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På Hypnose Skolen har vi uddannet 

Hypnoterapeuter og NLP-terapeuter i 

mere end 20 år, og uddanner som den 

eneste skole Hypnose Psykoterapeu-

ter, en 4-årig uddannelse.  

Hypnose Psykoterapeut ®               

er en beskyttet titel. 

Hypnose Skolen har højt uddannede 

undervisere og instruktører i Hypnose 

og NLP. De har desuden mange års 

erfaring som Hypnose- og NLP tera-

peuter.  

Hypnose Skolen er godkendt af          

NLP Foreningen Danmark  

 

Godkendt registreret uddannelsessted 

af FaDP                                                            

Foreningen af Danske Psykoterapeuter 

 



Struktur og indhold:  

På Hypnose Skolen er 

uddannelsen delt op i moduler. 

Modulerne er en unik blanding af 

teori, demonstration af alle 

teknikker og metoder, samt praktisk 

træning.  

På Hypnose Skolen lærer du at 

tilpasse hypnosen til den enkelte 

klient, uafhængig af manuskripter. 

Det betyder, at du allerede har 

træning og erfaring, når du bliver 

certificeret terapeut.  

Undervisningsforløbet på Hypnose 

Skolen er understøttet af vejledere, 

der er uddannet på skolen, og selv 

har erfaring som terapeuter. 

Vejlederne giver supervision 

undervejs, og er tilstede på alle 

supervisionsmøder mellem 

modulerne. 

 

Under uddannelsen udleve-
res en manual med teori og 

teknikker 

Hvorfor  vælge 

Hypnose Skolen  

som uddannelsessted? 

 

-fordi du lærer avanceret terapeutisk 

hypnose, NLP og psykologi. 

Du får en grundig træning, og under-

visere med mange års erfaring. Du 

oplever den store glæde ved at arbejde 

terapeutisk med hypnose og NLP. 

Vores kvalitetsuddannelser har et af de 

højeste niveauer i Danmark. Vores 

undervisere er professionelle, erfarne 

og giver effektiv undervisning med 

fokus på den enkelte studerende. 

Hvad rummer  

Hypnose Skolens  

grunduddannelse? 

Du lærer at arbejde med det ubevid-
ste sind, som er en kilde til visdom, 
kreativitet og uendelige indre ressour-
cer. NLP rummer mange effektive 
teknikker til kommunikation og terapi.  
Med Neuro-Hypnose & NLP vil du 
være i stand til at skabe dybe og vari-
ge forandringer.  
 

Du lærer bl.a. 
• Hypnosens psykologi og historie 
• NLP forudsætninger og kommuni-

kationsmodellen 
• Terapeutiske retningslinjer og 

sprogmønstre 
• Målsætning og forandringsteknik-

ker 
• Regressionsmetoder og strategier 
• Visualiseringsprocesser og meta-

forer 
• Forandringsteknikker til bl.a. 
      smertekontrol, vægtregulering,  
      rygning og fobier  
 
Du får 2 værdifulde grundlæggende 

uddannelser i et forløb. 
 
Basisuddannelsen er adgangsgiven-
de til Master uddannelsen og andre 
videregående uddannelser  

Datoer for opstart finder du på         

www.hypnoseskolen.dk   

http://www.hypnoseskolen.dk/Om-os.htm

