
 
Wat je altijd al hebt willen weten over hypnose….   

   

1 Kun je in hypnose blijven ‘steken’?   

Nee dat kan niet!  En bij zelfhypnose natuurlijk al helemaal niet, want dan leer je juist om 

jezelf eruit te halen 😊    

Bij de therapeut ga je vaak wat dieper, maar kom je er ook altijd weer uit.    

Ik grap altijd dat in het ‘ergste geval’ een glas water zeer afdoende is om iemand weer terug 

te halen. Dus maak je geen zorgen, dat kan niet!   

   

2 Wat is hypnose eigenlijk?    

Hypnose is een toestand waarin er gemakkelijk toegang ontstaat tot het onderbewustzijn 

van de gehypnotiseerde. Het onderbewustzijn is vatbaar is voor (directe) suggesties. De 

aangename methodiek van hypnose zorgt voor een rustige en ontspannen toestand van 

lichaam en geest. En in die ontspannen sfeer is de gehypnotiseerde gefocust op de 

hypnotiseur, neemt hij alles gewoon waar en staat hij open voor suggesties die hem helpen 

om op een plezierige en gemakkelijke manier verder te komen op zijn levenspad.     

   

3 Je bent al bekend met hypnose!   
Mijn trainer zei de eerste dag ‘wij brengen mensen niet in hypnose, maar we halen ze uit 

hypnose’. Dat was gelijk een ontzettende eye-opener voor mij en nu ook voor mijn cliënten. 

We zijn zelfs ontzettend vaak in die lichte vorm van trance, denk maar eens de momenten 

waarop jij een boek leest of een game speelt en niks en niemand meer hoort! Of als je op de 

snelweg rijdt en je aan jouw vakantie denkt en ‘ineens’ bij die afslag bent waar je eraf moet!   

Maar wat denk je van al die reclames die ervoor zorgen dat we producten kopen die eigenlijk 

helemaal niet nodig hebben? 😊   

   

4 Jij hypnotiseert je zelf al je hele leven!   

De belangrijkste manier waarop wij onszelf hypnotiseren is doordat we verhalen aannemen 

van anderen. In eerste instantie van onze ouders, later van de omgeving, leraren, vrienden 

enz. Daarnaast hebben wij de rare gewoonte om die verhalen steeds in ons hoofd te 

herhalen. Vooral de negatieve belemmerende dingen die we over onszelf hebben gehoord.  

Uitspraken zoals: “jij lijkt op je moeder, die kon ook niks” of “jeetje wat ben jij dom zeg, dat 

je dat niet weet!”, herhalen we zelf in de loop van het leven voortdurend. Als iets niet lukt 

zeg jij onmiddellijk tegen jezelf ‘zie je wel, ik ben inderdaad dom’. En dat geldt voor ieder 

verhaal of suggestie. Je begrijpt dat zulke verhalen/suggesties ons enorm belemmeren in 

onze groei als mens. En dus is de eerste vraag die ik jou zal stellen als jij een verhaal vertelt 

‘is dat waar?’…   



   

5 Jouw ouders waren hypnotiseurs!   
Zoals je nu begrijpt is alles in het leven een aanname van zaken die we van anderen horen. 

Wij nemen onbewust feiten, verklaringen en verhalen wel (of niet) aan op basis van de 

kennis die wij meegekregen als kinderen.    

Wat jouw ouders jou vertelden, is nog steeds de basis waarop jij jouw huidige aannames  

baseert! Iedere keuze die jij nu als volwassene maakt is gebaseerd op een programma dat 

grotendeels bestaat uit overleveringen van onze ouders.    

Dat is nog eens echt hypnose vind je niet?    

   

6 Wat is de waarheid?   

Wat geloof jij eigenlijk? Is dat (nog) wel waar? Wordt het niet eens tijd om voor jezelf na te 

gaan denken? Je eigen overtuigingen onder de loep te nemen. Dit keer heel bewust?  Laat ik 

eens een actueel voorbeeld geven.    

   

Stel dat jouw voorvaderen (van generaties terug) ooit ernstig zijn lastig gevallen door   

mensen met andere huidskleur (blank/donker/Aziatisch enz)    

Laten we even stellen dat het echt heftig was, dat ze echt pijn is aangedaan. Dan is het heel 

begrijpelijk dat ze hun kinderen willen behoeden voor diezelfde pijn.    

En dus vertellen ze hun kinderen: “pas op voor mensen met een andere huidskleur, die doen 

je pijn”.    

   

Enfin, zoals je nu weet, geloven kinderen hun ouders en zij nemen deze stelling dus over.   Zij 

groeien op en zien vaak ook alleen maar bevestigingen van hun ideeën (het brein filtert 

nogal subjectief 😊 ) en je begrijpt het al, zij geven deze verhalen ook door aan hun 

kinderen. Enfin vele overleveringen later komen we aan bij jou. Jij bent ook opgevoed met 

deze ‘wetenschap’ en beziet iedereen met een andere huidskleur argwanend.    

Maar dit keer gebeurt er het volgende.    

Op jouw werk krijg je een collega met wie jij nauw moet samenwerken aan een belangrijk 

project. En deze collega heeft een andere huidskleur!   

Ik hoef het plaatje niet eens verder in te kleuren, dat wordt nogal een gevecht voor jou.  Die 

suggestie zit zo stevig in jouw onderbewustzijn dat het moeilijk voor jou wordt om daar met 

je bewuste volwassen brein tegen in te gaan.    

   

Je bent zo gehypnotiseerd, dat ieder verkeerd signaal van jouw collega onmiddellijk die oude 

overtuiging doen opvlammen. “Zie je wel!” is dan de eerste gedachte die je krijgt.    

En de grote vraag is dus: Is mijn eigen overtuigingen eigenlijk wel waar? Hoe weet ik dat?    

   

7 Verhaal of feit?   
Ik wil je ook nog even helpen met het onderscheid maken tussen feiten en verhalen.  Dit is 

vooral belangrijk als je zelfhypnose gaat toepassen.    

   



In het voorbeeld hierboven is het feit: Iemand heeft een andere huidskleur als ik.  Het 

verhaal is: mensen met een andere huidskleur kunnen je pijn doen.   

   

Ik noem dat altijd: ‘het verhaal op het feit’ . Het is het oordeel, het label of de overtuiging die 

jij op een feit plakt.    

Wij hebben last van de verhalen ‘op de feiten’, niet van de feiten zelf.    

   

   

   

   

8 We hebben last van de emotie   
Ik moet dat nog specifieker zeggen: de verhalen zorgen voor emoties en we hebben last van 

de emoties.    

Ik geef nog een gek voorbeeld:    

   

Feit = Ik heb een zwarte stoel in mijn praktijk   

Verhaal 1 = Het is een lelijke grote stoel die veel ruimte inneemt   

Emotie = mopperig gevoel   

Verhaal 2 = Het is een prachtige heerlijke zachte stoel waar je lekker in wegzakt Emotie = 

blij gevoel   

   

Is dat niet interessant? Je hebt dus geen last van het feit (de stoel) maar van de verhalen die 

je erop legt en die emoties oproepen.    

   

Nog een voorbeeld:    

Feit: mijn vader dronk iedere dag alcohol en schreeuwde dan tegen mij   

Verhaal 1 = mijn vader hield niet van mij en vond mij een sta in de weg   

Emotie = verdriet en boosheid en een waardeloos gevoel   

Verhaal 2 = mijn vader verdoofde zijn pijn met alcohol en dat had niks met mij te maken   

Emotie = medeleven en compassie met vader   

   

Onze emotionele pijn komt dus voort uit de verhalen op de feiten.    

En natuurlijk heb je pijn als je een ongeluk krijgt of mishandeld wordt. Maar als iemand bij 

mij in de praktijk zit te huilen over een ongeluk of een mishandeling van 10 jaar geleden, dan 

klopt er iets niet. Want ze zit in mijn praktijk en daar gebeurt niks op dat moment.  Hij/zij 

heeft dan dus geen last van het gebeuren zelf (het feit) maar van het verhaal over dat feit.   

    

En van wie zijn die gedachten en verhalen?    

Precies! Inmiddels van onszelf, aangepraat of niet, we geloven ze nu nog steeds.    

Maar het goede nieuws is dat wij dus kunnen kiezen om andere gedachten te hebben!    

   

9 Van belemmerende suggesties naar helpende suggesties   
We hebben nog een hobbel te gaan. Dat is de enorme invloed van ons onderbewustzijn. Ons 

bewustzijn en ons onderbewustzijn worden vaak vergeleken met een ijsberg. Het puntje 



boven water is ons bewustzijn en de immens grote ijsberg onder water is ons 

onderbewustzijn. Dat beeld is heel accuraat voor hoe het werkt.    

   

Het onderbewustzijn werkt net als al die softwareprogramma’s die op de achtergrond van 

een computer draaien. Programma’s die 24/7 draaien zonder dat wij het beseffen, maar die 

feitelijk alles dirigeren van wat wij bewust invoeren en doen op onze computer.   Het is 

inmiddels wetenschappelijk bewezen dat we 99%  van onze keuzes volkomen onbewust 

gemaakt worden.    

1% is dus slechts bewust!   

   

Ik begreep gelijk waarom al die affirmaties die ik iedere dag op zei eigenlijk niks hadden 

bewerkstelligd!    

We kunnen 5 x op een dag denken “ik heb zelfvertrouwen” maar als er 24/7 een programma 

afdraait waarin oude overtuigingen zitten zoals:    

‘ik kan ook niks’ , ‘ik doe het altijd verkeerd’ of ‘ik ben niet goed genoeg’ dan is het logisch 

dat die 5 bewuste affirmaties op een dag nauwelijks werken.    

Het is een strijd tussen Goliath en de mier zou je kunnen zeggen.    

   

Nu wil ik onze mier, het bewuste brein niet tekort doen, want als deze heel standvastig en 

continue een paar maanden blijft volhouden dat hij zelfvertrouwen heeft, wil Goliath daar 

dan nog wel eens mee instemmen.    

Dat noemen we wilskracht. Dus we kunnen ook via onze mier de zaken voor elkaar krijgen, 

het duurt alleen veel langer en heeft ook nogal wat discipline nodig.    

Gelukkig kunnen we onze belemmerende overtuigingen veel sneller omdraaien: via hypnose!   
  

10 Waarvoor kun je hypnose voor gebruiken?   

Hypnose is voor mij de beste therapie die je kunt vinden op deze aardbol. Nu ben ik 

misschien wat bevooroordeeld, maar ik heb als psychiatrisch verpleegkundige, NLP coach, 

Healer en Lichtwerktherapeut vele andere methodieken eigen gemaakt en niets werkt zo 

snel en transformerend als hypnose. Simpelweg omdat je direct communiceert met het 

onderbewustzijn waar alles gebeurt. Maar het mooie binnen mijn vak is wel dat ik al die 

andere technieken gewoon verweef tijdens de hypnotherapeutische sessies.    

En dan is er eigenlijk geen probleem meer waar ik niet mee kan werken. Of het nu angsten, 

fobieën, ongelukkige gevoelens, allergieën of verslavingen zijn… hypnose werkt!   

   

11 Werkt hypnotherapie altijd?    

Ik zeg altijd tegen mijn cliënten: hypnose werkt 100% maar niet voor iedere cliënt. Dat ligt 

aan de cliënt. Staat hij of zij al open om echt aan het probleem te werken. Wil of kan hij of zij 

al de diepte in. Zijn ze bereid om te gaan zoeken, verantwoordelijkheid te nemen of anderen 

en zichzelf te vergeven? Kunnen en willen ze mij volgen binnen de therapie?    

De menselijke factor is nogal bepalend in dit verhaal dus ik kan niet zeggen dat het altijd 

werkt, maar ik kan wel zeggen dat het voor veel mensen echt fantastisch werkt.    

   



12 Hypnotherapeut of zelfhypnose?   

Zelfhypnose gebruik ik om suggesties in mijn onderbewustzijn te zetten die ik wil versterken.   

Om een goed gevoel te krijgen of om doelgerichter te werk te gaan.    

Maar ook ik ga nog steeds naar collega’s toe. Ik heb hen nodig omdat ik mijn dieper gelegen 

problemen niet op kan lossen met zelfhypnose.    

Deels omdat we vaak niet precies weten welke overtuigingen onder bepaald gedrag en 

gevoel zitten, deels omdat ons onderbewustzijn niet alle suggesties/ideeën of verhalen 

zomaar wil opgeven. Het kan nog een positieve intentie hebben!   

    

Stel je vader was nogal dominant toen je een klein kind was. En je bemerkte dat als jij je op 

de achtergrond hield je nergens last van had, dat hij je dan niet opmerkte en dus niet lelijk 

tegen je deed. Je voelt je veilig als je op de achtergrond blijft.    

Nu ben je een volwassen mens en je bemerkt dat je steeds als er dominante mensen in de 

buurt zijn wegduikt. Daar heb je last van en je wilt dat niet meer, want je wilt vooruit.   Als 

je nu via zelfhypnose de suggestie “ik treed meer op de voorgrond” in jouw 

onderbewustzijn zet, zal dit geen stand houden. Het is volkomen onveilig om op de 

voorgrond te treden.    

En dan is hypnotherapie nodig.    

We kunnen dan terug in de tijd (regressie) en het moment van toen veranderen, nieuwe 

suggesties aannemen en dan terug reizen.    

Het prachtige hiervan is dat het je onmiddellijk andere gevoelens gaat geven.    

En zoals gezegd: het zijn de gevoelens/emoties waar wij last van hadden.    

En is de basis opgeruimd, dan kun je middels zelfhypnose weer heerlijk verder.    

   

13 (Zelf-)hypnose en manifesteren   

Wat voor veel mensen helemaal een uitkomst is, is het feit dat zelfhypnose je ook helpt bij 

het manifesteren. Want manifesteren staat en valt met nieuwe suggesties in jezelf planten. 

En aangezien dat middels hypnose geweldig gemakkelijk kan, komen er veel mensen bij mij 

in de praktijk om te leren hoe zij deze tools kunnen combineren ten einde hun droomleven 

te leven.    

   

   

Liefs,   

Yvette    


