Zou je niet graag de werkelijke oorzaak van je
overgewicht willen achterhalen?
Niet weer een dieet beginnen met de focus op
calorievermindering, maar echt voelen wat je
lichaam en je geest nodig hebben?
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Anders omgaan met gevoelens, stress, onrust,
spanning en frustratie?
De vicieuze cirkel doorbreken van teveel eten,
schuldgevoel en ontevredenheid, streng letten
op je voeding, streng zijn voor jezelf, opgeven
en weer teveel eten?

Afvallen en Hypnose

Dat kan!

alles weer in balans!

Met hypnotherapie kun je de oorzaak of oorzaken van
het overgewicht onderzoeken en helder krijgen. Daardoor
kunnen oude patronen veranderen en omgezet worden
in een positieve en krachtige leefstijl.
Op mentaal niveau (denken en praten) is het heel erg
moeilijk om onbewuste verbindingen met eten
zichtbaar te krijgen. Juist in trance, een natuurlijk
fenomeen dat wordt gebruikt in de hypnotherapie,
kunnen we wel voelen wat het is dat de focus op eten
heeft versterkt en te groot heeft gemaakt.
Vaak gaat het niet om voeding in de letterlijke zin van het
woord, maar is er behoefte aan voeding op een ander
niveau. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om je te uiten,
voelen dat je goed bent zoals je bent, rust nemen en de
tijd nemen om spanning te voelen en ook weer los te
laten.
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letterlijk en
figuurlijk
lichter leven!

Het Hypno Afslank Programma
Het Hypno Afslank Programma bestaat uit vijf sessies met
daarin onderstaande thema’s.
Sessie één: Intake waarin naast de gebruikelijke vragen
de nadruk ligt op eerdere afvalpogingen, leefstijl, stressniveau en eet- en beweeggewoontes.
Klacht en doel worden concreet.
Sessie twee: Zelfbeeld. Wat vind je van jezelf? Wat zijn de
positieve en negatieve gedachtes die je hebt en in welk
gedrag (eetgedrag) uit zich dat.
De innerlijke criticus komt vaak aan bod.
Sessie drie: Oorzaken van overgewicht onderzoeken. Door
middel van een regressie (terug gaan in de tijd) naar de
eerste keer van een bepaald gevoel, eetpatroon of een
gedachte.
Sessie vier: Gedragsverandering. Oefenen met ander
gedrag, wat kom je tegen, wat lukt, wat lukt nog niet?
Sessie vijf: Mindful eten en bewegen. Echt genieten van je
eten, naar je lichaam luisteren, er goed voor zorgen, het
rust en beweging geven zijn essentiële dingen die aan
bod komen.
Dit basisprogramma is aan te vullen met meer sessies
mocht dat nodig zijn of als er andere klachten naar
boven komen die niet zo zeer te maken hebben met
afvallen.
Maak online een afspraak of bel voor meer informatie.
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Hypnotherapie Helpt!

Wat is hypnotherapie?

Waarbij helpt hypnotherapie?

Hypnotherapie is een bijzonder effectieve en resultaatgerichte therapievorm. Er wordt gebruik gemaakt van
een natuurlijk fenomeen, namelijk trance.

• Afleren van ongewenst gedrag (roken, nagelbijten)
• Angsten, fobieën
• Burnout, stress, spanning en nervositeit
• Concentratie- en geheugenproblemen
• Depressieve gevoelens
• Emotionele uitbarstingen (woede, boosheid, verdriet)
• Faalangst, onzekerheid, minderwaardigheidsgevoel
• Gevoel vast te zitten, het niet meer weten, teveel met het
verleden bezig zijn
• Hyperventileren
• Inzicht krijgen in eigen mogelijkheden
• Liefdesverdriet
• Onbegrepen gevoelens, niet kunnen plaatsen van
emoties
• Overgewicht
• Paniekaanvallen
• Pijnklachten
• Psychosomatische klachten (maag- en darmklachten,
colitis ulcerosa, hoofdpijn)
• Relatieproblemen
• Slaapproblemen
• Trainen van vaardigheden
• Traumaverwerking
• Verslavingen (roken, drinken, eetverslaving)
• Versterken en/of ondersteunen van een genezingsproces

Mensen zijn gedurende de dag voortdurend in en uit
trance. Wie kent niet het verschijnsel dat je zo verdiept
bent in een boek dat je niet gemerkt hebt dat er iemand
binnengekomen is. In de hypnotherapie gebruiken we
trance om contact te maken met het onderbewuste.
Onverwerkte gebeurtenissen, negatieve overtuigingen
en belemmerende ideeën zijn allemaal opgeslagen
in het onderbewuste maar ook verbinding, energie en
zelfinzicht is daar opgeslagen.
Met hypnotherapie kan men de oorzaak vinden van de
klacht maar ook de hulpbronnen vinden die de klacht
doen verminderen of doen verdwijnen. Je wordt je
bewust van onverwerkte gevoelens en als je die doorlopen hebt heb je veel meer kracht en inzicht om het in de
toekomst anders te doen of anders te ervaren.
Hypnotherapie biedt de mogelijkheid om dat om te
buigen naar zelfinzicht, zelfvertrouwen en een diep
contact met je eigen gevoelsleven.

Wat is regressietherapie?
Regressie betekent letterlijk teruggaan tot een vroeger
stadium. Bij de hypnotherapie maakt men gebruik van
regressie door de cliënt in hypnose terug te laten gaan
naar ervaringen uit het verleden, bijvoorbeeld naar de
kindertijd of naar een vorig leven.
In hypnose is dit zo intens dat we de emoties als het
ware opnieuw kunnen beleven. Door herbeleving van
(onverwerkte) ervaringen die met een probleem van nu
verbonden zijn, kunnen problemen worden opgelost.

Wat is EFT?
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EFT staat voor Emotional Freedom Techniques. Het is
een techniek waarbij met twee vingers op bepaalde
meridiaanpunten wordt getapt/getikt.
Bij EFT gaat men er van uit dat iedere negatieve emotie
een verstoring is in het energiesysteem. Door de verstoringen op te heffen vermindert, verandert of verdwijnt de
klacht.

Erkende hypnotherapeut
Praktijk HaRT is aangesloten bij de Nederlandse
Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) en
het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
(RBCZ).
Mocht je nog vragen hebben neem dan contact op.

Met vriendelijke groet,

Marie van der Ven
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