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Feedback fra studerende 

Efter basis uddannelsen troede jeg at 

jeg kunne det meste. Men efter at ha-

ve taget Masterdelen, kan jeg nu i 

bakspejlet se, at grundkurset kun var 

byggesten til det færdige hus. Jeg 

mangler nu aldrig redskaber til at 

hjælpe alle de klienter, som jeg kure-

rer.  

Hans Jensen 

 

 

Når man får Masteruddannelsen, går 

det op for én, hvor ”nemt” det er at 

være terapeut. Masterdelen giver det 

overskud af teknikker, der gør, at man 

føler sig mere kompetent, og dermed 

udstråler dette. Rigtig mange tak, 

Lars Hansen 



 
 

 

Masteruddannelsen i Hypnose og 
NLP vil give dig større viden og kom-
petence. Du lærer avancerede og dy-
be forandringsteknikker, så du kan 
hjælpe mennesker med tungere og 
mere komplicerede problemer. Du vil 
komme til at arbejde mere med årsags 
behandling. 
Masteruddannelsen bygger på det, 
du allerede har lært, og integreres på 
et dybere plan. Din viden samles til et 
hele.  

Masteruddannelsen  
 
- en enestående videregående uddan-
nelse for dig, der vil gå dybere i dit te-
rapeutiske arbejde, og som har taget 
basis uddannelsen:  

Hypnoterapeut & NLP Practitioner  

 

Struktur og indhold 

 
Undervisningen er tilrettelagt, så dine 
kompetencer og din selvtillid vedrø-
rende teknikker og terapeutiske fær-
digheder styrkes,  udbygges og inte-
greres.      
Der vil være hurtige, effektive hypno-
tiske induktioner og fordybelsestek-
nikker, bl.a. vil du lære nogle af de 
mest effektive induktioner fra den di-
rekte hypnose.  
Du vil desuden lære grundlaget for 
NLP, modellering, dvs. at skabe tek-
nikker gennem at udforske andres 
ekspertise.  
 

Uddannelsen med 2 internationalt 
anerkendte certifikater. 
 
Hypnose Master afsluttes med en 
mundtlig og skriftlig eksamen. 
 
NLP Master Practitioner afsluttes 
med en modellerings opgave, samt 
en mundtlig  eksamen.  

Fokus vil i høj grad være på identi-
tet, overbevisninger og værdier. En 
forandring af disse mønstre transfor-
merer mange ubevidste problemer. 
Du vil lære dybtgående regressio-
ner, også til tidligere liv.  Det bety-
der, at du forøger din professionelle 
viden og baggrund, samt giver dig 
selv nye muligheder for udvik-
ling. På dette niveau vil fokus være 
på de dybe dele af personligheden, 
identitet, følelser mm. Din forståelse 
af sindets mekanismer vil øges, så 
du får større indsigt i dig selv og an-
dre.   
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