Hypnotherapie
INFORMATIE OVER HYPNOSE EN
HYPNOTHERAPIE BIJ ZOZEST

Wat is hypnose?
Hypnose is een heel natuurlijke staat van zijn. Misschien
ken je het gevoel dat je helemaal opgaat in je werk, je in
een flow zit en niet doorhebt dat er al uren voorbij
gevlogen zijn. Hierbij ben je al in hypnose. Hetzelfde kan
gebeuren wanneer je zo gefocust bent op een film, boek of
muziek, dat je je omgeving niet meer opmerkt. Je zintuigen
werken nog volledig, maar je normale bewustzijn is tijdelijk
wat minder aanwezig. Hierdoor komen er minder kritische
gedachten omhoog en wordt toegang verleend tot je
onderbewustzijn en lange termijngeheugen. In deze staat
kun je niets tegen je wil doen, je onderbewustzijn
beschermt je hiertegen. Je kunt horen, voelen, denken en
bewegen in hypnose. Als er dingen zijn die je niet wilt
bespreken, kun je deze stilhouden en je zou zelfs kunnen
liegen. Je houdt zelf alle controle.
Waarvoor kun je onder andere bij zOzest terecht?
Burn-out en/of stress gerelateerde klachten
Laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen
Angsten en fobieën
Negatieve emoties
Vervelende gedachten
Acceptatie en vergeving

“HE WHO LOOKS
OUTSIDE, DREAMS;
HE WHO LOOKS
WITHIN, AWAKENS.”
– CARL JUNG

Fysieke klachten
Ondersteuning bij ziekte
Het doorbreken van gewoonten
Verslavingen (roken, eten, alcohol)
Persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, zelfbewustzijn

Hypnotherapie bij zOzest
Tijdens de sessie beginnen we met een voorgesprek om te kijken naar je klacht, het doel van
de betreffende sessie en andere belangrijke informatie. Vanuit hier help ik je diep te
ontspannen, zodat je in een hypnose komt. Vaak werken ik met regressie, het teruggaan naar
bepaalde momenten in het leven. Dingen die je hebt meegemaakt, kunnen een diepe
emotionele impact op je hebben gemaakt, waardoor je in je huidige leven bepaalde klachten
en emoties met je meedraagt. Wanneer je teruggaat naar momenten waarop deze klachten
zijn begonnen, kun je de emotionele impact van deze situatie (deels) loslaten. Afhankelijk van
het verloop van de sessie werken we met bijvoorbeeld met Inner Child Therapy, Stoeltherapie
(vergeving) of Ultra Height Hypnose. Hypnotherapie is maatwerk en wordt altijd afgestemd op
jouw klacht en jouw wensen. Door het kunnen loslaten van de zaken die een grote impact
hebben gehad, krijg je weer de controle over je emoties, over je gezondheid en over je leven.
Het is mijn intentie om duurzame verandering bij je teweeg te brengen, zodat je je ZEST
(=levenslust) ZO weer terugvindt.*. Omdat zOzest Holistische Therapie aanbiedt, wordt er
binnen een sessie altijd gebruik gemaakt van meerdere natuurgeneeskundige therapeutische
interventies.
Praktische info
Zorg ervoor dat je na de sessie geen verplichtingen meer hebt,
zodat je in kunt spelen op dat waar jij behoefte aan hebt;
Draag comfortabele kleding;
Harde lenzen voorafgaand aan de sessie uitdoen;
Je bent niet onder invloed van alcohol of drugs;
Gebruik je medicatie? Vermeld dit bij het voorgesprek;
Indien je in behandeling bent van een arts of specialist, stem dan
af met of informeer ze;
Sessies vinden plaats in de praktijkruimte van zOzest, in het
centrum van Tilburg;
Een sessie duurt circa 2 uur;
*zOzest kan niet garanderen dat de klacht 100% verdwijnt. Indien mogelijk help ik je binnen één
sessie, bij hardnekkige klachten kan het zijn dat er meer sessies nodig zijn. Blijkt uit het voorgesprek
dat ik je niet kan helpen, dan kijk ik met je naar een passende oplossing.

www.zozest.nl.

info@zozest.nl.

0610258850

Tarief & vergoedingen
Kijk voor het actuele tarief op zozest-holistischetherapie.nl/tarieven
Bij bepaalde verzekeringsmaatschappijen krijg je, indien je aanvullend en voor alternatieve
geneeswijzen verzekerd bent, je sessie (deels) vergoed. Kijk voor meer info op www.batc.nl of
neem contact op met je verzekeringsmaatschappij.

Mechteld Keller
Als therapeut is het is mijn missie om mensen in
beweging te zetten, zowel mentaal als fysiek. Ik help je
jouw leven zo vorm te geven, dat je geheel volgens je
eigen wensen en waarden kunt leven. Hierbij fungeer ik
als gids en begeleid je in de reis die je maakt, waarbij ik
alles inzet wat ik kan, zodat je zo snel mogelijk zonder mij
verder kunt.
OMNI Hypnotherapeut, Omni Hypnosis
Training Center, 2018
Acceptance and Commitment Therapy,
ACT Academie, 2017
500hr Yogadocenten Opleiding,
Yogacentrum Tilburg 2015
B.A.S.c. Toegepaste Psychologie,
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Heb je vragen? Neem gerust meer contact op!
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