
Intensiv læring om de nyeste teknikker indenfor hypnose

På dette hypnosekursus, lærer du nogle af de nyeste og mest effektive teknikker indenfor 
hypnose og trancearbejde, der anvendes til at skabe varig forandring med f.eks.: 

 
Stress, angst, afhængighed, traumer, PTSD, vægtproblemer, depression, 

chok, fobier, rygning, dårlige vaner, uhensigtsmæssig adfærd m.m.
 

 Du får værktøjer til at kunne hjælpe andre med at løse problemer ved brug af et struktureret 
og gennemarbejdet materiale, således at du som Hypnose Practitioner konkret og målrettet 

kan hjælpe andre i arbejdet med forandringen i det underbevidste. 
 
 

HYPNOSE PRACTITIONER
Introkursus

Modul 1
Grundlæggende læring om det underbevidste sind. Trinvis model til at 

fremkalde trancetilstanden. Genkendelse af trancedybde. Brug af induktioner 
og hypnotiske forslag og idéer. 

 
Modul 2

Følelsesbroen. Regressioner. Partsintegrationer. 
Klientbaseret tilgang til hypnosesessioner.

Praktisk træning, feecback og sparring
 

Modul 3
Hjertecentreret hypnoterapi til behandling af mentale problemer, såsom 

afhængighed, depression, traumer, fobier, angst, seksuelt / fysisk misbrug og 
meget mere.

Praktisk træning, feedback og sparring

 
 



NLP & COACHING KOMPAGNIET

C4 Videncenter - Krakasvej 17 - 3400 Hillerød - info@philipjones.dk - 5370 3787

Hvor og hvornår:

Datoer for de 3 undervisningsmoduler (lørdag/søndag) er:
 
Modul 1:   21. - 22. januar 2023
Modul 2:   18. - 19. februar 2023
Modul 3:   11. - 12. marts 2023
 
Alle dage undervises i tidsrummet kl. 9.00 – 16.00. 

Undervisningen finder sted i lokalerne i C4 Videncenter, Krakasvej 17, 3400 Hillerød. 
Der er gratis parkering ved bygningen.

Pris:
I prisen er foruden de 6 dages undervisning også inkluderet undervisningsmateriale, 
træningsvideoer, lukket facebookgruppe for kursister, mulighed for træning mellem modulerne 
samt sparring med underviseren.

Pris pr deltager kr. 8900,- 

Tilmelding
Send en mail til info@philipjones.dk med dit fulde navn, telefonnummer og e-mail. 

Indsigt i roller og betydningen for det bevidste og ubevidste sind i 

hypnose

Tranceforståelse og signaler

Hypnotisk stemmeføring

Regression

Parts integration

Forskel mellem selvværd, selvtillid og selvtro

Sproglige forudsætninger som hypnoseværktøj

Ressourcetilstande 

Du lærer blandt andet:


