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STUDIEPLAN MASTERCLASS ENERGETISCHE HYPNOSE 
 
Inleiding: 
 
Hypnose therapie kan geschaald worden onder de alternatieve/ complementaire 
geneeswijzen. Hypnose therapie is een zeer effectieve therapeutische techniek en methode 
en kan ingezet worden ter behandeling van fysieke, psychische en psychosomatische 
klachten. Energetische Hypnose wordt gebruikt om aangeleerd, ongewenst gedrag, dat 
tijdens het dagelijkse leven obstakels oplevert blijvend te veranderen.  

 
De masterclass energetische hypnose is een vervolg op de workshop persoonlijke 
energetische balans. Om aan de masterclass energetische hypnose te kunnen deel nemen 
dient de cursist dan ook de workshop persoonlijke energetische balans gevolgd te hebben.  
Dit is noodzakelijk om de de basisbeginselen van energetisch werken te kunnen begrijpen en 
gebruiken en ook om zelf goed in balans te zijn en te blijven. 
Energetische hypnose is een verdieping van energetisch werken die zeer doeltreffend is om 
de basis van een probleem op te lossen. Deze manier van behandelen is breed inzetbaar en 
behalve bij alle reguliere cliënten ook een hele geschikte manier om b.v. mensen met een 
beperkt gehoor of beperkt verstandelijk vermogen te behandelen. Omdat energetische 
therapie vaak ook een non-verbale manier van werken is kun je daar heel veel mensen mee 
helpen waarbij dat normaal veel moeilijker of misschien zelfs onmogelijk zou zijn. Ook 
mensen die heel analytisch zijn kunnen hiermee doorgaans gemakkelijker behandeld 
worden.  
 
Masterclass(es) in scholings- en therapiecentrum Hypnoworld. 
 
Hypnoworld is op 10 november 2008 opgericht en ingeschreven in het handelsregister van 
Kamer van Koophandel door J.A.H. van den Munckhof. Hypnoworld is onderdeel van 
Hypnose Centrum Nederland, een scholings- en therapiecentrum. 
Gerry (G.M.P.H.) Wijnands-Steeghs sinds 2014 “verbonden” aan het Hypnose Centrum 
Nederland en voert o.a. van daaruit haar praktijk voor hypnosesessies en verzorgt binnen 
Hypnoworld een aantal lessen en masterclasses (ingeschreven in het handelsregister van 
Kamer van Koophandel medio 2014 als maar dd 14-04-2017 omgezet naar een 
eenmanszaak(KvK-nummer: 68568274). 
 
De scholings- en therapieruimtes bevinden zich in het Hypnose Centrum Nederland aan de 
Heinz Moormannstraat 1a, 5831 AS Boxmeer. 
Hypnoworld is CRKBO en ISO 9001:2015 gecertificeerd en een erkend UWV leerbedrijf. 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Doel van de masterclass Energetische Hypnose: 
 
Je volgt de Nederlandstalige masterclass Energetische Hypnose indien je minimaal de 
workshop Persoonlijke Energetische Balans gevolgd hebt en je zo begaan bent met mensen 
dat je hen op de best mogelijke manier en zo optimaal mogelijk wilt helpen en daarvoor de 
benodigde tools in handen wilt hebben.  
Deze masterclass is zeer geschikt voor hen die energetisch willen gaan werken of die reeds 
energetisch werken en zich nog verder willen verdiepen. 
 
Gedurende deze masterclass leer je de mogelijkheden van Energetische Hypnose.  
Je begrijpt wat Energetisch werken is en voor wie deze therapie uitermate geschikt is, hoe je 
deze in kunt zetten zowel voor tijdens als na de sessie. Gedurende deze masterclass leer je 
Energetisch te werken en waar je op moet letten ook op jouw eigen energie. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht lesstof Energetische Hypnose 
 
De lesstof welke aan bod komt in de masterclass Energetische Hypnose  is grotendeels 
gebaseerd op mijn eigen ervaringen die ik tijdens mijn hele leven heb op gedaan. Maar ook 
op het delen van kennis met andere energetisch therapeuten die ook heel veel ervaring en 
studie hebben gedaan op dit gebied. Mede door het volgen van diverse studies in zowel 
binnen- als buitenland werd mijn kennis steeds verdiept, hierdoor is het mogelijk om ook veel 
voorbeelden en situaties uit de praktijk aan te halen. Daardoor kon ik deze masterclass tot 
een mooie verdiepingsmethode maken voor hypnotherapeuten, energetisch therapeuten 
maar ook voor cursisten die zelf een eigen praktijk willen beginnen om mensen energetisch 
te behandelen. Verder is het ook voor jezelf een verrijking om niet alleen de ander te helpen 
maar ook jezelf 
 
Deze masterclass omvat 2 lesdagen met een totaal van 16 (DCU) en 12 zelfstudie uren 
(totaal 1 EC). De mogelijkheid wordt aan (oud)cursisten geboden om contact met mij op te 
nemen voor het vragen van advies dan wel overleggen op welke manier om te gaan met alle 
voorkomende issues/situaties.  
 
Opleidingsniveau 
 
Het opleidingsniveau van de masterclass Energetische Hypnose is niet van toepassing, Als 
vooropleiding is de workshop Persoonlijke Energetische Balans wel vereist. Verder is het 
aan te bevelen dat je interesse hebt in energetisch werken en er ook voor open staat. 
 
Voor wie? 
 
De masterclass Energetische Hypnose is zéér geschikt voor: 

ü cursisten die de workshop persoonlijke energetische balans hebben afgerond en zich 
verder willen verdiepen in de specifieke methode van deze masterclass Energetische 
Hypnose 

ü mensen die inmiddels een eigen praktijk zijn gestart en zo veel mogelijk tools om 
anderen te helpen tot hun beschikking willen hebben 

ü (aankomend) therapeuten die ook cliënten willen kunnen helpen met een beperking, 
denk daarbij b.v. aan mensen met een gehoorbeperking of een geestelijke beperking 
waardoor ze gesproken woorden misschien niet altijd kunnen horen/begrijpen ook 
voor de allerkleinsten onder ons (baby’s en jonge kinderen) kan dit een prima 
behandelmethode zijn 

ü mensen die houden van hun vak en daarmee van de cliënten die ze behandelen en 
daarvoor alle binnen hun bereik liggende mogelijkheden ter beschikking willen 
hebben 
  

 

 

 

 

 

 



Masterclass Energetische Hypnose 
 

• Persoonlijke energie 
• Mesmerisme 
• Fascinatie 
• De gaze 
• Presence 
• Fascinatie trainen 
• Symbolen  
• De elementen 
• De driehoek van energie 
• Zelfhelend vermogen 
• Oefening waterelement 
• Creëren van een goede energetische verbinding 
• Magnetische passes 
• Volgorde van de te nemen stappen 
• Werken vanuit de Hara 
• De occiput 
• Terughalen uit trance 
• Algemeen magnetisme 
• Kwantum verstrengeling 
• De heelheid van de mens 
• Campanelli’s methode stoppen met roken en andere verslavingen 
• Behandeling loslaten van beperking/angst 
• Functies van gazen 
• Extra verdiepen 
• Oefening algehele verbetering 
• Het gebruik van verschillende punten 
• Oefening om energiepatronen te veranderen 
• Oefening weghalen pijntjes 
• Polen en belangrijke punten 
• Magnetisch werk bij emotionele problemen 
• Behandelen met enthousiasme 
• Magnetiseren op afstand 
• Methode van de zigeuners van Castellamonte 
• Oefening om het zien van het aura te versterken 
• Oefening analgetica of verdoving 
• Gebruik gaze in alledaagse gesprekken 
• Di Pisa’s heel methode 
• Werken door middel van fascinatie 
• Fractioneren 
• Regressie 
• Regressie sessie en inschakelen hulpbron 
• Vergeving 
• Techniek van het licht bij fobie en trauma 
• Sungazen 
• Alchemistische inductie 
• Siberische techniek – bij angsten, niet bij pijnklachten 



• Oefening van de Hermetische Caduceus 
• Praktische alkaest 
• Base awareness of reality 
• Gemengde techniek 
• Energetische massage 
• Loslaten van de energie van jouw cliënt na de sessie en jezelf vrijmaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studiebelasting 
 
Naast het aantal docent contacturen (DCU) wordt van de student enige zelfstudie verwacht. 
Voor de masterclass Energetische Hypnose zijn naast de 16 docent contacturen 12 
zelfstudie uren voorzien. 
Cursisten werken aan de hand van taken en opdrachten. 
De uitgewerkte opdrachten zullen klassikaal behandeld worden.  
Het aantal studiebelastingsuren (SBU) komt hiermee op 28 (1 EC). 
 

 
Aanbevolen lectuur 
 
Het verdient aanbeveling om voor aanvang van de masterclass Energetische Hypnose de 
hand-out van de workshop persoonlijke energetische balans nogmaals door te nemen als 
voorbereiding. 
  

 
Opdrachten 
 
Verder geven wij 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. 
Omdat de masterclass van 2 opeenvolgende dagen betreft is dit tussendoor niet mogelijk 
maar wordt wel verwacht dat dit alsnog ingeleverd wordt per e-mail zijn om dit na te 
bespreken waarbij eventuele vragen ook nog gesteld kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwaliteitsbewaking 
 
Hypnoworld hecht veel waarde aan juiste voorlichting en de kwaliteit van haar opleidingen. 
Hypnoworld heeft er derhalve voor gekozen om zich te conformeren aan de eisen zoals 
gesteld voor inschrijving in het Centraal Register Korte Beroepsopleidingen (CRKBO). 
De kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs richt zich op de 
volgende beginselen: 
 
     1. Zorgvuldigheidsbeginsel 
     2. Rechtszekerheidsbeginsel 
     3. Kenbaarheidsbeginsel 
     4. Redelijkheidsbeginsel 
     5. Betrouwbaarheidsbeginsel 
 
 

 

 

 

Het e.e.a. vertaalt zich in de volgende uitingen: 
 
- Heldere, betrouwbare informatieverstrekking; juiste voorlichting op de website van 
hypnoworld.nl omtrent de inhoud van de aangeboden cursussen/opleidingen. 
 
- Vakinhoudelijke kennis van de docenten; onze docenten zijn meervoudig gecertificeerd en 
werkzaam in een eigen praktijk. Met alle docenten vindt ten minste eenmaal per 6 maanden 
een evaluatiegesprek plaats. Docenten werken met een docenteninstructie waarin geregeld 
wordt hoe en op welke wijze de docent gebruik zal maken van de leermiddelen. Docenten 
houden hun vakinhoudelijke kennis op peil, of breiden deze uit door zelf opleidingen te 
volgen. Alle docenten beschikken over het diploma HBO Psychosociale Basiskennis (Plato 
normen). 
 
-Opleidingen zullen worden geëvalueerd aan de hand van digitale enquêteformulieren. Doel 
hiervan is continue verbeteringen door te voeren teneinde aan de verwachtingen kunnen 
voldoen die de cursist stelt aan de opleiding of deze zelfs te overtreffen en niet beroepsblind 
te worden. 
 
-Duidelijke algemene voorwaarden waarin de rechten, maar ook de plichten van cursist en 
opleidingsinstantie vermeld staan. 
 
Om de kwaliteit te waarborgen en zo mogelijk te verbeteren, is Hypnoworld ISO 9001:2015 
gecerticeerd. 
 
 


