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Bij hypnose wordt een sterke verbinding met het onderbewuste tot stand wordt gebracht, de hersenen 
komen in de zgn. Alfa staat, de staat waarin de hersenen in een bepaalde rust zijn, en er grote 
ontvankelijkheid is voor elke soort input. Het begrip ‘hypnose’ is dan ook al van oudsher als zodanig bekend, 
als een grappige show waarbij iemand het contact met zijn zelfbewustzijn helemaal niet meer heeft. Dit 
geeft wel aan hoe beïnvloedbaar een mens is in de Alfastaat, en is een mooi bewijs van werking. In therapie 
is de HH dan ook al lang een voortreffelijke toepassing om diepere negatieve motivaties,  neigingen en 
verslavingen te veranderen.  Het is in feite een soort ‘brainwash’, maar dan een uiterst positieve, die 
ontladend werkt. Als de cliënt in de Alfastaat komt, dan is de verbinding met het hier en nu steeds helemaal 
aanwezig. Heel soms komt het voor dat iemand bijna in slaap valt zelfs, of sluimert, of even helemaal met 
het bewuste gewaarzijn weg is, maar niet sliep. De aandacht is dan volledig in het onderbewustzijn. Tijd 
speelt dan ook niet meer. En er worden grotere drama’s verwerkt met slechts een paar zinnen, die hierop 
gericht gemeten zijn met ons biosensor testwerk, en dit is per persoon, ook in de volgorde, zeer 
verschillend. En daarin is de Holistische Hypnose absoluut uniek te noemen qua invulling en effectiviteit.  

De Holistische Hypnose (afgekort als ‘HH’) zoals ontwikkeld als onderdeel van de Holistische 
Gezondheidstherapie werkt op de effecten van verschillende belastende, vervelende, of akelige ervaringen 
op soms diverse  momenten in de tijd, dit gaat dan om een zogenaamd ‘thema’. Onderbewuste 
herinneringen die zich niet alleen in dit leven alleen, maar zich ook over vele incarnaties kunnen 
uitstrekken. Dan gaat soms de vlam snel in de pan, bij onderdrukking of smaad. Of dieper verdriet dan 
wellicht nodig of normaal is bij een overlijden van een dierbare. Het unieke van de HGT-werkwijze is dat 
zo’n belastend thema dat sterk aanwezig is en diepe wortels heeft in vele ervaringen, zelfs kan worden 
behandeld als er geen herinnering over deze ervaringen. Denk hierbij aan bijv. diverse levens als 
oorlogsslachtoffer, verstotene, wees, slaaf, bandiet, machtsmisbruik, seksueel misbruik, verlies van kind,  
langdurige ziekte, enzovoort. In de vele levens die we hebben geleefd blijken sommige situaties zich te 
herhalen. Dit is ook niet zo vreemd, gezien de vele oorlogen, ziektes, moeilijkheden, wanverhoudingen in 
gezin, familie, werk, en land die er zijn. Alle beelden, gevoelens en gedachten van al deze ervaringen zijn 
zeer helder aanwezig in het onderbewuste van elk mens. Het zelfbewustzijn sluit deze informatie in de regel 
geheel af, wat een goede zaak is, we zouden anders overspoeld worden door veel narigheid.  
 
 

Incarnaties met goede en fijne ervaringen zijn uiteraard ook als herinnering aanwezig. Zo’n leven kan in de 
sessie gebruikt worden als positieve verankering. In de sessie wordt elke zin met de biosensor gemeten. 
Plus…de volgorde van positieve en negatieve klinkende zinnen is met name bepalend voor het resultaat. 
Tevens wordt door de waarheid van de hypnotiserende zinnen een sterke verbinding gemaakt met 
gebeurtenissen van dit leven en inherent ook aan vorige levens. Immers, het onderbewuste onderscheid 
die ervaringen van verlies, of smaad, of verkrachting niet.  
Sommige cliënten zien in zo’n HH beelden voorbij gaan, anderen hebben lichamelijke ervaringen, 
emoties, weer anderen ervaren niets. Voor het effect maakt dit niet uit. Bij baby’s en kleine kinderen 
zegt de therapeut de zinnen zelf, het horen is voldoende, want op deze leeftijd ligt de verbinding met het 
onderbewustzijn nog open. Een klein kind Weet Het.   
 
Zo werkt de Holistische Hypnose wondermooi en vele malen sneller dan traditionele hypnose, waar je 
soms uren op de bank ligt, om diep gewortelde angsten, verlating, pijn, schuldgevoel, machteloosheid en 
negatief zelfbeeld te veranderen. Immers, er wordt sturen gewerkt, het wordt niet geheel en al aan het 
onderbewuste proces van de cliënt overgelaten. Dit scheelt tijd en geld.  
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Vaak wordt in zo’n HH sessie zeer vele Worteloorzaken van klachten (WO’s), d.w.z. essentiële storingen in 
de gezondheid, en Hoofdoorzaken (HO’s), d.w.z. de zeer grote essentiële storingen, in no time bij bosjes 
verwijderd. Het is dan ok de moeite van ene bezoek waard, al is het maar voor de ervaring. Sessies duren 
in de regel uiterlijk 40 minuten, soms half uur of kwartiertje ook wel. Afhankelijk van de belastingen op 
het thema. Biosensortestwerk wordt in de HH altijd tijdens de sessie gedaan, echter de ogen zijn 
gesloten, dus er is geen belasting van het gebeuren achter de coulissen van de therapeut, die intens mee 
inzoemt en het protocol zorgvuldig hanteert, inclusief nazorg de volgende dag per sms voor een 
toepassing ter plekke door u zelf. 
 
Verder kan de HH ook bijvoorbeeld de angst voor ziek zijn uitstekend verminderen, denk bijv. aan 
depressie, astma, MS, slaap- en pijnproblemen, reuma. De inherente negatieve programmering omtrent 
de toekomstverwachting, en het geschokte vertrouwen in het eigen lichaam kan zo worden veranderd.  
 

Tevens een prachtige techniek om te gebruiken als er onverwachte tegenwind is in het leven, zoals bij een 
zwaar ongeval, scheiding, overlijden etc.  Nare gebeurtenissen geven echo’s uit het verleden, het hele 
programma van overtuigingen en gevoelens hieromtrent gaat draaien en maakt het zwaarder dan nodig. 
Zo kan HH een prachtige hulp zijn in het leven bij moeilijke omstandigheden, Karma’s Dharma’s en 
Spirituele processen, of gewoon een planeetstand, dus astrologisch bepaalde bizarre omstandigheden, dit 
is zoals wij de diverse tegenwinden duiden en onderscheiden in de HGT voor meer begrip van de algehele 
situatie waarin u zich bevindt in gezondheid en welbevinden, of herstel daarvan.   
 
 

Voor relaties is onze HH is ook een uitermate krachtige methode voor verbetering op issues. De 
scheppende kracht van woorden zeer voelbaar. Bij tijden indrukwekkend en ontroerend mooi werk. Dit 
kan men dan met de partner, en bijvoorbeeld ook met moeder/kind/zus/vriend samen doen, immers alles 
is ene relatie, dus sprokkelen waar er te sprokkelen valt is ons devies, om gezondheidsherstel te 
bevorderen. Dit is een zogenaamde holistische duo-hypnose. Ook kan men de HH als trio-, of quattro et 
cetera sessie volgen bij een van elke HH gecertificeerde, aangezien een groepsgevoel soms wordt belast 
door onderliggende traumata, en dan kan iedereen weer beter met elkaar overweg, zoals een gezin, maar 
ook in het bedrijfsleven of op school, in een klas zelfs. de HH groepsaffirmaties zijn uitermate krachtig 
voor het herstel van het goede gevoel.   
 
 

Met regelmaat is zo’n sessie dan te adviseren, om opstapelen van ballast na bepaalde ervaringen te 
voorkomen. Oude onverwerkte gevoelens en ervaringen, die op bepaalde thema’s kunnen spelen vanwege 
andere incarnaties die een stel of een gezinnetje samen heeft gehad, kun je er prachtig mee opschonen. 
Het maakt de relatie lichter, maakt het gezin harmonischer, en zet weer even vrij van compensatiegedrag 
of wat dies meer zij. 
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