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På Hypnose Skolen har vi uddannet 

terapeuter i mere end 20 år, og uddan-

ner som det eneste sted, Hypnose 

Psykoterapeuter, en 4-årig uddannel-

se.  

Hypnose Psykoterapeut ®                   

er en beskyttet titel. 

Ikke nok med det 

Efter bestået eksamen, kan du blive 

Reg. Psykoterapeut.  

Foreningen Af Danske Psykoterapeu-

ter, FaDP er godkendt af Sundheds-

styrelsen til at registrere                  

Psykoterapeuter 

 

 

Læs yderligere i studiehånd-
bogen på 

 
www.hypnoseskolen.dk 



Struktur og indhold:  

På Psykoterapeut Akademiet er 

uddannelsen delt op i moduler. 

Modulerne er en unik blanding af 

teori, demonstration af alle 

teknikker og metoder, samt 

praktisk træning.  

Psykoterapeut Akademiets 

psykoterapeutiske retning ligger 

inden for hypnose, NLP, den 

kognitive - og humanistiske 

psykoterapi.  

 

Disse retninger bygger på at 

klienten har alle de ressourcer der 

er brug for, og at psykoterapeuten 

som udgangspunktet for terapien, 

tror på klients ressourcer, har 

respekt for klientens model af 

verden og at alle svar findes på 

det ubeviste plan.  

 

Under uddannelsen udleve-
res en manual med teori og 

teknikker 

Hvorfor  vælge 

Psykoterapeut 

Akademiet 

som uddannelsessted? 

-fordi PA er et Reg. Uddannelsessted, 

registreret og godkendt af FaDP, 

Foreningen af Danske 

Psykoterapeuter 

Vore kvalitets uddannelser har et af de 

højeste faglige niveauer i Danmark. 

Underviserne er professionelle, 

erfarne og giver effektiv undervisning 

med fokus på den enkelte studerende. 

Forløbet på PA følges af vejledere, der 

er uddannet på skolen, og selv har 

erfaring som terapeuter. 

Hypnose  

Psykoterapeut  
PA´s 4-årige certificeret psykotera-

peut uddannelse bygger på teori, 

personlig udvikling og praktisk erfa-

ring, som bliver implementeret i en 

helhed så du er i stand til at vurdere 

hvilke interventioner/metoder der kan 

anvendelse på baggrund af den vi-

den, du erhverver dig om sympto-

merne. 

 
På de to første studie år, Neuro-
Hypnoterapeut & NLP Practitioner 
og Master Neuro-Hypnoterapeut & 
NLP Master Practitioner, opnår du 
en grundig forståelse og viden om 
Hypnose og NLP.  

Overbygningsmodulerne, på 3. og 4. 

år, MasterClass i Hypnose Psyko-

terapi, videreudvikler og integrerer 

metoder og teorier, samt tilfører dig 

ny viden om bl.a. avanceret hypnote-

rapi og psykologi. Det vil give dig en 

bred forståelse for sindets mekanis-

mer og den neuropsykologiske til-

gang.  

Med den 4 årige Hypnose Psykote-

rapeut® uddannelse får du  

et undervisningstimetal, der giver dig 

en seriøs og længerevarende uddan-

nelse, hvor du får overblik og viden 

om forskellige psykologiske teorier.  
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