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Kapitel 14 – Overblik over trinene i avanceret hypnoterapi 
 

Strukturmæssigt overblik 

Avanceret hypnoterapi blev udviklet som et resultat af tusindvis af klient-sessioner. 

Avanceret hypnoterapi består af regression, tilgivelse, partsterapi/gestaltterapi, NLP og 

coaching samt holistiske teorier. Opbygget i en optimeret struktur, som guider klienten 

effektiv i gennem hele processen. 

Dette overblik giver dig en strukturmæssig forståelse af, hvordan det virker samt hvorfor 

de forskellige teknikker organiseres, som de gør. Grundlæggende skal du have forståelse 

for, at hver eneste af alle teknikkerne er arrangeret således at de udnyttes til deres 

maksimale til fordel for de fleste problemstillinger, som klienterne kommer til 

hypnoterapeuterne med. De struktureres som følgende. 

 

Trin I –Suggestioner og overbevisere: Forbered klienten på at få forandring. 

Trin I inkluderer alt vedr. den indledende kontakt med klienten, før-samtalen (pre-talk), 

før-hypnose-interviewet, induktion, fordyber, skjult test for somnambulism, convincere, 

suggestioner, vække din klient, samt post-hypnose-interview. 

Ved hjælp af brugen af ”convincere” i løbet af Trin I opbygges klientens tillid til dig samt 

hendes evne til at blive hypnotiseret, for nu ved hun, at hun kan hypnotiseres. Det gør 

hende mere modtagelig og i stand til at opnå en pålidelig tilstrækkelig hypnosedybde 

(somnambulism), hvor regression kan anvendes. Ægte aldersregression kræver 

somnambulism. Ægte vil sige, at klienten genoplever regression, som om hun virkelig er 

der. Husker klienten blot hændelsen, kaldes det ”pseodoregression”. 

Hypnoterapeuten må huske her i Trin I, at målet er at forberede klienten på de 

efterfølgende trin i processen, hvilke kræver et dybere niveau af hypnose. Klienten skal 

blive her i Trin I, indtil somnambulism er veletableret. 

Sidst, men ikke mindst, er det en fordel for hypnoterapeuten at skrive sig bag øret, at 

klienten ofte er nedtrykt/deprimeret i forhold til det problem, hun kommer med. Det er 

derfor, convincere er så vigtige! De skaber håb, og håb er depressions modgift. 

  

Trin II – Aldersregression: Eliminering af frygt og misforståelser 

Når klienten i Trin I har etableret somnambulism, er hun klar til at få udbytte af alders 

regression. 

Aldersregression er en af de mest kraftfulde hypnoterapi-redskaber der findes. Når du 

først har udført Trin I, har du en ideel klient at arbejde med. En der kan gå dybt i 

hypnose, og en der har tillid til dig. Aldersregression afdækker og løser årsagen til 

problemet.  Aldersregression drejer sig oftest om følelsen frygt eller ked-af-det-hed. 

Disse følelser er i en vis udstrækning baserede på falske overbevisninger og 

misforståelser, som vil blive udbedret under aldersregressionsterapien.
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Trin III – Tilgivelse af andre: Eliminering af vrede og frustration 

Dette trin er yderst velegnet til at eliminere ophobet vrede fra fortiden. De fleste af os 

har lært at undertrykke vrede. Der ligger enorme mængder af indestængt energi i denne 

vrede, og når først den frigives, så flyver klienten fra dig! 

 

Trin IV – Tilgivelse af sig selv: Eliminering af skyld og skam 

Når klienten har elimineret vrede mod andre, kommer skyldfølelsen ofte op til 

overfladen. I trin 4 tilgiver hun sig selv og befrier dermed sig selv for skyldfølelse og også 

skam, hvis hun har dén følelse med i rygsækken.  

 

”Plan B” – Parts Terapi: At arbejde med dele i klienten, som skaber konflikter 

og modstand 

Partsterapi er effektiv, hvis der opstår problemer i de forskellige trin.  

Det kan ske, at klienten under regression ikke er i stand til at ”trøste sit yngre jeg”, eller 

at det yngre jeg ikke vil ”trøstes af det ældre jeg”, fordi det er bange for at blive svigtet 

endnu en gang. Eller at hun i progression, altså ude i fremtiden, f.eks. stadig har en del i 

sig, som har lyst til at ryge. 

 

Mere nyttig information 

Er du interesseret i at arbejde med børn og hypnose, kan du investere i mit online 

produkt ”Børn og hypnose”. Det giver dig en uddybende og grundig introduktion til, 

hvordan du kan hjælpe børn effektivt, hvad du skal tage højde for, samt hvordan du 

håndterer de forskellige aldersgrupper. Bl.a. lærer du en effektiv metode til at afhjælpe 

sengevædning. 

Gennem uddannelsen vil du se et fuldt forløb med avanceret hypnoterapi. Du vil bl.a. se, 

at jeg fører en klient gennem 4 trin samt benytter plan B (partsterapi) allerede i første 

session. Det er en god ide at tage noter eller at skrive spørgsmål ned omkring de 

teknikker jeg demonstrerer. Efter uddannelsen kan du købe dig permanent adgang til 

disse online lektioner, så du kan se dem igen og igen. 
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