
 
 

 

Spirituele hypnotherapie 
 
Lesgever: Ton Wilken is GZ-psycholoog in eigen praktijk; hij was werkzaam als 
psychotherapeut bij Yulius, afdeling gezinspsychiatrie. Hij is nu 35 jaar actief als 
opleider o.a. in hypnotherapie. 
 
Datum en tijd: Vrijdag 15 juni 2018, 9:30-17:00 
 
Locatie: UPC KU Leuven, Leuvensesteenweg 517 te Kortenberg, Congrescentrum 
 
Doelgroep: Degenen die de VHYP-basisopleiding reeds voltooiden 
 
Abstract: Eerst waren er de spirituele tradities (eeuwenoud), toen kwam hypnose (18e eeuw) en daarna de 
diverse psychotherapeutische richtingen (1900-heden). En bij het ontwikkelen van het nieuwe komen we 
weer terug bij het oude: wordt de cirkel weer rond? Of komt de spiraal weer een ronde hoger? 
Het spirituele perspectief lijkt de nieuwste lens, die een plaats verdient in de neuro-bio-psychosociale bril, 
waarmee menselijke problemen nu worden onderzocht en behandeld. Hoe kan de psychologie dit 
oude/nieuwe perspectief integreren in de therapeutische praktijk? En wat voor vormen kan dit aannemen 
in het werken met hypnotische technieken en strategieën? 
Aandacht voor de spirituele weg is al jaren groeiende en kent vele varianten, m.a.w. het is als een bos met 
vele bomen. Graag wil ik (samen met de deelnemers) een aantal boeiende paden, ontmoetingsplekken en 
natuurverschijnselen in dit bos onderzoeken en beleven om te ontdekken welke lessen hieruit te leren zijn 
(en hoe we onze gereedschapskist voor hypnotherapeutisch werk kunnen uitbreiden…). 
 
Inhoud: Na een korte introductie over aspecten van 
spiritualiteit, wetenschap, psychotherapie en kwantumtheorie  
en mogelijke ervaringen van onszelf daarmee) komt een 
gevarieerd palet aan bod: 
- afstemmen op het energieniveau van de ander 
- verbinding met de aarde + energiereiniging van het lichaam 
- de ‘Sacred Place’: een spirituele veilige plek 
- het ‘Hogere Zelf’ & andere geleide gidsen, zoals engelen, 
totemdieren, e.a. 
- een spiritueel ‘healing  process’ te gebruiken voor vele situaties (o.a. verstoorde relaties) 
- ontmoeting met de ‘spirit of an illness’ + welke les je daaruit kunt leren 
-  werken met de ‘inner healer’ 
- hypnotische regressie: alleen in dit leven of verder terug? (Naar vorige levens? En bestaan die wel of 
niet?) 
 
Methode: Als literatuur wordt gebruik gemaakt van vele bronnen, waaruit steeds korte, kernachtige 
excerpten zijn geselecteerd: om recht te doen aan de veelstemmigheid die op dit vlak te horen is.  Een 
aantal muzikale/ ritmische elementen vormen ook onderdeel van het programma. Groepsoefeningen, 
demonstraties, oefenen met elkaar: het maakt allemaal deel uit van het repertoire, waarmee we deze dag 
verder leren. 
 
Kosten en inschrijving: Leden 120 euro, niet-leden 150 euro. Inschrijving via de website 


