnose – Regressietherapeut 

 

Regressie Therapie in Hypnose kan geschaald worden onder de alternatieve/ 

complementaire geneeswijzen en is een zeer effectieve therapeutische 

techniek/ methode ter behandeling van fysieke-, psychische- en 

psychosomatische klachten. 

Regressie in Hypnose wordt gebruikt om gebeurtenissen uit het verleden die 

een obstakel vormen in het huidige leven op te sporen en blijvend te 

veranderen. 

 

Doel van deze opleiding: 

Gedurende deze 4-daagse beroepsopleiding tot Hypnose-Regressie 

Therapeut leer je alle ins- en outs met betrekking tot  leeftijdsregressie en 

reïncarnatieregressie. 

 

Met regressie gaan we op zoek naar de wortel van de gebeurtenis uit het 

verleden die er voor gezorgd heeft dat een cliënt in het huidige leven 

problemen van fysieke en/of mentale aard ondervindt. Hierdoor kunnen 

blokkades ontstaan en kan de cliënt niet functioneren zoals deze graag zou 

willen. 

 

Je volgt de opleiding tot Hypnose-Regressie Therapeut indien je binnen jouw 

eigen praktijk op een succesvolle en ethisch verantwoorde manier gebruik 

wilt maken van Regressie Therapie. 

Je leert hierbij alle do’s en dont’s die een tijdens een Regressie sessie van 

belang zijn. 

Je leert hoe je cliënten kunt begeleiden en hulp kunt bieden om het 

probleem bij de basis aan te pakken en op te lossen door middel van 

Regressietherapie in Hypnose. Denk hierbij aan problemen van fysieke-, 

mentale- en emotionele aard en alles wat daar uit voort komt, bijvoorbeeld 

angsten, gedragsstoornissen, onzekerheid, verslavingen, hoge bloeddruk etc.  

Bij Regressie in Hypnose lossen we problemen op waarvan de oorsprong in 

het verleden ligt. 
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Tijdens deze opleiding worden er klassikaal Regressie-sessies voorgedaan. 

Deze worden nabesproken en er is dan ook uitgebreid de gelegenheid om 

vragen te stellen zodat alle onduidelijkheden helder zullen worden. 

Daarna zal iedereen, 1-op-1 met medestudenten, meerdere sessies uitvoeren 

en ook ondergaan om zo een goede oefening te krijgen en zodra deze 

opleiding afgerond is iedereen ook zelfverzekerd aan de slag kan met alle 

kennis die hiervoor nodig is.  

 

Tijdens de opleiding wordt o.a. het volgende behandeld: 

-Wat is regressie 

-Wat is het doel van regressie 

-De geschiedenis van regressie- en reïncarnatietherapie 

-Leeftijdsregressie 

-Reïncarnatie-regressie 

-Het toepassen van regressie 

-Regressietechnieken 

-De ISE en de SSE(‘s) 

-De kritische factor 

-Verbale- en non-verbale bruggen 

-Gevoelsbrug 

-Catharsis 

-Neuropeptiden 

-Structuur van uiting van de klachten die cliënt heeft 

-Abreactie 

-De algemene structuur van een regressiesessie 

1. Voorgesprek 
2. Inductie 
3. Verdiepen 
4. Regressietechniek 
5. De ISE (trigger event) & de SSE(‘s) gevolggebeurtenissen 
6. Vergeving 
7. Progressie 
8. Exductie 
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- Kwantumfysica m.b.t. regressie 
- Ho’oponopono 
- Het belang van vergeven 
- Ubuntu vergevingstechniek 
- Regressie en je innerlijk kind 
- ISE transformeren m.b.v. de “informed Child” techniek 
- Reïncarnatie-Regressie 
+Vorige levens fantasie of werkelijkheid? 
+De wetenschappelijke benadering van de ziel 
+Congruent leven vanuit onze zielentoon  
- Na de sessie  
- “loslaten” van de cliënt 
 
Verder krijg je digitaal diverse scripts aangeboden o.a.: 
 

§ Dave Elman Inductie 
§ Script van Informed Child Techniek 
§ Tijdmachine script 
§ Script terug naar de baarmoeder 
§ Hoger Bewustzijn script 
§ Eenvoudige Reïncarnatie 
§ Vorig Leven Regressie 
§ Script Progressie 

Opdrachten  
 
Naast het aantal docent contacturen (DCU) wordt van de student enige 
zelfstudie verwacht. Voor de masterclass Regressie- en 
Reïncarnatietherapie zijn naast de 28 docent contacturen 12 zelfstudie 
uren voorzien. 
Cursisten werken aan de hand van taken en opdrachten.  

 

 

Wij geven de cursisten de opdracht mee om thuis (in eigen praktijk of 
met medestudenten) minimaal 1 sessie te oefenen en uitgebreid uit te 
werken en in te leveren. Uitwerken dient te gebeuren vanaf het eerste 
contact met de cliënt tot en met de nazorg. Men dient hierbij rekening te 
houden (voorbereiding, intakegesprek, sessie, nazorg en uitwerking van 
dit alles) met minimaal 12 uur. 
 
De uitgewerkte opdrachten zullen klassikaal behandeld worden.  
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Opleiding 

De opleiding bestaat uit: 

§ deel 1 (2 dagen) en 
§ deel 2 (2 dagen) in totaal goed voor 28 DCU 
§ huiswerkopdracht 12 uur 

Het aantal studiebelastingsuren (SBU) komt hiermee op 1,5 EC 
 

Opleidingsnivo 
MBO+/ HBO 
 
Deze opleiding is samengesteld en wordt gegeven door: 
 
Gerry Wijnands 
gerry@hypnoworld.nl 
 
 
 
 
 
 
 


