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“Wederom een fijne masterclass Carcinos. 
Nieuwe technieken aangeleerd die uitgebreid 
worden toegelicht in de manual. 
Toepasbaar als ondersteuning van patiënten  die 
die kanker hebben en voor ernstig zieken, niet als 
genezing! Gelukkig wordt dat regelmatig herhaald 
in de masterclasses van HypnoseMentor. Wij zijn 
er om te ondersteunen. 
Ik ga het geleerde deze week direct toepassen 
bij een sessie. 
HypnoKracht Rosmalen
  

Lesstof
• Wat is kanker en hoe kun je mensen 

hierbij ondersteunen
• Basis concepten van hypnotherapie in 

relatie tot kwantumfysica
• Omgaan met kanker en emoties
• Omgaan met emoties
• Hoe kan hypnose een bijdrage 

leveren aan het versterken van het 
immuunsysteem

• Hypnosetechnieken bij kanker zoals 
pijnbestrijding, de geest ontgiften, de 
geest voeden

• De light body hypnosis techniek 
voor werken met het innerlijke kind, 
regressietechniek en life between life 
techniek.

• Themadosser: Fybromyalgie

WAT KRIJG JE

• Twee opleidingsdagen
• Studiehandleiding in de Nederlandse taal
• Live demo’s.
• Scripts 

RESULTAAT

Na deze bijzondere opleiding kun je 
ondersteuning geven aan mensen die 
geconfronteerd worden met ernstige ziekten zoals  
bijvoorbeeld kanker.

AANVULLENDE INFORMATIE

Deze opleiding is ontwikkeld door Ina Oostrom. 
In deze opleiding komt de light body tecniek aan 
bod. 

Carcinos is het Griekse woord voor krab dat door 
de arts Hippocrates werd gebruikt om tumoren 
te beschrijven. Het woord Carcinos is gekozen 
voor de verzameling van hypnosetechnieken 
voor ondersteuning bij mensen die 
geconfronteerd worden met kanker of een 
andere (ernstige) ziekte.

VOOR WIE

Deze opleiding wordt op hbo-niveau gegeven, 
er wordt aantoonbare ervaring op hbo-werk- 
en -denkniveau gevraagd. Verder heb je een 
voorafgaande hypnoseopleiding nodig op 
basisniveau. Ervaring met regressietherapie wordt 
aanbevolgen.

STUDIEBELASTING

Totale studiebelasting 28 uur
Na accreditatie van deze opleiding wordt 1 EC 
gegeven. 

ACCREDITATIE

Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd 
voor 1 Europese Studiepunten (1 EC).

CARCINOS
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