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Welkom bij Hans Musman  HypnoCoaching  ‘s- Hertogenbosch 
 
Wat je in jezelf verandert, alleen al een perspectief, kan niet anders dan ook in 
je buitenwereld weerspiegeld worden. 
 
In HypnoCoaching wordt zowel het bewuste als het onbewuste aangesproken en 
werk je toe naar een goede samenwerking tussen beide. Dit geeft je de vrijheid 
vanuit eenheid in jezelf in het nu te leven.  
Misschien is het niet toevallig dat je op www.HypnoCoachingInfo.nl terecht bent 
gekomen en vind je hier iets dat je aanspreekt. Ik nodig je dan ook graag uit verder 
te lezen. 
  
HypnoCoaching 
Met HypnoCoaching bied ik een combinatie aan van hypnotherapie en persoonlijke 
coaching. Op deze wijze wordt zowel het bewuste als het onbewuste aangesproken. 
Hierdoor worden de kracht en de wijsheid van je onbewuste benut in combinatie met 
je bewuste inzichten en doelen. Zo verander je je klacht in kracht! 
Je kunt een spirituele invalshoek van mij verwachten. Vanuit gelijkwaardigheid werk 
ik graag met je in een informele sfeer, waarin jij centraal staat als de architect van 
jouw leven. HypnoCoaching is kortdurend, doelgericht, effectief en met blijvend 
resultaat.  
 
Hierna volgen een aantal kenmerken van hypnotherapie en coaching. Een traject zal 
geheel op jou afgestemd zijn. 
  
Hypnotherapie 
In hypnotherapie begeleid ik je met hypnose om op ontspannen wijze direct op 
onbewust niveau te werken. Je kunt je innerlijke bronnen aanspreken om in te zetten 
bij het bereiken van je gewenste doel. Wanneer je last hebt van een beperkend 
gevoel of gedrag, een ongewenste situatie of een lichamelijke klacht spelen vaak 
innerlijke en onbewuste motivaties een rol. Hiermee kun je contact maken. 
Vervolgens kun je besluiten hoe je deze beschikbare energie wellicht beter kan 
inzetten om jouw welzijn te bevorderen. Je schept al veel ruimte door te herkennen 
en erkennen wat je ervaart en doet. Dit maakt nieuwe keuzes mogelijk. 
Tevens kun je innerlijk met symbolen en metaforen werken, die ik je in suggesties 
aanbied en die op onbewust niveau worden herkend en verwerkt.  
Een beetje zoals in een droom. Resultaat is veelal na enkele sessies te bemerken. 
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Coaching 
In persoonlijke coaching/counselling ben ik je klankbord, je spiegel en coach ik je op 
weg naar je gewenste doel. Het is waardevol om zonder oordeel te kijken naar waar 
je nu staat, aandacht te besteden aan wie je werkelijk bent en te ontdekken wat je 
daarvanuit gaat doen. Samen gaan we op zoek naar wat jij nodig hebt. Je hebt een 
heleboel mogelijkheden in je om jouw eigen problemen aan te pakken. Alle 
antwoorden heb je al in huis. Je hoeft ze eigenlijk alleen maar bewust te worden. In 
dit proces help ik je naar binnen te kijken, naar jezelf te luisteren, iets in jezelf te 
ervaren. 
Je kunt je bewuster worden van je talenten, je sterke eigenschappen en je 
kwaliteiten. En je kunt onderzoeken wat je nou precies doet waardoor je blokkeert in 
de voortgang op jouw weg. Om dit vanuit een nieuw perspectief te aanvaarden of te 
transformeren. 
Het helder krijgen van zowel je sterke punten als je valkuilen kan al genoeg zijn om 
de nodige beweging te creëren. Door je gezichtspunt te veranderen verander je je 
vaak verouderde overtuigingen en ben je in staat nieuwe keuzes te maken. 
 
Door je meer en meer bewust te worden van jezelf en van je mogelijkheden maak je 
energie vrij. Die kun je gebruiken om de stappen te zetten waarmee je je doel 
realiseert. 
 
Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal! 
Je gewenste doel is telkens het uitgangspunt! 
 
Hans Musman  
Ik ben gediplomeerd als welzijnswerker en als hypnotherapeut en gecertificeerd als 
persoonlijke coach. 
Eerder werkte ik in een Praktijk voor Hypnotherapie in Amsterdam. 
Daarnaast heb ik professionele ervaring als uitvoerend artiest, ik speelde vooral 
rollen in musicals. Zo heb ik de gelegenheid gehad mijn creatieve instelling en mijn 
vermogen tot inleven, afstemmen en concentreren te vergroten. Ik weet dan ook van 
binnenuit waar je tegen aan kunt lopen in de artistieke sector en hier kan 
HypnoCoaching zeker van betekenis zijn. Uiteraard geldt dit tevens voor andere 
beroepsgroepen, waarbij het ook van belang is jezelf goed neer te zetten. Want wat 
je in jezelf verandert zal weerspiegeld worden in je presentatie naar de buitenwereld.  
 
Al geruime tijd ga ik het pad van spirituele groei en bewustwording. Mijn werk als 
HypnoCoach sluit hierbij aan, waarbij je een open opstelling van mij mag 
verwachten, met respect, niet oordelend en met de nodige humor. Vanuit 
gelijkwaardigheid werk ik graag met je in een informele sfeer, waarin jij centraal 
staat als de architect van jouw leven. Voor velen van ons is dit een tijd van groei, 
transformatie en bewustwording. Belemmeringen, klachten, wensen en verlangens 
kunnen aanleiding zijn aan bevrijding en vooruitgang te gaan werken. Waarom niet 
investeren in jezelf? Je bent het waard! 
 
Met HypnoCoaching is het mogelijk om te helen, je onderliggende motivaties te 
kennen en zonodig te transformeren en de juiste keuzes te maken. 
 
Wil je een afspraak of wil je eerst meer informatie? 
Zie de contactgegevens hierna. 
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Contactgegevens 
Hans Musman  
Mail:  hypnocoach@planet.nl  
Bel :   06 – 38 55 19 83 
 
Van maandag tot en met vrijdag ben ik tussen 12.00 en 13.00 uur rechtstreeks te 
bereiken. Schikt deze tijd je niet, spreek dan een bericht in zodat ik je terug kan 
bellen. 
 
Afspraken vinden ’s middags of ’s avonds plaats en duren gemiddeld anderhalf uur 
De consultprijzen zijn  inclusief 21% BTW. 
 
Een normaal consult kost   €100, - 
Een weekend-consult kost €125, - 
 
Voor zakelijke opdrachtgevers geldt een ander tarief. 
Voor leertherapie aan studenten van de opleidingen van BGL&Partners geldt het 
daar vastgestelde tarief. 
Voor leertherapie aan studenten van andere mensgerichte opleidingen geldt het 
normale tarief. 
 
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Associatie voor Counselling (de NAC) en    
the European Association for Counselling (EAC) en ik ben registertherapeut BNGⓇ  
(RBNG), waardoor er vergoedingsmogelijkheden zijn bij diverse zorgverzekeraars. 
  
Consulten vinden plaats in: 
 
Praktijk Sinay 
Graafseweg 175 
5213 AE ’s-Hertogenbosch 
(je kunt hier gratis parkeren) 
 
 
Zorgverlenernummer: 90036257 
Praktijk AGB code:      9015045 
RBNG licentiecode:     701013Ⓡ 
KvK nummer:               17250033 
 
 
HypnoCoaching is kortdurend, effectief en met blijvend resultaat. 
 
 
 
Graag tot ziens. 
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