
HAVENING TECHNIQUES

De arts Ronald Ruden is de bedenker van 
The Havening Techniques, gevestigd in New 
York, USA. Een neurowetenschapper en 
onderzoeker Dokter Ronald Ruden en zijn 
tweelingbroer Dokter Steven Ruden hebben 
meer dan tien jaar aan Havening gewerkt. Ze 
behandelden duizenden patiënten en kregen 
steeds verbazingwekkende levensveranderende 
resultaten met hen. In 2009 publiceerde Dr. 
Ronald Ruden zijn boek ‘When The Past is 
Always Present’ dat wetenschappelijk verklaart 
hoe trauma’s neurologisch gecodeerd worden 
in de hersenen. Havening is ook bekend als 
Amygdala Depotentation Therapy (ADT).

• Hoe gebruik je de Havening Techniques bij
angst, paniekaanvallen, post-traumatische
stress, fobieën, chronische pijn, somatisatie
stoornissen & pathologische emoties met
uitstekende resultaten binnen enkele
minuten!

• Live demo’s en interactieve praktijksessies
• Het begrijpen van de neurobiologie van

de menselijke aanraking & hoe deze de
hersenen en lichaam verandert.

• Hoe je consequent snelle en blijvende,
levensveranderende resultaten voor je
cliënten kunt realiseren.

• Emotionele veerkracht ontwikkelen en
onderhouden met Havening

• Zelf-Havening technieken voor stress
management en ontspanning.

• Groei van een succesvolle therapie praktijk
met behulp van Havening.

• Live demonstraties & praktijkgroepsessies.
• Hoe je met vertrouwen gebruik kunt maken

van Havening Techniques met wie dan
ook online en daarbij dezelfde resultaten
behalen als met gewone sessies.

• Toegang tot de Facebook Havening
Community

• Directe toegang tot de Havening Primer &
bonusvideotraining wanneer je je aanmeldt

WAT KRIJG JE

• Een tweedaagse opleiding in de Engelse taal
• Studiehandleiding (Engelse taal)
• Docent Stephen Travers

RESULTAAT

Leer om succesvol en in bijzonder korte tijd te werken 
met allerlei problemen rondom angst, trauma, pijn, 
depressie en meer. 

Havening, ook bekend als Amygdala Depotentiation 
Therapy (ADT) is een snelle methode om trauma, 
pijn, depressie, PTSS en nog veel meer in korte tijd 
aan te pakken. 

AANVULLENDE INFORMATIE

De Havening Techniques Training zit vol met live 
demonstraties, de nieuwste neurowetenschappen 
en je leert hoe je snel, duurzaam en fenomenale 
resultaten kunt bereiken om je cliënten te helpen.

VOOR WIE

Deze opleiding komt voor het eerst naar 
Nederland. Voor het volgen van deze opleiding is 
geen hypnoseopleiding als vooropleiding vereist. 

STUDIEBELASTING

Totale studiebelasting (inclusief 
accreditatieproces) is 64 uur. 

EXTRA

Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd 
voor 2,5 Europese Studiepunten (2,5 EC’s).

https://hypnosementor.nl/nieuwsbrief/


