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Lesstof
• De wonderlijke kracht van essentiële oliën
• Productie en kwaliteit van essentiële oliën
• Veiligheidsaspecten van essentiële oliën
• De chemie van essentiële oliën
• De routes die essentiële oliën in het lichaam 

nemen
• Het gebruik van essentiële oliën
• De toepassing van essentiële oliën
• Het aroma en de psychische en 

energetische werking van essentiële oliën
• Dragerolie en de rol bij topische 

toepassingen van essentiële oliën
• Hoe werkt een biotensor.
• Selecteren van essentiële oliën met een 

biotensor.
• Introductie in de Chinese geneeskunde en 

emoties in relatie tot aromatherapie
• Specifieke toepassingen bij hypnose

WAT KRIJG JE

• Je ontvangt een manual van de opleiding 
inclusief 100 essentiële olieprofi elen

• Je ontvangt een starterskit met 12 verschillen-
de oliën (4 ml) , alsmede een aantal geurmon-
sters.

• Je ontvangt een biotensor.

RESULTAAT
Na deze driedaagse opleiding kun je de hypnotherapie-
sessies ondersteunen met aromatherapie.
Na deze opleiding weet je hoe vanuit de Chinese 
geneeskunde naar emoties wordt gekeken en kun je 
de selectie van een essentiële olie richting geven door 
deze kennis. Verder leer je over de chemische bestand-
delen van de  oliën en de veiligheidsaspecten.

Essentiële oliën werken direct in op het lymbische 
systeem en kunnen bijdragen aan het verminderen 
van angst, boosheid, verdriet, verwerken van shock. 
Essentiële oliën bieden een hele mooie ondersteu-
ning tijdens en na een hypnotherapiesessie door de 
mogelijkheden om emoties positief te beïnvloeden 
en te ankeren. 

AANVULLENDE INFORMATIE
Als je eenmaal de wereld van essentiële oliën 
binnenstapt is er eigenlijk geen weg meer terug. 
De weelde die de plantenwereld aan ons over-
draagt door haar essentie aan ons te geven is 
veelomvattend. Door de veelvoud aan geuren en 
bestanddelen brengen de oliën ons een rijkdom 
aan therapeutische toepassingen.

VOOR WIE

Deze opleiding wordt op HBO niveau gegeven. Er 
is een voorafgaande hypnoseopleiding nodig. 

STUDIEBELASTING

Totale studiebelasting 50 uur
24 docentcontacturen (3 dagen klassikaal) alsme-
de minimaal 25 uren zelfstudie) 

ACCREDITATIE

Deze opleiding is op HBO niveau geaccrediteerd 
voor 2 Europese Studiepunten (2 EC).

AROMATHERAPIE HYPNOSE OPLEIDING


