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Voorwoord

Dit boek over zelfhypnose is een vervolg op 

Zelfhypnose … je kunt het zelf doen. Hierin 

worden verschillende methodes van hypnose 

diepgaander uitgelegd, en met name zelfhyp-

nose, een wonderlijk fenomeen dat de moeite 

waard is om je in te verdiepen. 

Zelfhypnose is een goed aan te leren manier 

om jezelf te ontdekken en verbeteren. Je geest 

kan onwaarschijnlijk veel meer dan je zou ver-

moeden en is verschrikkelijk sterk, en hypno-

se is de sleutel om daar gebruik van te maken. 

Je zult erachter komen dat hypnose op heel 

veel gebieden toegepast kan worden. Bij hyp-

nose gebruik je focus en concentratie om in 

een meditatieve of zen-toestand te komen, met 

als doel mentale en lichamelijke verbetering. 

Het kan je bijvoorbeeld helpen om te slapen, 

om te stoppen met een verslaving of om pijn 

te bestrijden. Je kunt het zo raar niet beden-

ken of zelfhypnose is een methode die je kunt 

gebruiken. Behalve het aanleren van zelfhyp-

nose oefen je in dit boek ook om hypnose bij 

een ander toe te passen. Zo leer je werken aan 

een beter leven voor jezelf én anderen.
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In dit boek geef ik veel informatie over aan-

doeningen en situaties waarbij hypnose kan 

helpen. De feitelijke informatie hierover is niet 

altijd wetenschappelijk onderbouwd, maar is 

gebaseerd op jarenlange ervaringen uit de 

praktijk.
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