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Forestil dig for en stund, at du er hamrende selv- 

sikker i alle tænkelige situationer og med alle ty- 

per af mennesker. At du har præcis den vægt du 

ønsker, bevæger dig frit i alle højder, indeni og u- 

denfor flyvemaskiner, og med en mellemstor ed- 

derkop kravlende på skulderen. 

Eller at du er topmotiveret og produktiv med en 

række kreative løsninger på uløselige problemer. 

At du afslappet når alle dine private og profes- 

sionelle mål OG vover at drømme større end no- 

gensinde før. 

Måske du kan se dig selv tordne ned ad banen og 

score foran et kæmpepublikum, der råber og skri- 

ger af begejstring. Eller lave din karrieres første 

hole-in- one. 

Eller skråsikkert går op til ham/hende, du aldrig 

troede ville kigge til din side. 

Eller...

Eller... 

Hypnose er mulighedernes univers. I princippet 

er der intet der forhindrer dig i at opnå dine stør- 

ste drømme og højeste mål, bortset fra mentale 

og følelsesmæssige barrierer og begrænsninger 

du har sat for dig selv. 

Af en eller anden grund bliver vi mere voksne end 

godt er. Hermed mener jeg, at børn lever i et 
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langt mere rigt, sjovt og lærerigt univers, hvor de 

fleste ønsker, behov og drømme opfyldes. Voksne 

har en tendens til at lukke af for deres uendelige 

ressourcer og potentiale for at tækkes omverde- 

nens regler og forestillinger om hvad, der er rig- 

tigt og forkert, godt og skidt. 

Men indeni...i det ubevidste lurer drømmene om 

noget større og ressourcerne til at realisere disse 

drømme. 

I bevidstheden er der en slags filter, der voksent 

og fornuftigt beslutter, hvad vi kan, må og bør, 

baseret på tidligere oplevelser, erfaringer, tillærte 

begrænsninger samt omgivelsernes/omstændig- 

hedernes indbyggede begrænsninger. Nogle tra- 

ditioner kalder det for “tærskelvogteren”, “over-

jeget”, “den indre forælder” og andre lignende 

betegnelser. Nogle forbinder det med at være for 

domineret af venstre hjernehalvdel (der opererer 

med ord, tal, fakta, strukturer - mere herom se- 

nere) end den mere kreative og fantasifulde højre 

hjerne- halvdel. 

Indenfor hypnose taler vi om “det kritiske filter” eller 

“det kritiske fakultet”. Dette filter består overvejende 

af overbevisninger; hvad vi tror er muligt og hvad vi 

tror ikke er muligt. 
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En ældre klassisk historie der illustrerer dette er 

“The Dream-mile”. Indtil 1954 troede man inden- 

for idrættens verden, at det var umuligt at løbe en 

(engelsk) mil på under 4 minutter. Det var gan- 

ske enkelt ikke menneskeligt muligt. Indtil en 

Britisk atlet, Sir Roger Bannister, sprængte den- 

ne illusion, og den 6. maj 1954 løb en mil på 

3.59.4. Blot få 100-dele under 4 minutter, men 

nok til at den mentale overbevisning var modbe- 

vist. Derefter løb den ene efter den anden drøm- 

memilen - på under de magiske 4 minutter. 

I dag er rekorden 3.43.13, så nu er det da vel ikke 

menneskeligt muligt at løbe hurtigere!? 

Grundlæggende er mennesket et fantastisk væsen 

med fantastiske kræfter og muligheder. Hvis blot 

mennesket turde tro mere på sig selv. 

Hypnose kan omgå dette kritiske filter og bringe 

skjulte indre ressourcer og muligheder til overfla- 

den. Hvis man ser et hypnoseshow, er det jo utro- 

4

KAPITEL 1 

Indledningsvis...



ligt at se et granvoksent menneske tale marsi- 

ansk, eller være ude af stand til at løfte en tænd- 

stik, blive stangstiv af et glas vand og glemme sit 

eget navn. 

Man kan spekulere i om ovenstående eksempler 

har nogen egentlig værdi udover at forbløffe pub- 

likum. Ikke desto mindre er det muligt. 

Jeg har engang testet en kammerats styrke før og 

efter en hypnosesession. Før trancen kunne han 

tage 23 armstrækninger, efter trancen tog han 40 

armstrækninger. En ganske pæn forbedring og i 

idrættens verden - bestemt af værdi. 

I en hypnotisk trance kan man rejse i tid og gen- 

opleve lykkelige stunder i barndommen, eller op- 

nåelse af fantastiske mål i fremtiden. Man kan 

lære et sprog op til 10 gange hurigere end under 

normale omstændigheder, man kan leve sig ind i 

forestillingen om at være en sabeltandet tiger 

(prøv det før en lønforhandling!). Eller ændre sin 

tidsopfattelse, så et måltid varer evigheder, langt 

længere end man gider blive siddende ved bor- 

det. 

Det er muligt at øge blodgennemstrømningen til 

specifikke organer; der er ingen grund til at være 

ked af at den hænger ned-af. 

I hypnosens forunderlige verden er det kun fan- 

tasien, der sætter grænser. 
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Med venlig hilsen

 
Frank S. Kristensen 
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Gennem de seneste 25 år er jeg igen og igen blevet præsenteret for en række 

misforståelser, hvad angår hypnose. Denne lille e-bog har til hensigt at infor- 

mere om hvad hypnose er for en størrelse; de forskellige traditioner, metoder, 

anvendelsesområder og hvor hypnose står idag. Det er ikke tænkt som en aka- 

demisk lærebog, men som en let lille ting, der kan give en større forståelse af 

hypnose og måske - et element i beslutningen om at benytte hypnose som et 

udviklingsværktøj. 

Jeg har valgt at skrive i et letforståeligt sprog - hvor der er fagterminologi, vil 

denne være forklaret. Jeg har desuden valgt en jeg-og-du-form for en lettere 

og mere personlig læseoplevelse. 

Forord Og Hensigt... 
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Der er en stigende interesse omkring hypnose, 

der er flere udøvere end nogensinde før og der er 

stadigt flere mennesker, der ønsker at benytte 

hypnose til forskellige mål og udfordringer. På bl. 

a. Youtube kan man se flere hundrede klip, pri- 

mært fra shows eller det nyere fænomen street- 

hypnosis. (Skulle du have lyst til se mere om det- 

te, vil jeg især anbefale Jonathan Chase, Sean 

Michael Andrews, Derren Brown samt Paul Mc 

Kenna.) 

Det pudsige er den ambivalens, der er omkring 

fænomenet; på den ene side finder mange hypno- 

se utroligt fascinerende og spændende og på den 

anden side skræmmende. Endelig er der så dem, 

der ikke tror på fænomenet. 

Der er masser af myter omkring hypnose, oftest 

fra bøger, TV, film og hypnoseshows, hvor man 

ikke ser hele sandheden. 

Jeg har beskæftiget mig med hypnose/sports- 

hypnose, NLP, mentaltræning og relaterede em- 

ner gennem mange år og elsker det! Det er rent e- 

ventyr og jeg kan stadig tabe kæben over de ople- 

velser, jeg har med mennesker i trance, hvad 

enten det er individuelt eller under et show. 

Det ER bare forunderligt og for underligt at se et 

voksent menneske blive fuld som en allike af et 

glas vand eller glemme tallet 4. 
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Der er mange definitioner på hypnose. De fleste er centreret omkring det, at 

man i en afslappet tilstand kun fokuserer på en enkelt ting, i forhold til den 

dagsbevidste tilstand hvor adskillige tanker kæmper om at komme frem i før- 

ste række. 

For eksempel: “Jeg skal være færdig med denne opgave, men jeg skal også 

hente børnene og handle ind, hvad var det nu jeg skulle huske at hente på ve- 

jen. Og er det for resten i aften at svigerforældrene ville hente campingvog- 

nen, jeg må hellere lige ringe” 

Hvad Er Hypnose?
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Min egen definition, der ikke er værre eller bedre 

end andres - blot enkel og letforståelig er: “Hyp-

nose er vejen (en proces) til trance (en tilstand).” 

I den afslappede tilstand (trance) er det nemmere 

at fokusere på en bestemt ting, som man for ek- 

sempel ser hos topidrætsudøvere, der kun tænker 

på at vinde. Og som igen og igen ser sejren for sit 

indre blik. 

Når bevidstheden er koncentreret om en enkelt 

ting og er afspændt i forhold til de mange indtryk 

der konstant bombarderer vores sanser og nerve- 

system, er bevidstheden en fænomenal størrelse, 

der kan udrette fantastiske ting. En almindeligt 

brugt sammenligning er at dagsbevidstheden er, 

som en glødepære der spreder lyset i alle retnin- 

ger i forhold til en laser, der samler lysstrålerne 

og skærer gennem stål og kan ses over enorme 

afstande. 

I 2007 viste BBC en udsendelse hvor en mand 

blev opereret for brok, uden narkose, “kun” hyp- 

notisk bedøvet. Mange steder i verden samarbej- 

der politiet med hypnoseudøvere, for at hjælpe 

ofre til bedre at huske detaljer fra for eksempel 

en overfaldssituation. I USA har man i mange år 

understøttet kræftbehandling med hypnose, for 

at accelerere heling og stresshåndtering, ligesom 

man i Sverige hos mange tandlæger kan få hjælp 
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til tandlægeskræk, smertereduktion og hurtigere 

heling. 

Herhjemme har bl.a. TV2 vist en udsendelses- 

række, med succesfuld behandling af fobier. 

Hypnose er sandsynligvis en af de ældste be- 

handlingsmetoder, kendt fra ægyptiske hiero- 

glyffer, old-græske søvntempler og shamaner fra 

hele planeten. Da det er en naturlig proces, der 

allerede foregår hos stort set alle mennesker på 

daglig basis, er det vævet ind i mange dagligdags 

situationer, som i undervisning, reklame, politik 

m.m. Det vender vi tilbage til. 

Hypnose består af... 

    en induktion, der medfører en afspændt   

fysisk, emotionel og mental tilstand - oftest    

kaldet Trance 

    et sæt af suggestioner, der fremmer                                          

forandringsprocesser i det ubevidste  

    en post-hypnotisk suggestion (fx.: når             

du  vågner vil du se verden med andre øjne) 

    en opvågningsprocedure, med                          

ego-styrkende suggestioner 

Der er myriader af induktions-metoder - altså 

den proces, der benyttes til at en person sættes i 

trance.

11

KAPITEL 3

Hvad er hypnose?



Nogle er af rent sproglig karakter, og andre er af 

rent kropslig eller visuel natur og så alle grader 

der i mellem. Fra litteraturen, film og diverse bil- 

leder, kendes for eksempel det svingende ur eller 

pendul, der fokuserer bevidstheden på en 

bevægelse og en genstand. Et andet kendt billede 

er den russiske hof-hypnotisør fra det tidlige 20. 

århundrede Rasputin, der med opspilede øjne og  
vævende håndbevægelser, får folk til at dejse  
om. Dette billede har medført myten om at hyp- 

noseudøvere har stirrende øjne. Mange kender 

den metode der kaldes “Progressiv afslapning” 

(Yoga Nidra), der blandt andet benyttes meget 

indenfor yoga. For øvrigt samme proces der be- 

nyttes i Mindfulness - BodyScan - ak, gammel vin 

på nye flasker.

Disse eksempler er nok kendte billeder for man- 

ge, men jeg kan ikke forestille mig mange hypno- 

seudøvere, der benytter disse metoder i dag. 
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En klassisk metode jeg til gengæld tror at de fle- 

ste hypnoseudøvere benytter sig af, på et eller 

andet tidspunkt i deres karriere, er en tællepro- 

cedure:  “ ...jeg tæller nu fra 10 til 1 og med hvert 

tal, går du dybere og dybere....”. 

Grundlæggende gælder det at alle teknikker har 

til hensigt at fange og fastholde opmærksomhe- 

den. 

Et af de værktøjer der ofte benyttes er monotoni. 

For eksempel det svingende ur/pendul, eller hyp- 

noseudøverens monotone stemme*. Det hænger 

sammen med at den naturlige trance ofte opstår 

når vi er i situationer med monotone bevægel- 

ser, lyde og/ eller synsindtryk, for eksempel når 

man sidder i et tog og hører hjulene mod skinner- 

ne, mens toget blødt vugger afsted. 

* Som senere beskrevet, er det ikke alle traditio- 

ner, der hylder den monotone stemmeføring. 

NLP og Ericksonian hypnose, vil oftere benytte 

en stemmeføring, der er afspejler de ord der si- 

ges, for eksempel en rolig stemmeføring, når 

der tales om skovens dybe, stille ro. Og en mere 

dynamisk stemmeføring når det handler om 

fremtidige spændende muligheder for vækst. 

Suggestioner er som nævnt hypnosetermino- 

logi for forslag, der umiddelbart accepteres af det 

ubevidste. Dette er ord, vendinger eller visualise- 
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ringer, der leder tanken hen på det ønskede re- 

sultat. For eksempel kunne man i induktions- 

fasen høre en hypnoseudøver gentage: 

“ ...du går dybere og dybere, mere og mere 

afslappet...”, eller for at nå et givet resultat:“ ...du 

ser nu dig selv stærkere og stærkere...” 

Suggestioner er relativt enkle vendinger, der ac- 

cepteres af det ubevidste, fordi den hypnotiske 

trance tilsidesætter “det kritiske filter” - den al- 

mindelige daglige tankegang: “ Det kan jeg ikke, 

det er umuligt osv.” 

En særlig suggestion er den post-hypnotiske 

suggestion, altså den suggestion, der er 

designet til at igangsætte nye handlinger, vaner 

eller følelsesmæssige tilstande, efter hypnoseses- 

sionen. For eksempel: “...når du igen står i et su- 

permarked...vil du ... NU...føle dig stærk, rolig 

og veltilpas...” 

Opvågningsproceduren er det modsatte af in- 

duktionsmetoden, for eksempel kan det være en 

omvendt tælleprocedure: “...mens jeg nu tæller 

fra 1 til 10, vil du gradvis blive friskere, mere 

vågen og returnere her til rummet, forfrisket, 

veloplagt og på alle måder, i fantastisk form.” 

Den sidste del, er et eksempel på egostyrkende 

suggestioner. 
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Der er stor forskel på hvad man vil opleve i 1-til-1 

situationen og til et show. I 1-til-1 situationen vil 

der blive lagt vægt på at skabe en høj grad af tillid 

og tryghed, en afklaring af forventninger, gode 

som dårlige, aflivning af visse sære myter, en 

målafklaring samt et sæt af succes-kriterier: 

hvordan du vil vide at du har flyttet dig, som 

følge af det hypnotiske forløb. 

Herefter påbegyndes den egentlige induktion af 

trancetilstanden. Der bruges tid på en forholdsvis 

langsom opbygning af trancetilstanden - det kan 

tage helt op til 3-4 minutter! (tidligere var det al- 

mindeligt at bruge 20 - 30 minutter for at op- 

bygge en trancetilstand, ny forståelse og nye me- 

toder, har nedbragt denne tid væsentligt - til glæ- 

de for både hypnose-udøver og dennes klient.) 

Oplever man hypnose ved et show, er der ikke tid 

til at etablere den store tillid/tryghed til den en- 

kelte. Det kan måske endda være en fordel at 
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hypnose-udøveren fremstår kraftfuld og måske 

en kende mystisk. 

De induktionsmetoder der benyttes er ofte “shok” 

-induktioner - en slags overraskelsesangreb, der 

kan bringe (velegnede) deltagere i trance i løbet 

af 10 - 30 sekunder. Der benyttes ofte kropslige 

metoder, som at trække armen hurtigt nedad, 

forcere øjenlukning m.m. Ikke alle mennesker eg- 

ner sig til at deltage i et scene-show, faktisk kun 

op mod ca. 20 %. Jeg ville ikke bryde mig om at 

benytte de samme metoder i en-til-en situatio- 

nen, da det kan forekomme relativt voldsomt og 

sætte den opbyggede tillid/tryghed over styr. 

Hvordan opleves hypnose? 

Meget, meget forskelligt! Generelle tilbagemel- 

dinger er: fra en let afspænding til “gone in 60 

seconds”. Ofte er der en rig billeddannelse, som 

kan være enten spontan eller styret. Mange har 

oplevelsen af både at være tilstede - det vil sige at 

man kan høre og fornemme hvad der sker om- 

kring én - og samtidigt en fornemmelse af at være 

fjern. Stort set alle oplever det meget behageligt 

og meget spændende. 

Når man møder op til en hypnose-session eller 

støder på hypnose ved et hypnoseshow, følges en 

overordnet procedure for at gå fra en dagligdags 

bevidsthedstilstand til trancetilstanden: 
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1. Fang opmærksomheden

2. Fasthold opmærksomheden

3. Afled eller distraher det (dagligdags-) bevidste              

sind/kritiske filter 

4. Fordyb trancetilstanden

5. Levér budskabet

6. Bring den hypnotiserede tilbage til sin 

dagsbevidste  tilstand. 

Bemærk hvordan reklamens magt er hypnotisk af 

natur: En ultrasmuk, kvinde eller mand, toner 

frem på skærmen og (1) knapper sexet kjolen/ 

skjorten lidt op (2 og 3) og siger med sexet stem- 

meføring (4), “ Rigtige mænd og kvinder nyder 

den rene silke fra Yxmezza!” (5), hvorefter re- 

klamen stopper. 
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Eller næste gang du handler bil: først lytter sæl- 

geren til dine behov og værdier, for eksempel at 

du er ude efter komfort. “Se lige disse bløde, læk- 

re sæder (1), prøv at sætte dig ...dyyybt, og 

mærk, hvor behageligt det er (2, 3 og 4), forestil 

dig at invitere en med ud at køre og se deres im- 

ponerede udtryk, fordi du har købt en så lækker 

vogn (5). Tag den tid du behøver for at føle dig 

virkeligt godt tilpas...og kom så ind på kontoret, 

jeg gør lige papirerne parat imens.” 

Ok, måske en kende karikeret, men du fanger 

nok pointen. 
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Hypnose er utroligt mytebefængt. Der findes alle mulige underlige forestillin- 

ger om hvad der er muligt under hypnose. Fra rejser til tidligere liv, over 

opfyldelse af urealistiske drømme til en forestilling om at hypnoseudøveren 

har “magt” eller kontrol, over den hypnotiserede. 

Dette er både godt og ondt; godt når det skaber håb og ondt når det skaber u- 

nødig frygt. Unødig frygt er et resultat af manglende viden, om hvad hypnose 

er og hvad hypnose kan. Myterne er utallige, f.eks.: 

 

Mordet På Myterne...
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  Man kan kurere alt fra platfod til pengebesvær

  Man vågner måske ikke op igen

  Man kan lære et nyt sprog, på ingen tid

  Man kan bevise reinkarnation 

  Man kan tale over sig

  Det er en paranormal evne

  Man kan miste kontrol

  Man skal have ”specielle” øjne

  Det er noget religiøst

  Det findes ikke (men er farligt!?)

  Man kan ikke huske noget efter en trance 

  Hypnotiserbarhed afhænger af intelligens: 

1. Hypnotiserbarhed stiger jo lavere IQ  
2. Hypnotiserbarhed falder jo lavere IQ  
3. Hypnotiserbarhed stiger jo højere IQ  
4. Hypnotiserbarhed falder jo højere IQ  
5. Hypnotiserbarhed stiger jo større forvirring! 

  Nogle mennesker kan ikke hypnotiseres

  Det er farligt at gå i trance/blive hypnotiseret 

  Man kan læse/sende tanker i trance

  Man kan gøre ting mod sin vilje

  Man har ingen vilje 
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Listen består umiddelbart af flest negative myter, 

vil man nærstudere de positive myter, er der rig 

lejlighed til det på boghylderne med New Age- 

litteratur. 

Grundlæggende kan hypnose ikke noget som 

helst andet, end berede vejen for en naturlig til- 

stand - trance - hvor mennesker kan forrygende 

ting. Alle mennesker. Det er mennesker - deres 

hjerne/nervesystem og bevidsthed (i relation til 

hypnose er det den del af bevidstheden de fleste 

kalder underbevidstheden) der er fantastisk og i 

stand til at skabe forrygende resultater, hvad en- 

ten det er en øget evne til at huske eller glemme, 

reducere eller eliminere smerte, se ting der ikke 

er der (positiv hallucination) eller overse ting der 

er der (negativ hallucination), stoppe uhensigts- 

mæssige vaner, gå på glødende kul eller knække 

en pil med halsen. 
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Der er mange synonymer for hypnose; visualise- 

ring, mentaltræning, regression, autogen træ- 

ning, afspænding, fantasirejser, BodyScan m.fl. 

Alle disse begreber er elementer af hypnose, men 

mange foretrækker at undgå ordet hypnose, pri- 

mært på grund af de mange myter, der er forbun- 

det med hypnose. Mange udøvere af de oven- 

stående “discipliner” ved ikke at de reelt arbejder 

med hypnose, hvilket er synd for dem. De kunne 

ofte nå længere med hele pakken. Personligt fore- 

trækker jeg at kalde en spade for en spade. 

Et eksempel: For mange år siden kørte jeg i bil 

sammen med en terapeut, der arbejdede med re- 

gression. Hun sagde at det ikke var hypnose, 

fordi hendes klienter efterfølgende kunne huske 

alt hvad der foregik. Det kan man som regel også 

efter en hypnotisk session, med mindre - som jeg 

sagde til hende - at man specifikt gav en sugges- 

tion (hypnose-terminologi for forslag, afgivet un- 

der trance) om at glemme hvad der foregik. Dette 

kan ind i mellem være en fordel, det er ikke alt 

der er værd at huske (hvad med for eksempel at 

glemme at tænde den næste cigaret?). Det gjorde 

hende nysgerrig og hun spurgte hvordan man 

gjorde det. Det fortalte jeg så og hun sagde, at 

DET måtte hun prøve! Hun som stolt står ved at 

hun ikke bruger hypnose?!?! 
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At hypnose er populært er let at forstå. Hypnose 

formidler oftest hurtige og varige resultater og 

hypnose-udøvere opsøges ofte for at opnå eller e- 

liminere: 

  Selvtillid, Koncentration & Motivation

  Humørsvingninger 

  Mentaltræning & øget præstationsevne

  Fobier & allergier 

  Stress, Vægt & Rygning 

  Styrket immunforsvar 

  Angst & Bekymring

   Smerter & Tandlægeskræk 

   Personlig Power & -frihed 

   Højere livskvalitet 

   Tryghed  & Bedre nattesøvn 

   Vaner 

  Kreativitet 

  Og meget, meget mere... 

Hvad er Trance? 

Den tilstand hypnose fører hen til kaldes trance, 

en ændret bevidsthedstilstand. Altså en tilstand, 

der adskiller sig fra den almindelige vågne til- 

stand. Jeg beskrev tidligere trancen som en af- 
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slappet tilstand og det er for det meste korrekt. 

Dog er en trancetilstand ikke nødvendigvis altid  

afslappet, som man for eksempel kan se ved et 

hypnoseshow, hvor en deltager umiddelbart kan 

se ud, som om at denne er fuldstændig vågen. 

Men stadig ikke kan løfte en tændstik! Bevidst- 

heden er afspændt - mere åben og accepterende - 

og kroppen er oftest afslappet. 

Eller rettere - under en hypnosesession vil hyp- 

noseudøveren ofte tilstræbe en kropsligt af- 

slappet tilstand. Primært fordi en afslappet krop, 

ikke huser frygt og de fleste af de udfordringer en 

hypnoseudøver stilles overfor i den kliniske sam- 

menhæng, ofte har elementer af frygt. Desuden 

kan det være et oplagt valg, når man vil lære 

stressede mennesker at slappe af. 

Trance er en naturligt og dagligt forekommende 

tilstand, vi alle kender under andre navne, som at 

falde i staver, dagdrømme og dyb koncentration. 

Eller en lidt dybere trance som i indsovnings- 

fasen (den hypnogogiske tilstand) og når man er 

lige ved at vågne (den hypnopompiske tilstand). 

Trance opstår ofte i situationer med ensformige 

stimuli, som når vi kører langt i bil/bus/tog, er til 

et kedeligt foredrag eller ser en politisk debat på 

TV. Eller når vi bliver grebet af en god bog og er 

tabt for omverdenen. Tendensen er at vi glider 

ind i en indre tankeverden, til en vis grad på 
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bekostning af den ydre verden. For eksempel kan 

man køre i sin bil, langt væk i tanker og pludse- 

ligt undre sig over at man allerede er nået frem til 

sit bestemmelsessted. Måske endda bekymre sig 

omkring hvor mange røde lyskryds man har pas- 

seret. 

Med ca. 1 1/2 times mellemrum, forekommer der 

et mindre skift i dominansen mellem henholdsvis 

højre- og venstre hjerne-halvdel og på dette tids- 

punkt opstår der en mindre absence - en 

trancetilstand. Dette kaldes ultradiane rytmer og 

modsvarer søvnens REM-faser. 

Du kan teste dette for dig selv: noter hvilket næ- 

sebor du primært trækker vejret igennem lige nu 

og check igen om 1 1/2 time. 

Trance er en vidunderlig tilstand. Jeg har endnu 

ikke oplevet et eneste menneske komme ud af 

trance og sige: “Føj, det var dog ubehageligt.” 

Tværtimod ser jeg oftere et udtryk, som jeg tolker 

i retning af: “Yes, en tur til.” Oplevelsen beskrives 

ofte som at være yderst behagelig. Der er store 

fællestræk mellem en meditativ tilstand og tran- 

ce, hvor trancen - til forskel fra meditation - be- 

nyttes til at skabe konstruktive og ønskværdige 

forandringer. 
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Så... i forbindelse med hypnose, benyttes altså en 

naturlig og dagligt forekommende tilstand, der 

fordybes for at realisere et givet mål, eller ændre 

en vane, slippe frygt m.m. Hvilket betyder at alle 

mennesker i princippet kan hypnotiseres. 

For hypnoseudøveren er det et spørgsmål om at 

tilvejebringe en atmosfære og et mentalt/følelses- 

mæssigt “miljø”, hvorved den naturligt forekom- 

mende tilstand har mulighed for at manifestere 

sig. 

Alle mennesker kan i princippet hypnotiseres. 

Men mange har modstand mod at give slip og o- 

verlade roret til en anden. Det kræver for det 

meste en vis portion tillid og tryghed, at overlade 

sin bevidsthed til et andet (fremmed) menneske. 

Og det er vel i grunden meget sundt! 

Der er forskellige “dybder” af trance. Dyb skal her 

forståes på samme måde som når vi taler om dyb 

søvn, i forhold til overfladisk søvn. 
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I trance kan der fremkaldes forskellige pudsige 

fænomen: katalepsi (muskelstivhed), levitation af 

kropsdele, dissociation (adskillelse). Ofte “måles” 

trancedybde udfra hvilke typer af trancefænomen 

der kan fremkaldes. For eksempel kræver det blot 

en let eller overfladisk trance at afspænde krop- 

pens muskler, mens det ofte kræver en relativ 

dyb trance, at fjerne en tand uden narkose. 

Der tales generelt om 4 trancedybder:

 
1. Let trance - dagdrømmefasen (almindeligt         

   forekommende) 

2. Mellemdyb trance - total kropslig afslappelse  

   (almindeligt forekommende) 

3. Dyb trance (somnambulistisk trance) - også  

   kaldet søvngængertrance 

4. Esdaile-tilstanden - dvale eller komalignende 

tilstand (sjælden) 

Nogle hypnoseudøvere benytter en model med 6  

(eller flere!) niveauer. En enkelt jeg er bekendt 

med nøjes med 2; enten-eller!

Når man taler om hypnotiserbarhed eller hvor 

suggestibel (evne til at modtage og umiddelbart 

acceptere forslag) man er, siges det generelt, at 

alle kan gå i en let trance og ca. 60 % af en befolk- 

ning kan gå i en mellemdyb trance, mens kun ca. 
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15 - 20 % af en befolkning kan gå i dyb trance. 

Den resterende procentdel, forbliver enten vågen 

eller i den lette trancetilstand. 

Mange tror at de ikke har fået noget ud af en 

hypnose-session fordi de “ikke var dybt nok”. Så- 

dan hænger det imidlertid ikke sammen. Langt 

de fleste psykologiske resultater opnås i en let til 

mellemdyb trance. Grundlæggende er den dybe 

trance kun relevant i forbindelse med hypnose- 

shows, eksperimenteren og operation, hvor hyp- 

nose er den eneste kilde til bedøvelse. 

Når der tales om trancedybde, forestiller de fleste 

sig at det er ligesom etager; når man går fra let til 

mellemdyb trance, så er man et andet sted. I ste- 

det er trance en dynamisk “flydende” tilstand, 

hvor man det ene øjeblik kan være i en dyb tran- 

ce for minutter senere at være i en let trance, for 

derefter igen at synke ned i en mellemdyb trance. 

En anden måde at beskrive trancetilstandens for- 

skellige dybder, er hvilke hjernebølger, der er do- 

minerende. Dette måles med EEG-udstyr, der 

placeres omkring hovedet med en række elektro- 

der på huden. Jeg vender tilbage til hjernebølger 

i kapitlet om hjernen. 
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De sære ting man kan iagttage deltagere i et hypnoseshow udføre, kaldes for 

trancefænomen. Dette er nok det mest fascinerende ved hypnose. 

Eksempler er: 

Muskelstivhed (katalepsi) - som når en person ligger stift mellem to stole, 

eller en arm er ganske ubøjelig. 

Hukommelsestab (amnesi) - som når en person ikke kan huske et tal eller 

navn 

Radikalt bedret hukommelse (hypermnesi) 

Trancefænomen...
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Regression - en tur ned ad “Memory Lane”, til 

tidligere i ens liv* 

Dyb muskelafspænding 

Levitation af en kropsdel (oftest armene) - 

armen løftes opad uden viljens indflydelse. 

Positive og negative hallucinationer - hhv. at 

overse noget som er til stede, eller se noget der 

ikke er tilstede. 

Tidsforvrængning - hvor tiden “forsvinder”, 

eller går uendeligt laanggssooommt..... 

* Regression benyttes i New Age-kredse til at gå 

tilbage til tidligere liv. Omend at dette kan være 

spændende ved jeg ikke om vi har levet før eller 

ej. Og er for så vidt heller ikke personligt interes- 

seret. Det interesserer mig mere om der er et liv 

før døden! 

Trancefænomen er underholdende at iagttage og 

“mindbuggling” for de fleste. Hvordan er det 

muligt at glemme sit navn, som man har sagt, 

hørt, læst og skrevet i 30 år? Det er også nyttige 

fænomen, som for eksempel øget hukommelse til 

en eksamen, at glemme at reagere fobisk på en 

edderkop. Jeg har læst bøger på en fjerdedel af 

den tid det normalt tager mig, ved at forvrænge 

min tidsopfattelse. Det kan også tjene som en 

overbeviser; hvis jeg ikke kan bukke min arm, 
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uanset hvor meget jeg prøver, er der nok noget 

om snakken. 

Et hypnoseshow, er som regel en rejse gennem en 

række af udvalgte trancefænomen, “pakket ind” i 

underholdning og måske en sjov historie. 
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Bevidstheden er den samlede masse af tanker, følelser, minder, erfaringer, 

overbevisninger og holdninger, vaner, sanseindtryk og meget mere. 

Bevidstheden rummer henholdsvis det bevidste og ubevidste sind samt vores 

opmærksomhed. Det ubevidste er bedst kendt som underbevidstheden. Jeg er 

personligt ikke så vild med den betegnelse - at noget er under og noget er 

over. Jeg foretrækker betegnelsen det ubevidste eller indre bevidsthed. 

Det ubevidste rummer både det vi ikke lige er opmærksom på her og nu (for 

eksempel, så ved du hvad dit telefonnummer er, men tænkte sikkert ikke på 

Bevidsthed (og 
Underbevidsthed)
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det før det blev nævnt) og så er det alle de møn- 

stre vi lever vores liv efter, sædet for vores følel- 

ser, erindringer og vaner. 

Desudover styrer det ubevidste mange af vore 

kropslige funktioner, via det autonome nervesys- 

tem. 

I forbindelse med hypnose, er det det ubevidste 

vi er interesseret i. Reagerer man fobisk på en ed- 

derkop, er det fordi der ligger adskillige minder 

med tidligere negative oplevelser (reelle og/eller 

“reelt forestillet”), som vi vanemæssigt reagerer 

på - fuldautomatisk. Vaner generelt fungerer u- 

denfor vores opmærksomhed; du behøver ikke at 

tænke for at skifte gear eller løfte hånden til en 

hilsen. Det er også her vores uendeligt mange go- 

de og mindre gode minder er lagret. 

Ofte handler hypnose om at ændre et mønster, 

eliminere en vane, ændre sit selv- billede/-følelse 

(den måde du vanemæssigt og automatisk tænker 

om dig selv) eller ændre en følelsesmæssig reak- 

tion. 

Der er radikalt forskellige vinkler at anskue det 

ubevidste ud fra. Her vil jeg blot nævne to meget 

forskellige vinkler; den der er kendetegnet af 

Freud́s skole, og den vinkel der kendetegner Mil- 

ton H. Ericksson og hans efterfølgere (se senere). 

Sigmund Freud (der jo er “faderen” til psyko- 
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analyse, og nok den bedst kendte skikkelse i for- 

bindelse med psykologi generelt) opfattede un- 

derbevidstheden (den almindelige måde at navn- 

give ubevidste processer i psykoanalysen) som 

“kælderen” hvor vi igennem livet gemmer alle de 

oplevelser vi ikke har lyst til at være vidende om. 

Pakket sammen i skjul og gemmer - fortrængt fra 

overfladen. Fortrængninger af denne slags, me- 

nes at virke som en giftgas, der gradvis trænger 

op gennem revner og sprækker og forgifter det 

daglige liv. 

For eksempel kan et traume tidligt i livet fortræn- 

ges, henvises til “kælderen”. Det kræver forholds- 

vis meget energi og beslaglægger en lille del af 

bevidstheden, for at holde traumet af vejen. 

En af Freuds tidlige elever - C.G. Jung, tog 

Freuds tanker et skridt videre. Foruden det per- 

sonligt ubevidste (kælderen) 

rummer hans psykologiske 

teorier også et kollektivt u- 

bevidste, hvor “ubevidste 

strømninger” finder sted. 

C.G. Jung fandt at der var 

elementer i drømme, der gik 

igen hos alle folkeslag, uan- 

set hvor i verden og i hvilke kulturer. Disse 

fællestræk kaldte han arketyper, for eksempel a- 

nima og animus, skyggen, kongen og dronningen 
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med flere. Hvis man accepterer hans teori rum- 

mer det ubevidste en masse spændende poten- 

tiale, fordi der så ligger en række indre strukturer 

at trække på. 

I kvante-fysikkens tidsalder har denne teori fået 

ny luft, omend på lidt anden vis - gennem biolo- 

gen Rupert Sheldrake og hans “Morphic Fields”. 

Dr. Milton H. Erickson opfattede - nærmest mod- 

sat Freud - at det ubevidste er et skatkammer af 

ressourcer! Alt hvad vi har lært og erfaret igen- 

nem livet er tilgængeligt med en “nøgle” til dette 

skatkammer. 

Det ubevidste har sit helt eget og ganske anderle- 

des “sprog” end dagsbevidstheden. For eksempel 

er drømme en af de måder det ubevidste kommu- 

nikerer på. 

Når vi kommunikerer til det ubevidste, er det of- 

test i et billedsprog og/eller metaforer. Det er ofte 

sagt at det ubevidste på mange måder minder om 

et barn på 6-8 år - loyal, fantasirig, kreativ og u- 

den de gængse “voksne” begrænsninger. 

Tidligere blev det ubevidste sammenlignet med 

en dum kæmpe, der gerne udfører vores ønsker - 

blot skal vi spørge tre gange. Dette er langt fra 

den måde, det ubevidste opfattes i dag. Heldigvis, 

jeg ville nødigt rende rundt med en dum kæmpe 

indeni! 
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Hjernen er jo fantastisk! Hvis jeg ikke havde en, ville det være det første jeg 

sparede sammen til. Når vi fødes, er det en stor klump potentiale, der bare 

venter på at blive programmeret til storhed, lykke og succes. Når vi dør, er en 

stor del af dette potentiale stadig tilbage, vi har mere potentiale mellem ører- 

ne, end vi nogensinde kan opbruge. Vi behøver aldrig at være bange for at 

kede os eller løbe tør for ideer, tanker, drømme og oplevelser. 

Det siges at der er flere mulige neurale (ikke at forveksle med neutrale!) for- 

bindelser, end stjerner i det kendte univers. 

Hjernen Og Nervesystemet
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Mænds hjerner er fysisk en kende større og tun- 

gere end kvinders (ca.1500 g./1350 g.), der til 

gengæld har en “tykkere” hjernebjælke (Corpus 

Collosum). Det vil sige at der er en relativ bedre 

kommunikation mellem hjernens to hemisfærer, 

mellem højre og venstre hjernehalvdel. 

Måske er det en grund til at kvinder oftest og 

gennem længst tid, har været associeret med in- 

tuition. 

De fleste er bekendt med at vi har en højre- og en 

venstre hjernehalvdel og at disse er organiseret 

på forskellig vis. Den højre hjernehalvdel er of- 

test forbundet med kvaliteter som form og farver, 

emotioner, spontaneitet, det musiske, intuitive 

m.m. - og venstre hjernehalvdel oftest med sprog 

og logik, et rationelt sindelag, fornuft, struktur 

mm. 

Det der måske er mere interessant i denne sam- 

menhæng, er dog samspillet - forestil dig at tale 

med ord alene - ingen betoninger, uden et musisk 

element. Det ville lyde som computer-genereret 

tale, fladt og uengageret. At de to hjernehalvdele 

- med deres forskellige karakteristika, arbejder 

sammen  f. eks. i en samtale, giver et helstøbt bil- 

lede, en fornemmelse af liv og helhed.

Foruden "split-brain"-modellen, har der i de se- 

neste 20-25 år været stadig mere fokus på "The 

37

KAPITEL 7

Hjernen og nervesys- 

temet...



Triune Brain" (den tre-delte hjerne) - at hjernen 

evolutionsmæssigt har tre "lag"; 

Krybdyrhjernen (reptilhjernen eller R-kom- 

plekset) det ældste lag - er urhjernen, der hvor de 

tidligste impulser og instinkter er lagret. I mange 

år troede man at denne del af hjernen mistede sin 

indflydelse/status, når først man havde fundet 

patten og havde fundet ud af at die. Idag ved man 

at denne del af hjernen er yderst aktiv på mange 

måder og bl.a. er involveret i motivation og hand- 

lekraft. 

Følelseshjernen - det limbiske system - er cen- 

treret midt i hjernen, og består af knap så ba- 

stante strukturer. Denne del af hjernen har til- 

svarende fået en renaissance på det seneste, med 

EQ - følelsesmæssig intelligens. En af flere inter- 

essante ting om denne del af hjernen, er dens 

dominans over storhjernen! Når du først får et 

hysterisk anfald eller et panikanfald, er der ingen 

rationelle og logiske argumenter der holder vand 

i byretten. At sige: "Tag det nu roligt!" - til en der 

allerede er violet i toppen, er som at smide ben- 

zin på et bål. 
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Børn er "limbiske" frem til ca. konfirmationsalde- 

ren - plus/minus individuelle margener og grad- 

vist aftagende. Herfra og frem bliver det stor- 

hjernen, der er kaptajn på skibet (tror han/hun). 

Storhjernen - Neocortex - den foldede grå sub- 

stans der ligner en forvoksetvalnød, der har ligget 

for længe, er ofte kaldt biocomputeren og er 
"programmerbar". Dvs. at den er modtagelig o- 

verfor læring og er sædet for mange af vore 

kompetencer, at tegne og regne, skrive og nive, 

rime og lime, samt at finde Holger.

Oftest lærer denne del af hjernen gennem repeti- 

tion - staveord, den lille og store tabel, færdsels- 

skilte. Blandt new-age folket benyttes denne form 

for læring/repetition til at ændre følelsesmæssi- 

ge mønstre. Det holder dog ikke - storhjernen 

bliver den lille i forhold til det limbiske system, 
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når det kommer til følelser - de to dele af hjernen 

taler ikke samme sprog. 

Storhjernen, er den del af hjernen de fleste mener 

når de siger: hjernen! - og når man fx. ser en 

marsmand i en tegneserie ell. lign., er det stor- 

hjernen der er forvokset og de mentale kompe- 

tencer, der er fokuseret på. 

Hvad menes jeg med at storhjernen og det lim- 

biske system ikke taler samme sprog? Det limbis- 

ke system fungerer overvejende “kemisk”, det ko- 

ger, syder og braser, når der er høj aktivitet. Stor- 

hjernen derimod, er mere “elektrisk” i sin måde 

at fungere på, mere som man forestiller sig en 

computer. 

Hvis man i en personlig udviklingsproces ønsker 

at ændre visse gamle mønstre, kan det være mest 

hensigtsmæssigt at "tale kemisk", fremfor at "tale 

elektrisk". 

Ovenstående er en måde at beskrive forskelle på, 

reelt er der elektriske strømme og kemiske bevæ- 

gelser og forbindelser over hele hjernen. 

I det store og hele er hjernen en kilde til uendelig 

undren, inspiration og fornøjelse. Det kan undre 

at ikke flere mennesker vælger at træne denne 

centrale del af det at være menneske. Vi har kun 

snuset til overfladen af hvad der er menneskeligt 
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muligt, når vi for alvor får hjernen som medspil- 

ler. 

Højre og venstre hjernehalvdel... 

Der er relativ stor forskel på hvordan de to hjer- 

nehalvdele fungerer. Som nævnt (og som ses 

herunder) er den højre hjerne-halvdel mest asso- 

cieret med kreativitet, billeder, impulsivitet, mu- 

sik, leg, nuet. I forhold til venstre hjernehalvdel 

fortrinsvis opererer i tal, ord, -strukturer, plan- 

lægning m.m. 

Her er en sjov lille “test” af din egen præference 

(prøv at få figuren til at dreje modsat):
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Vi lever i et samfund og en kultur, hvor venstre 

hjerne- halvdel synes at dominere. Vi opdrages til 

at passe tiden, leve efter et skema/en kalender, at 

målsætte og planlægge og der lægges mere vægt 

på at lære børn at læse, regne, skrive i skolen. 

Fremfor at være sociale, musiske, kreative. Ikke 

så meget som for blot 50 år siden - men stadig 

væk som det dominerende træk. 

En af udfordringerne ved at vi - generelt betrag- 

tet - er så “venstrehjerne-styrede”, er at den ven- 

stre hjernehalvdel kan være overordentlig kritisk. 

Mange begrænsninger opstår ved at vi blokerer 

for spontane og umiddelbare input og fortæller 

os selv at “det” ikke kan lade sig gøre. Hvilket 

sikkert er korrekt, hvis man alene benytter et 

venstre hjernehalvdels-perspektiv. Den bedste 

beskrivelse af forskelle og ligheder mellem højre- 

og venstre hjerne-halvdele, som jeg til dato har 

set, er med hjerneforskeren Jill Bolte Taylor: 

http://mentalius.dk/Index/Blog/Optegnelser/2009/3

/12_Brainzzz...3.html 
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Hjernebølger... 

Hjernens elektriske systems arbejdsmåde måles i 

henholdsvis Hertz - Hz pr. sek (frekvens, hastig- 

hed af aktivitet), samt amplitude (styrke) der må- 

les i mikrovolt. Det er især frekvensen der er in- 

teressant og som måles med EEG-udstyr. 

I hverdagens gøremål, hvor vores almindelige be- 

vidsthedstilstand råder, svinger hjernen generelt 

med en frekvens på 16 - 22 Hz. kaldet Beta. Det 

er f.eks. når man sidder og læser eller samtaler, 

skriver o.a. 

Ofte glider vi ind i en mere dagdrømmeagtig til- 

stand, hvor hjernen går ned i frekvens og svinger 

med 8 - 16 Hz. - kaldet Alfa. Dette svarer til en 

let trancetilstand, afspænding og visualisering, be- 

gynder ofte her. 

Endnu "dybere" er Theta-tilstanden, en mellem- 

dyb trancetilstand, hvor kroppen oftest (men ikke 

nødvendigvis) er i ro. Det kunne være en medi- 
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tativ tilstand hvor hjernen svinger med 4 - 8 Hz. 

Under theta, følger Delta 0,5 - 4 Hz. og en deci- 

deret dyb trance, hvor mystikere kan hente sære 

oplysninger, kroppen kan heles eller opereres u- 

den bedøvelse o.m.a. 

OBS.: Der er ikke tale om trinvise skift; de fleste 

hjernebølger er til stede hele tiden, blot ændrer 

den interne fordeling sig. 

Børn befinder sig ofte i en alfa-tilstand med stor 

fantasi til følge. Man kan til stadighed undre sig 

over, at mens man fortæller et barn hvorfor græs 

er grønt, kører deres egen lille film indeni i hove- 

det, væsentligt sjovere end det man fortæller. 

Som det ses på skemaet på forestående side, er 

der tilstande der svinger hjernebølgher der har 

en højere frekvens end Beta. Et hysterisk anfald, 

stress eller et panik-anfald såvel som ekstase, kan 

få hjernen op i et højere gear. 

På det seneste er man ved at udforske gamma- 

tilstanden, der svinger med ca. 40 Hz. pr. sekund 

og måske er en “geni-tilstand”. 

I denne fagre nye verden, hvor der konstant ud- 

vikles computere til stort set alt, er der natur- 

ligvis også adskillige apparater til måling og/eller 

forandring af tilstande. Jeg har allerede nævnt 

EEG, der giver et fantastisk visuelt billede af  ́ de 

forandringer der sker i hjernen, når vores tilstand 
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forandrer sig. Det betyder bl.a. at jeg sammen 

med en klient, kan vælge en given tilstand - for 

eksempel dyb koncentration. Se hvordan det ser 

ud på skærmen og herefter lære klienten teknik- 

ker til at nå samme tilstand og teste denne til- 

stand med det samme. 

Gennem de seneste godt 20 år, har det også væ- 

ret muligt at købe et sæt særlige “briller”, der via 

lysdioder blinker i en specifik frekvens - for ek- 

sempel 7 (høj theta) - 

og derved sætte hjer- 

nen i en tilstand, der  

bl. a. letter selvhypno- 

se og dyb meditation. 

Af nyere herkomst er 

“Binaural Beats”, der 

er to toner der svinger 

med forskellig frekvens i hvert øre. Det vil sige, at 

sætter man f.eks. en frekvens til 100 i det ene øre 

og 110 i det andet øre, vil hjernen indrette sig ef- 

ter differencen - 10, svarende til en midt Alfa-til- 

stand. 

Denne teknik har grebet meget om sig i det se- 

neste årti, og jeg har sågar downloadet forskellige 

frekvenser, med forskellige formål, til min iPho- 

ne. 
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For mere detaljeret viden om Binaural Beats, se 

evt. www.centerpoint.com 

Hjerne & frekvens...

hvad har det med hypnose at gøre? 

Der er flere ting, der er relevant i denne sammen- 

hæng. Som nævnt er der en tendens til at vi som 

helhed er meget “venstre hjerne-styrede” og at 

venstre hjernehalvdel effektivt blokerer for krea- 

tive løsninger. 

Der har ofte været benyttet følgende sammen- 

ligning: højre hjernehalvdel er svarende til det u- 

bevidste og venstre hjernehalvdel til det bevidste 

sind. Personligt mener jeg at det er noget forenk- 

let og så alligevel...som forklaringsmodel funge- 

rer det meget godt. Det vil sige at man i en tran- 

cetilstand, “flytter” dominansen fra det fir- 

kantede og vante til “fantasiens rige” - fra venstre 

til højre hjerne-halvdel. 

Et andet relevant element er, at som vores til- 

stand fordybes til langsommere svingninger, la- 

der det til at større dele af hjernen bliver tilgæn- 

gelig og at de forskellige dele arbejder mere gnid- 

ningsfrit sammen. Sætter man for eksempel et 

EEG-måleapparat på en mediterende yogi, der er 

i stand til sære ting, som at sidde på sylespidse 

søm, lette fra jordens overflade eller fremkalde 
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hellig aske, viser der sig oftest et fælles elektrisk 

mønster - en dyb theta-tilstand. 

Jeg har haft ofte lejlighed til at benytte EEG-ap- 

parater og er ganske imponeret over hvor effek- 

tivt den spejler de tilstande, jeg gik ind og ud af. 

Ind i mellem benytter jeg EEG ved hypnose, dog 

er det oftest i forbindelse med Neuro Coaching, 

hjernetræning og foredrag at jeg har grejet frem- 

me.

På et praktisk niveau, er der for eksempel igen- 

nem mange år blevet undervist i sprog, hvor 

kursisterne befinder sig i en relativ dyb tilstand 

hvor hele hjernen samarbejder. Resultatet har 

været en helt igennem forbløffende god og hurtig 

indlæringsevne. Dette hypnotiske indlærings sys- 

tem kaldes Suggestopædi. 

Hypnose har også en medicinsk anvendelse, her- 

hjemme dog i begrænset omfang. Bedst kendt er 

nok Bobby Zaccharias, en professor ved Århus U- 

niversitet. I hypnose-litteratur om medicinsk 

anvendelse, er det især neuro-peptider der er 

nøgleordet. Disse skaber kommunikation mellem 

hjernen og kroppens organer, og er en slags ke- 

misk nervesystem. Neuropeptider skabes i hjer- 

nen og er budbringere og det kan tilsyneladende 

måles at hypnose kan øge både aktivitet og præ- 

cision. Det er ikke mit felt og jeg vil ikke komme 

dybere ind i denne side af sagen. Den inter- 

47

KAPITEL 6

Bevidsthed (og under- 

bevidsthed...)



esserede kan evt. finde mere information i bogen: 

“The PsychoBiology of Mind-Body Healing.” af 

Ernest Rossi M.D. samt Bruce Lipton på You- 

tube. 

Mere populært og lettere tilgængelig er nok Si- 

monton og Simonton, der i 80- érne skrev en bog 

om deres ganske flotte resultater med en kom- 

bination af hypnose, visualisering og metaforer i 

forhold til behandling af cancer. 

At lære at sænke sine hjernebølger og medind- 

drage større del af hjernen i løsninger, er en klar 

fordel i forhold til vor tids svøbe; stress og angst. 
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Som indenfor mange andre fag, er der forskellige traditioner indenfor 

hypnose. Grundlæggende kan de inddeles sådan: 

- Suggestionsterapi 
- Klassisk hypnose  
- Hypno-analyse  
- Ericksonian hypnose  
- NLP og konverserende hypnose 

Forskellige Traditioner...
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Suggestionsterapi er meget enkel og består af 

en let trancetilstand, hvor de samme suggestio- 

ner gentages igen og igen: “ Du er ikke længere 

ryger...tobak smager grimt...du er ikke længere 

ryger...tobak smager grimt.” Det virker på sam- 

me måde som erfaring; første gang du cykler er 

det med nogen besvær og måske endda med en 

række fald. Men som du kommer op på hesten i- 

gen og igen, bliver det en erfaring der “ligger på 

rygraden”. Suggestionsterapi blev meget popu- 

lært i 1930-érne, hvor Emile Coué blev kendt for 

sætningen:“ Jeg har det bedre og bedre på alle 

måder, dag for dag.” Han anbefalede at man 

gentog denne sætning 20 gange før man stod op, 

og igen før man faldt i søvn. Jeg husker en spej- 

dersang fra lejrbålet; “Bedre og bedre, dag for 

dag, dag for dag” direkte inspireret af Emile 

Coué. 

I nyere tid er denne metode blevet populær igen, 

nu hedder det blot “bekræftelser” eller på ny- 

dansk “affirmationer” og benyttes meget i New 

Age-kredse og alternativ behandling, især kine- 

siologi. 

Klassisk Hypnose, eller klinisk hypnose (og af 

onde tunger til tider kaldt “Stenalder-hypnose”), 

er oftest den form man ser ved et sceneshow. Den 

er relativt autoritær og kommanderende. Det har 

indtil 1970- erne været den dominerende form, 
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indtil NLP delagtiggjorde hypnoseverdenen om 

strukturen i Milton H. Ericksons fabelagtige me- 

toder og resultater. 

Foruden at være kommanderende og autoritær, 

benyttes enkle verbale suggestioner i rigt mål, let 

krydret med visualisering. 

Der er en tendens til at udøverne af denne tradition/ 

form, benytter hypnosetest til at vurdere hvor sugge- 

stibel/modtagelig en person er. Hypnosetest kan være 

både problematiske og berigende. Problematiske, fordi 

1) mennesker er forskellige og reagerer forskelligt på 

test, 2) test er for mange associeret med godt/dårligt 

og en vis stress og 3) jeg kan med EEG-udstyr se at der 

er forskel på trancedybde, fra dag til dag. 

Hypnosetest kan også være berigende; de er sjove, ofte 

overraskende og kan give en oplevelse af noget usæd- 

vanligt. Jeg benytter test ved mine “Det Intelligente 

Hypnose- show”, og fra tid til anden med klienter. 
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Hypno-analyse, er kombinationen af psyko-analyse 

og hypnose. Hypno-analyse benytter ofte regression til 

tidligere stadier i livet, for at bringe oplysning og klar- 

hed omkring dunkle områder i følelseslivet. 

Hypno-analyse udføres oftest af psykologer og psykia- 

tere. Der findes en dansk og international forening af 

læger, tandlæger og psykologer, der arbejder med hyp- 

nose - Dansk Selskab for Klinisk Hypnose. Denne fore- 

ning så gerne at kun læger, tandlæger og psykologer 

udøver hypnose. Når det drejer sig om hypnoanalyse 

kan jeg glimrende forstå dette. Når det kommer til for 

eksempel mentaltræning og sportshypnose, er jeg nok 

ikke så forstående mere. Tandlæger må så gerne påta- 

ge sig ansvaret, når det kommer til Dental- træning! 

En anden International forening, som mange af os 

efterhånden er medlem af, er NGH - National Guild of 

Hypnotists.  http://www.nghdanmark.dk

Ericksonian Hypnose, er opkaldt efter den ameri- 

kanske læge, psykiater og hypnoseudøver Dr. Milton 

H. Erickson. Dr. Erickson  ́ s historie er ganske speciel; 

nogle af hans ungdoms udfordringer, som ordblind- 

hed, tonedøvhed og - ikke mindst - polio, der efterlod 

ham lammet over længere tid, gav ham en helt unik 

forståelse af ubevidste processer, både i og mellem 

mennesker. Det - koblet med en usædvanlig vinder- 

mentalitet - gav ham desuden fantastiske observa- 

tionsfærdigheder, der efterfølgende gjorde at han revo- 

lutionerede den gængse opfattelse af hypnose og tran- 

ce. 

Takket være Milton H. Erickson forstår vi i dag trance, 

som en normal og dagligdags begivenhed og hypnose 
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som en særlig kommunikationsform. Keine hexerei, 

men en dyb indsigt i hvordan vi i det daglige render og 

hypnotiserer hinanden uden at vide det. 

Ericksońs metode kaldes henholdsvis Ericksonian 

Hypnose, og “Brief Therapy” (korttids-terapi). 

Det der gjorde Erickson så speciel, var at han opfattede 

alle mennesker som unikke, der havde både behov for 

og krav på at blive behandlet som et unikt menneske. 

Indtil da havde (Klassisk) hypnose, været præget af 

faste procedurer, baseret på henholdsvis problem og 

symptom. Erickson tog udgangspunkt i det menneske 

han sad overfor, deres særlige behov, ressourcer, hold- 

ninger og overbevisninger, kommunikationsstil m.m. 

Derfor havde han væsentligt større succes, end mange 

af hans samtidige kolleger. 

Han demonstrerede også at vi lever i en “hypnotisk vir- 

kelighed”, hvilket gør konverserende hypnose mulig og 

i spændende overensstemmelse med kvantefysikkens 

teorier. 
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Erickson ́s metode var samtidig ikke-autoritær og uden 

den kommanderende form. Det skabte et ganske andet 

forhold mellem behandler/klient. Jeg tror personligt at 

det opgør med autoriteter, der startede i 1960 ́erne, gør 

at denne form når mange flere mennesker og min per- 

sonlige oplevelse er, at jeg når længere - hurtigere med 

den indstilling, i forhold til en mere autoritær indstil- 

ling. Ikke altid, men min. 75% af tiden. 

Erickson udviklede hypnose til en samtaleform (kaldet 

konverserende hypnose), hvor han bl.a. benyttede 

mange metaforer, historier og anekdoter. Samt en evne 

til at benytte sprogmønstre, der “sniger sig udenom” 

vores kritiske filter. Det betød at mange mennesker 

faktisk ikke anede at han havde hypnotiseret dem, blot 

at en gammel mand i rullestol havde talt langsomt og 

nærmest kedsommeligt i en times tid. 

Milton H. Erickson  ́s geni, blev grundstenen til NLP - 

Neuro Lingvistisk Programmering. 

En anden, der er værd at nævne i denne sammenhæng 

er Dave Elman. Dave Elman var læg-hypnoseudøver, 

og på trods af at han altså hverken var var læge, tand- 

læge, psykolog eller psykiater, var netop disse profes- 

sioner hans studerende. Elmann havde en meget en- 

kel, hurtig og effektiv teknik, som i dag - med god 

grund - har fået en renæssance. 

NLP er ikke en egentlig form af, eller tradition inden- 

for hypnose, men er en selvstændig disciplin, der bl. a. 

benytter både Ericksonian Hypnose og konverseren- 

de hypnose. 
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NLP begyndte som studiet af excellence - af det uover- 

trufne. I første omgang indenfor psykologi, men siden 

indenfor ethvert felt med excellente udøvere, hvad en- 

ten det er sælgere, kunstnere, undervisere, bjerg- 

klatrere, advokater....eller hypnose-udøvere. 

Grundlæggerne af NLP - Richard Bandler og John 

Grinder - kortlagde successtrategier hos excellente ud- 

øvere indenfor et givet felt og strømlinede disse suc- 

cesstrategier, så de med relativ lethed kunne læres vi- 

dere til andre. 

Det, der gør NLP interessant i denne sammenhæng er, 

at de to ovennævnte herrer på denne måde afkodede, 

strømlinede og gjorde Milton H. Erickson  ́ s redskaber 

tilgængelige for alle der måtte have interesse heri. Bå- 

de til brug indenfor en klassisk hypnotisk sammen- 

hæng og som et redskab i den kommunikative sam- 

menhæng, for eksempel indenfor salg og ledelse, såvel 

som indenfor undervisning og markedsføring m.m. 

Mange NLP-udøvere er også hypnoseudøvere og jeg 

har idag svært ved at se hvordan både coaches og 

hypnose-udøvere kan komme udenom NLP. Der er 

rigtigt mange gode redskaber fra NLP, der i de fleste 
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tilfælde er bedre og hurtigere virkende end “blot” ver- 

bale suggestioner og visualisering. 

Det er mit indtryk at de fleste hypnoseudøvere, blan- 

der de forskellige traditioner og vinkler, for at opnå en 

højere grad af fleksibilitet og - i den sidste ende - hur- 

tigere og bedre resultater. 

Nogle medinddrager helt andre systemer, for eksempel 

EFT/TFT (Emotional Freedom Technique/TankeFelt 

Terapi) o.lign., der vel bedst kan beskrives som en 

kombination af akupunktur (uden nåle, men ved at 

banke let på såkaldte meridianpunkter) og Kinesiologi. 

Jeg ved ikke præcist hvad der gør at det virker så for- 

bløffende hurtigt til at ændre følelsesmæssige til stan- 

de, fakta er; at det gør det! 

Konverserende hypnose; John Grinder og Richard 

Bandler studerede og analyserede - som mange andre 

på den tid - Erickson  ́s metoder. Men de gjorde det 

med en anden indgangsvinkel og metode end de fleste 

- lingvistikken (sprogvidenskab). Det vil sige at de lag- 

de mærke til ord, vendinger, sætningsdannelser, gram- 

matiske korrektheder og ukorrektheder. Og de note- 

rede sig hvordan Erickson benyttede betoning, marke- 

ringer af ord og vendinger, bestemte gestus og mimik, 

på meget strategisk valgte tidspunkter. 

De fandt ud af at duplikere Ericksons resultater, ved at 

genbruge hans sprog-mønstre, særligt strategiske mar- 

keringer af ord og vendinger m.m. John Grinder var på 

dette tidspunkt assisterende lingvistik-professor på U- 

niversity of Ca. Santa Fe og havde skrevet et par bøger 

om transformationsgrammatik, hvilket viste sig at væ- 

re en fantastisk ressource. 
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Disse studier og analyser, blev til det man indenfor 

NLP kalder “MiltonModellen”, et sæt af hypnotiske 

sprogmønstre, der strategisk anvendt vil hensætte lyt- 

teren i en åben og modtagelig (hypnotisk) tilstand. 

Denne model - MiltonModellen - kan med stor succes 

benyttes indenfor stort set alle fag og brancher, hvor 

kommunikation er i højsædet. For eksempel indenfor 

ledelse, salg, undervisning, forhandling, markedsfø- 

ring, sygepleje, terapi og meget andet. 

Det pudsige er, at vi faktisk allesammen benytter disse 

mønstre i det daglige, rent intuitivt. Vi kan blot gøre 

det med så meget mere effekt og finesse. 
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En af de mange spændende ting omkring hypnose er dets mange anvendel- 

sesmuligheder. Fra terapi over underholdning til salg og undervisning. Jeg 

har valgt at beskrive følgende anvendelsesområder: 

mentaltræning, sportshypnose 

terapi og personlig udvikling

hypnoseshows/underholdning - erhverv og undervisning 

salg og markedsføring - samt selvhypnose 

Anvendelsesområder...
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Der er flere anvendelsesområder end de her an- 

førte. Som tidligere nævnt: Når det kommer til 

hypnose, sætter kun fantasien grænser. 

Mentaltræning og sportshypnose... 

Mentaltræning er min yndling! Jeg finder det su- 

perinteressant at assistere andre til at præstere 

mere og bedre og komme med en hurtig tilbage- 

melding. Jeg kom relativt hurtigt til at kede mig 

med coaching, på trods af at jeg var først med en 

decideret coachinguddannelse i Danmark. 

Det er sjovere og mere berigende for både klien- 

ter og undertegnede, at have et klart mål, iden- 

tificere en vej til målet, eventuelle begrænsninger 

og så vælge de værktøjer, der hurtigst og bedst 

bereder vejen til målet. Det kan være hypnose 

(det er oftest en ingrediens), NLP-metoder, 3 D- 

Mind og andre værktøjer, der passer til den en- 

kelte og dennes mål. Det vil sige at det ikke så 

meget handler om at løse et problem eller gå til- 

bage til barndommen (en klassisk terapeutisk 

indgangsvinkel) men snarere om at udvikle sit 

potentiale fremadrettet, så at sige skabe en ny 

virkelighed. 

Generelt er mentaltræning det bredere emne (set 

i forhold til sportshypnose), med flere remedier i 

værktøjskassen og en bredere målgruppe. Men- 

taltræning handler grundlæggende om at benytte 
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mentale værktøjer til at ændre sin tilstand - før, 

under og efter en konkurrence/præstation. 

Oprindeligt hører mentaltræning hjemme i i- 

drættens verden. Men ligesom coaching (og nu 

mindfulness) har bredt sig som en steppebrand 

gennem det ganske Danske samfund, vil vi snart 

se det samme med mentaltræning, måske nok 

under en anden/andre betegnelse. 

Mentaltræning handler om at øge sin præsta- 

tionsevne; løbe hur- 

tigere, spille bedre, 

sælge mere, komme 

bedre udover scene- 

kanten. Især NLP                                  

har ufatteligt mange 

og meget effektive værktøjer til at øge sin præsta- 

tionsevne. 

Mentaltræningen startede som disciplin efter OL 

i 1936, hvor to australske roere - til stor overrask- 

else - vandt guld. Da de blev spurgt til deres træ- 

ningsmetoder, fortalte de at de havde fået hjælp 

af en hypnoseudøver til at styrke deres tro på sig 

selv og på en sejr. 

Sportshypnose er mere specifikt og holder sig 

mere strikt til at inducere en hypnotisk trance, og 

benytter både de klassiske metoder forbundet 

hermed -verbal suggestion og visualisering. Samt 
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specifikke metoder til hurtigere læring og udvik- 

ling af nye bevægemønstre. 

Et eksempel på brugen af sportshypnose, var un- 

der et OL i 1994 hvor et kinesisk tårnsprin- 

ger-team lærte at ændre deres tidsopfattelse. Så 

når de stod på vippen, havde de - i deres mentale 

opfattelse - 12 sekunder fra de satte af til de lan- 

dede i vandet. Det betød at de oplevede at de 

havde rigeligt tid til at at bøje, dreje og strække 

kroppen før de nåede vandet. Det lyder som 

science fiction - men er med hypnose Science 

Fact! 

Det er synd og skam, at ikke flere idrætsklubber 

benytter sportshypnose (endnu). Der er så mange 

gevinster; øget selvtillid, koncentration, mod og 

motivation, hurtig op- og afspænding, bedre o- 

verblik, og deraf følgende bedre resultater. 

De fleste kan nok nikke genkendende til følgende 

scenarie; jul og nytår har sat sig på sidebenene og 

man beslutter sig for at lave armstrækninger og 

mavebøjninger hver aften. Til at starte med er re- 

sultaterne tydelige og mærkbare: 20 armstræk- 

ninger første aften, 25 armstrækninger næste af- 

ten, 28 armstrækninger aftenen efter, ih hvor det 

går. Men så stopper fremgangen - resten af ugen 

holder man sig til de 28 armstrækninger. 
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Man kigger så i spejlet og undres over hvorfor 

musklerne ikke er blevet større? Sandheden er, at 

gentagelsen af øvelsen lærte musklen, hvordan 

den skulle arbejde. Det samme sker i hypnose; 

ved at visualisere gentagne gange at man rammer 

basketkurven, lærer musklerne bevægelsen og 

hvordan de skal arbejde. Uden at få sved på pan- 

den! 

Da både mentaltræning og sportshypnose hand- 

ler om at øge præstationsevnen, har disse en 

plads også udenfor idrættens verden. Jeg har as- 

sisteret ledere til at stå overfor større forsam- 

linger, sælgere med at øge deres hit-rate, re- 

klamefolk til at opnå større kreativitet. Jeg har 

siddet med masser af Århus kommunes ansatte, 

for at hjælpe dem med at kvitte tobakken. Og, na- 

turligvis.....afhjulpet angst og stress, der rammer 

både højt og bredt. 

Måske nærmer vi os den dag, hvor de tidligere 

nævnte myter er tilpas manet i jorden, til at 

“Erhvervs-hypnose” finder indpas. 
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Terapi... 

De to bedst kendte anvendelsesområder af hyp- 

nose, er scenehypnose og terapi. 

På det terapeutisk område, taler vi både om fy- 

sisk terapi og om psykoterapi. Herunder også 

hypnoanalyse, der er psykoanalyse kombineret 

med hypnose. 

Generelt kan alle de ting man ellers ville opsøge 

en psyko-terapeut for behandles med hypnotera- 

pi; angst og depression, fobier, stress, afhængig- 

hed, usikkerhed, sorg, traumer m. m. Ofte kan 

disse afhjælpes hurtigere med brug af hypnose 

...MEN man skal ikke tro at man bare kommer en 

enkelt gang og så er al smerte og ulykke blæst af 

vejen. 

At benytte hypnose som psykoterapi er en smags- 

sag. Nogle foretrækker at gennemleve gamle 

traumatiske oplevelser igen og igen, eller tror at 
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livet kun bliver grønnere igen når man har fået 

lov til at skrige sin vrede ud. 

På det fysiske plan, er hypnose oftest benyttet til 

behandling af smerte. Faktisk er der et meget 

større potentiale end som så. I trance kan mange 

fysiske mekanismer ændres, styrkes eller mind- 

skes - for eksempel vores immunforsvar. Da de 

fleste kropslige funktioner er ubevidste, kan disse 

ofte nås gennem hypnose. Herhjemme er det psy- 

kologen Prof. Bobby Zachariæ, der er førende 

hvad angår forskning med hypnose og kropslige 

processer. I samarbejde med Århus Universitet, 

har han bl.a. skrevet en afhandling om effekten af 

visualisering på vores immunforsvar. Denne er 

siden udkommet i bogform og hedder “Visualise-

ring”.

Stress lader sig meget nemt behandle med hyp- 

nose og stress kan føre til sygdom, sygdom har 

næsten altid et element af stress i sig. Ved at 

mindske stresselementet, har kroppen større mu- 

lighed for at heles. 

Som tidligere nævnt, har et amerikansk lægepar - 

Simonton & Simonton, rigtigt gode erfaringer 

med behandling af kræft og flere (for eksempel 

Bernie Siegel) har siden fulgt i deres spor. 

Min egen tidligere læge, havde rigtigt gode erfa- 

ringer med hypnotisk behandling af inkontinens. 
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Generelt er psykosomatiske lidelser - altså lidel- 

ser hvor det er besværligheder i psyken der mani- 

festerer sig kropsligt - tilgængelige med hypnose. 

Allergier, hudproblemer (Akne), mave/tarmpro- 

blemer er eksempler på psykosomatiske lidelser. 

Der er dem der mener at alle sygdomme er psy- 

kosomatiske, men det er nok at gå for langt. Ikke 

desto mindre mener selv store dele af den medi- 

cinske verden, at psyken spiller ind ved rigtigt 

mange sygdomsbilleder. Jeg ville nok ikke kaste 

mig ud i at hele et brækket ben med hypnose. 

Men jeg ville ikke have betænkeligheder ved at 

accelerere helings- processen. 

I den medicinske verden taler man henholdsvis 

om placebo og nocebo-effekten. Dvs. at tror man 

på en pille, en mikstur eller behandlingsform vir- 

ker, så virker den! Eller modsat (nocebo-effekt) 

at hvis man ikke tror på en behandling, kan den- 

ne pessimisme blokere for en behandlings fulde 

effekt. 

Hypnoseudøveren har en tendens til i stedet at 

tale om placebo-respons. Det vil sige at vi hver 

især har en iboende “helende kraft”, der kan 

aktiveres og de mange forsøg med placebo lader 

til at støtte denne opfattelse.  

Vil man have de helt store mirakelhistorier skal 

man nok kigge i den alternative sektor, hvor der 
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er beretninger af helbredelse af stort set alle for- 

mer for kropslige lidelser. 

Det er ikke mit felt, så jeg vil blot runde af med 

en lille advarsel: hvis man har en sygdom så af- 

søg alle muligheder, hvad enten det er i det for- 

melle eller uformelle sundhedssystem. Brug både 

sund fornuft, intuition og bekendtes erfaringer. 

Symptomer er ofte en advarselslampe - husk at 

stoppe for rødt! 

Blandt de besværligheder flest mennesker opsø- 

ger hypnose for er angst, fobier og afhængighed. 

Især er hypnose vel bedst kendt for at afhjælpe 

ryge-trang. 

Men også andre afhængigheder og vaner lader sig 

relativ let behandle med hypnose; sukkerafhæn- 

gighed, alkoholmisbrug, hash- og kokainmisbrug, 

fitnessafhængighed med flere. 

Afhængighed er en dyr fornøjelse. Jeg så for ny- 

ligt en overskrift i en af net-aviserne, om en 

mand der blev smidt ud af konen, efter at have 

spenderet 1,5 mill. kroner på kokain. Det er for 

mig at læse både synd og skam, når der er meto- 

der til at droppe afhængigheden. 

En af de ting der virkelig har undret mig, er et pi- 

lotprojekt som Roskilde Amt lavede omkring bru- 

gen af hypnose til behandling af stofmisbrug. 

Igennem et år (jeg tror at det var i år 2001) havde 
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to psykologer og hypnose-udøvere et antal rela- 

tivt hårdt belastede narkomaner i behandling o- 

ver 3 måneder ad gangen. De havde en succesrate 

på lige over 60%, hvilket er virkelig flot. Efter at 

det år var gået, stoppede projektet på trods af de- 

res succes! 

Hmm, underligt. En relativ lille pris for at kom- 

me omkring et forholdsvis stort, ulykkeligt - og 

dyrt! - problem. 

Personlig udvikling... 

Stort set de fleste traditioner 

og metoder til personlig udvik- 

ling, involverer trance i en el- 

ler anden form. Oftest kaldes 

det meditation, affirmationer 

og visualisering. 

Langt den største del af vores 

liv udspilles bag scenen - i det 

ubevidste domæne. Her finder 

vi alle de mønstre, overbevisninger, skjult angst 

og usikkerhed med mere, der driver vores liv og 

opfattelse af hvad vi kan og ikke kan, vil og ikke 

vil. Og side om side hermed, alle de dyrebare res- 

sourcer, der skal til for at optimere livskvalitet 

samt det potentiale vi endnu ikke har udfoldet. 

Personlig udvikling er et MEGET bredt område, 

og kan være alt fra øget selvsikkerhed til sjælerej- 
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s e r . 
Ofte er det personlig AFvikling, at ændre mange 

af de mønstre der har holdt os tilbage fra at gøre 

det vi ønsker mest, men ikke tror at vi kan eller 

fortjener. Man kan måske sige at udvikling hand- 

ler om at det hele ikke er så indviklet endda. 

Hypnose og selv-hypnose har et utroligt poten- 

tiale i denne sammenhæng. Det kan være til en- 

ten at give slip på destruktive overbevisninger, 

mønstre og vaner, eller til at opbygge bedre til- 

stande, som selvsikkerhed, indre ro og frihed, 

øget motivation, mod og handlekraft, eller gene- 

relt frigive indre ressourcer til at nå sine mål. 

Trancetilstanden er - som tidligere nævnt - en 

dybt fokuseret tilstand, hvor hjernen/nerve- sys- 

temet “snydes” til at tro at målet allerede ER 

nået. Om målet så er materielt, emotionelt eller 

spirituelt. 

Uanset hvad målet er, er den tilstand vi befinder 

os i - i forhold til at realisere dette mål, af umå- 

delig stor vigtighed. Selvhypnose vil hjælpe med 

at opbygge og vedligeholde denne tilstand. 

Hypnoseshows.... 

Hypnose som underholdning er af nyere dato, 

omend det vel har eksisteret i små 200 år. Så 

nyere er set i forhold til hypnosens brug indenfor 

terapi og personlig udvikling. 
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Hypnoseshows er elsket og hadet. Elsket fordi det 

ER underholdende at se en voksen mand tro at 

han er højgravid, eller at tungen ryger ud af mun- 

den, når han prøver at sige sit navn og andre 

underholdende stunts. 

Hadet (fortrinsvis af psykologer og terapeuter) 

fordi underholdning i deres opfattelse ikke har 

den samme værdi som at hjælpe mennesker i 

nød. 

Personligt finder jeg hypnoseshows både under- 

holdende og inspirerende og har selv “Det Intel- 

ligente Hypnoseshow” på programmet. “Det 

Intelligente...” fordi underholdning ER værdi- 

fuldt, men det er vigtigere for mig at vise værdien 

af hypnose relateret til øget performance, læring 

og udvikling. 

For nogle år siden, fortalte Paul McKenna (kendt 

engelsk hypnoseudøver) mig at han valgte først at 

få sit publikum i tale gennem en række under- 

holdningsshows i TV, for derefter at lave en do- 

kumentar om hypnosens virkemåde og effekt. 

Det giver mening at fange folks interesse gennem 

underholdning og samtidig få lejlighed til at de- 

monstrere den egentlige værdi. 

Skulle jeg nævne et negativt element ved shows, 

kunne det være at nogle af de føromtalte myter 

kan blive forstærket på denne måde. For 
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eksempel tror mange at når man ser en person på 

scenen, der tilsyneladende skifter personlighed, 

kan alt ændres med et fingerknips - en enkelt 

hypnosesession. Her må jeg desværre skuffe - 

hypnose er hurtigtvirkende, men der er forskel på 

at stå på en scene og demonstrere imponerende 

stunts, i forhold til at ændre en vane, udfordring, 

opbygge en ny tilstand m.m., som man har inves- 

teret masser af tid, opmærksomhed og måske 

endda tusindvis af kroner på (tænk for eksempel 

på hvor dyr en afhængighed kan være!). Selvom 

der er negative omkostninger ved at have en uøn- 

sket vane, et dårligt selvbillede, en fobi, kan der 

være stor modstand på at slippe det. Man ved 

hvad man har, man ved ikke hvad man får! 

Desuden er det kun ca. 20% af befolkningen, der 

let og hurtigt kan nå samme trancedybde, som 

man ser ved et show. Som nævnt, alle kan i prin- 

cippet nå de dybe frekvenser, nogle tager lidt 

længere end andre. 

Streethypnosis... 

I løbet af de seneste år, er der opstået en variant 

af hypnoseshows. Det er hypnoseudøvere der 

vælger et sted, hvor der er mange mennesker, for 

eksempel ved et supermarked. Her udfører de 

klassiske hypnotiske fænomen, midt på gaden. 
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Det - der for mig - er interessant ved disse 

“shows” er den hastighed hvormed de adspurgte 

bringes i en temmelig dyb trance. Generelt bru- 

ges der tid ved et show, til at finde de 20 %, der 

med relativ lethed kan gå i en dyb trance. Denne 

mulighed foreligger ikke ved streethypnosis, og 

udøverne må leve med en lavere succesrate. 

Den type tranceinduktion, der benyttes, er ofte 

relativt voldsomme af natur. For eksempel benyt- 

ter 8 ud af 10 “armtræk”, der er en induktion 

hvor armen trækkes hurtigt og bestemt fremad 

og nedad, samtidig med kommandoen “...sov!” 

Det kræver en vis grad af selvsikkerhed, at udføre 

“streethypnosis”. Jeg har endnu ikke set det ud- 

ført herhjemme. 

Erhvervshypnose...? 

Er der noget der hedder det? Næ, ikke endnu, 

men det er vi da nogle stykker der agter at ændre 
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på. For det første består erhvervslivet jo (selv- 

følgeligt) af mennesker med deres styrker, svag- 

heder og nærmest ubegrænsede potentiale. 

Der er flere spændende områder at tage fat på: 

øge præstationsevnen, større kreativitet, mere 

mod, skarpere tænkning, mindre stress. Her er 

EEG-måling en hurtig metode til at monitorere 

hvordan man flytter sin tilstand i retning af en - 

for opgaven - mere optimal profil. For eksempel 

vil mennesker med stress hurtigt kunne lære at 

udløse flere theta-bølger, og derved få større fy- 

sisk og mental ro og overskud. 

Men også den konverserende hypnose indenfor 

salg, forhandling og markedsføring, og hvordan 

man kommer omkring det kritiske filter er inter- 

essant i den sammenhæng. 

Salg... 

Jeg har ofte fortalt sælgere at de benytter relativt 

avancerede hypnotiske teknikker uden at de er 

klar over det. En - for mange - klassiker er det 

hypnotiske ja- sæt/ja-trappen. Når man nævner 

tre ting der unægteligt er sandt, er der en stærk 

tendens til også at sige ja til den fjerde, knap så 

unægteligt sande udtalelse. 

For eksempel... 

Du sidder nu ved computeren (s) og kigger på 

skærmen (s), og læser linie for linie (s), og tænker 
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ved dig selv: “det er da egentligt meget spæn- 

dende” (f). Den sidste udtalelse er et rent postulat 

fra min side men kan blive sandt fordi der alle- 

rede er appeleret til nikkehovedet. (s)= sandt, (f) 

= falsk. 

Dette er blot et enkelt eksempel, der er så mange 

flere spændende mønstre at arbejde med - både 

verbalt og non-verbalt. 

En sælgers opgave er ofte at præsentere et pro- 

dukt, så det skaber indre forestillinger om den 

gevinst man opnår gennem produktet. Hypnose 

handler ganske enkelt om at skabe positive indre 

forestillinger, der fører til adfærd/ handling. 

I forhold til salg er der også gevinster at hente, 

når en sælger går kold. I princippet er det lidt 

som en lille fobi, en udefinerbar følelse afholder 

en fra at gribe telefonen. Eller man sidder lidt for 

længe ude i bilen, før man går ind til kunden. Det 
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er forestillingsevnen, der hæmmer - indre bille- 

der af fiasko - og det giver mening at benytte fo- 

restillingsevnen til at skabe nye billeder i 

hovedet. 

Markedsføring... 

Når vi taler hypnose og markedsføring/salg, er vi 

langt fra den klassiske hypnose og scenehypnose. 

I relation til markedsføring, handler det især om 

den hypnotiske kommunikation - både verbalt og 

non-verbalt. Baseret på Milton H. Ericksons me- 

toder og NLP  ́ s ret minutiøse kortlægning af de 

kommunikative midler Erickson benyttede, at ta- 

le “kunstfærdigt vagt” til sin målgruppe. 

Det gør man allerede indenfor markedsføring for 

at nå flere, med mere. Blot kan indsigt i disse 

mønstre gøre det man allerede gør godt, bedre. 

Undervisning... 

Allerførst, så ER den hypnotiske trance en lær- 

ingstilstand. Igennem hypnose “trænes” det ube- 

vidste til at følge instruktioner. 

I forhold til undervisning, er der igen to veje ad 

hvilke hypnose er værdifuldt; der er f.eks. sprog- 

undervisningen som tidligere nævnt. Suggesto- 

pædi har vist at det er muligt at indlære mange 

gange hurtigere, i en let trancetilstand i et beha- 

geligt møbel og med rolig musik (oftest har der 

været benyttet barok-musik, der skulle have en 
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rytme der svarer til hvilepulsen). Jeg er dog ikke 

bekendt med andet end sprogundervsining, der 

har gjort brug af suggestopædi. 

For det andet er alle elever/kursister unikke og 

forstår det der præsenteres på sin helt egen må- 

de. Indenfor NLP siger vi at vi hver især har et 

“Kort over Verden” - en måde at opfatte de im- 

pulser vi konstant udsættes for - som er ligeså 

forskellige som vore fingeraftryk. I den forstand 

ville det optimale være en-til-en undervisning, 

men det ville have andre konsekvenser og er ikke 

altid hverken optimalt eller ønskværdigt. 

Der er en anden måde at tale til elever/kursister; 

konverserende hypnose og metaforer. 

Gode undervisere og instruktører evner at tale til- 

pas vagt til at alle kan uddrage den læring, der 

præsenteres. MiltonModellen (de hypnotiske 

sprogmønstre) er en eminent vej til - på en struk- 

tureret måde - at formidle et budskab, der 

“afkodes” individuelt. 

At benytte flere sanser, er også en vej til at 

“fodre” det ubevidste. Så plakater på væggene, vil 

have en “subliminal-effekt*”, og budskabet der 

står perifært i synsfeltet, vil ofte “glide ind” uden 

at det bemærkes. Det samme gælder musik. Har 

du ind imellem undret dig over at der konstant 

kører “elevatormusik” i baggrunden i super- 
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markeder og forretninger? Disse er designet til at 

løfte humøret - uden at man rigtigt ved hvorfor 

(og der bruges millioner af kroner til at designe 

både musik og lydanlæg, til dette formål). 

* subliminal-effekt er forklaret i sektion med 

spørgsmål & svar. 
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Det kræver lidt øvelse. Det optimale er at få en hypnose-udøver til at inducere 

en trance og installere en “trigger”, som kan fremkalde trancen igen på egen 

hånd. Samt til at give de instruktioner, der vil lette processen. 

Alternativt kan man lytte til et lydspor, der er indtalt - enten af en hypnose- 

udøver eller læst (langsomt) op af en selv. I det store og hele giver jeg ikke 

meget for hypnose-CDér, men det kan have en effekt, for at blive dus med 

processen. 

Selv-hypnose...

77

KAPITEL 10



Mange benytter selvhypnose til at opnå mål, styr- 

ke sin selvsikkerhed, ændre en vane, minimere 

stress og optimere motivation. Der er nogle få 

enkle regler at overholde: 

1.   Hold din selvsuggestion kort, klar og præcis.

2.  Benyt en positiv formulering, fx. “ Jeg er nu                       

selvsikker, i forbindelse med jobinterview.” 

3.  Gentag din selvhypnose 1 - 3 gange dagligt                                 

- helst over ca. 21 dage. 

4. Brug både verbale suggestioner (selvsnak i 

roligt tempo) og visualisering* 

Det anbefales at sidde op, da mange har en ten- 

dens til at falde i søvn, når man ligger ned. Sørg 

også for at du er uforstyrret, sluk mobilen og lås 

eventuelt døren. 

* Det er ikke alle der har lige let ved at se indre 

bil- leder, så at “forestille sig” er helt ok. 

Selvhypnose-øvelse... 

Her følger en metode til selvhypnose, designet til 

at nå en afslappet tilstand. Jeg må igen lige stres- 

se at det optimale er at lære metoden hos en 

hypnoseudøver. Det giver ganske enkelt en bedre 

oplevelse og et bedre udbytte. Accepter at selv- 

hypnose skal trænes. At starte ud med at ville 

lægge smøgerne på hylden, vil for de fleste være 

for stort et spring til at starte med. SSSS - Små, 
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Sikre, Synlige Sejre er en realistisk fremgangs- 

måde. Giv dig selv tid til at lære i ro og mag. 

1. Start med at sikre dig at du ikke forstyrres. 

Find et behageligt møbel, helst et som du 

kan sidde op i - i det mindste delvist. Sørg 

også for at tøjet ikke strammer. Beslut dig 

for hvad du vil bruge din selvhypnose til; 

afslapning, mere selvtillid, overskud, bedre 

søvn m.m. Følg evt. SMARTE mål (se 

længere fremme), og lav et par enkelte sæt- 

ninger/billeder, der for dig siger det hele.  

2. Når du sidder behageligt, så vælg et punkt 

på væggen/loftet, hold gerne øjnene ca. 45 

grader opad. Bliv ved med at stirre på dette 

punkt og tag 3 - 5 dybe vejrtrækninger 

hvor du holder vejret et par sekunder før 

du puster ud, jævnt og roligt. Du er (sik- 

kert) ikke dykker, så dybe naturlige vejr- 

trækninger - uden at forcere. 
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3. Fortæl nu dig selv (indadtil):” Jeg slapper me- 

re og mere af...jeg bliver mere og mere 

afslappet søvnig og døsig...jeg slapper nu 

fuldstændigt af...” - gentag roligt og langsomt, 

gerne med en døsig indre stemmeføring. Før 

eller siden vil du mærke at dine øjenlåg bliver 

tungere, eller at din blinkerefleks øges. Bare 

tillad dem at blive tungere, gå med tyngden 

(lad være med at kæmpe imod, det er trods alt 

dig selv du kæmper imod.).

4. Når det føles rigtigt, så lad øjenlågene glide i 

og sig til dig selv: ”...mine øjenlåg bliver tun- 

gere og tungere, og den behagelige afslap- 

pede følelse begynder nu at sprede sig gen- 

nem hele kroppen...”. Igen gentager du dette 

et par gange og mærker efter, at der er over- 

ensstemmelse mellem hvad du siger og ople- 

ver. Bemærk at din vejrtrækning nu sand- 

synligvis er blevet roligere, dybere og lang- 

sommere. 

5. Fortæl dig selv: “ ...jeg tæller nu baglæns fra 

10 til 1, og slapper mere og mere af,  for hvert 

tal, tanke, lyd og vejtrækning...”. Du kan evt. 

se dig selv gå 10 trin ned ad en trappe.               

6. Når du er nået til 1, så forestil dig et vidun- 

derligt sted - en skovrydning, en eng, Bounty- 
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Island eller et sted indendøre hvor du føler dig 

tryg, fri og afslappet.

7. Efter at have været her en stund, hvor du evt. 

giver dig selv den suggestion/visualisering, 

som du besluttede i punkt 2, gør du klar til 

igen at vende opmærksomheden udaf. Det gør 

du ved - i et kvikkere og kvikkere tonefald, 

tæller fra 1 - 10 (altså modsat punkt 5), mens 

du fortæller dig selv at du vil vende tilbage 

forfrisket og veloplagt, i tanke, krop og hand- 

ling. 

8. Giv dig selv et øjeblik til at vende helt og fuldt 

tilbage, og noter dig hvad der virkede godt, 

hvad der virkede virkelig godt:), og hvad du 

næste gang vil forbedre.  Tålmodighed!
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SMARTE mål... 

... er en populær og enkel metode til at sætte rea- 

listiske mål. Det er en god forberedelse til selv- 

hypnose og ideen er at skabe en relativ enkel 

målsætning, som du kan benytte i din selvhyp- 

nose. Gerne over en 21 dages periode 

S:   specifikt og positivt formuleret: “...jeg er 

nu afslappet og rolig til p-møder...”

M: målbart; hvad vil du se, høre og føle/ for- 

nemme, når du HAR nået dit mål: “ jeg ser de 

andre til mødet, og hører klart hvad de siger. 

Jeg føler ro og overskud.” 

A :  attraktivt; dette er et mål du virkelig ønsker 

at realisere.

R:  realistisk; a) kan jeg...., vil jeg..., må 

jeg...Vær sikker på at du kan svare klart ja til alle 

tre spørgsmål. b) Er målet stort, så del det op i 

passende delmål (hvordan spiser man en elefant? 

En bid ad gangen.)

T:  timing, sæt tid og sted på dit mål, så du kan 

holde øje med at du nærmer dig dette.

E:  effekter; hvad er prisen for at nå dette mål, 

for mig selv og andre. Der er altid en pris! Hvis 

du vil træne dig op til et marathon, er det op af 

sofaen i al slags vejr, og være væk fra familien 1 

82

KAPITEL 10

Selv-hypnose..



times tid, flere gange ugentligt. Og...der vil være 

nogen smerte og besvær til at starte med. 

Din målsætning (kort, koncis og enkel): 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

O v e r v e j f o r e n s t u n d , h v i l k e t i n d r e 

billede/billeder, der bedst beskriver dit ende- 

mål: 

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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Der er mange spørgsmål og de fleste knytter sig til de tidligere omtalte myter. 

De spørgsmål du finder her, er ofte nogle jeg har fået ved foredrag om hypno- 

se.

Spørgsmål: “Virker det? På TV ser det så let ud, er det ikke bare skuespil?” 

Svar: Der ER forskel på hvad man ser i TV og i det virkelige liv. Bl.a. fordi 

man ikke ser det hele på TV. En række kritikere har påstået at hypnose virker 

pga. “social compliance” - det vil sige at man gerne vil tilfredstille hypnose- 

Spørgsmål & Svar...FAQ
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udøveren og et eventuelt publikum. Der er en 

gran af sandhed i det; der er nogle som “spiller 

med” for at få anerkendelse. Desuden er det kun 

ca. 20% af befolkningen, der let kan bringes i de 

dybeste niveauer af trance. Alle kan lære det, 

men ikke alle er villige og det skal respekteres. 

Hypnose og trance er naturlige størrelser, det er i 

virkeligheden ikke et spørgsmål om det virker 

(det gør det!) eller ej, men om der er den for- 

nødne vilje, lyst og motivation, samt tillid til hyp- 

noseudøveren. 

**********************************************

Spørgsmål: “Jeg har hørt at hypnose kan hel- 

brede allergier?” 

Svar: Ofte. Der er en teori om at en allergi er im- 

munforsvarets fobi og immunforsvaret kan “boo-

stes” gennem hypnose og fobier lader sig ret let 

behandle med hypnose. Der er flere indgangs- 

vinkler til at behandle allergier: man kan gå til- 

bage til det tidligste udbrud (regression) og finde 

ud af hvilke følelsesmæssige tilstande, der var til- 

stede på dette tidspunkt, hvilket ofte har en gavn- 

lig effekt. Eller man kan suggerere (tilbyde det 

ubevidste positive forslag) en anden reaktion på 

de ydre stimuli - for eksempel græs eller nikkel. 

En af de ting, der gør hypnose så kraftfuldt, er at 

hjerne/nervessytem ikke kan kende forskel på en 
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virkelig hændelse og en opdigtet hændelse (under 

forudsætning af at det gøres både præcist og vir- 

kelighedstro). Det lyder sært, men er nemt at 

genkende: har du nogensinde haft en klump i 

halsen mens du ser en kærlighedsscene i en film? 

Var du direkte involveret? 

Eller prøv følgende: forestil dig levende at du sid- 

der med en citron i hånden, delt i to. Forestil dig 

at du levende kan se dens farve, mærke dens nop- 

rede skind, dens vægt, og den friske duft. Og fo- 

restil dig nu ligeså levende, at du begraver dine 

tænder i denne citron. 

De fleste vil opleve (hvis de virkeligt oplever hver 

enkelt del stærkt) at der er en øget spytsekretion, 

blot ved forestillingen. Som jeg sidder her ved 

tastaturet, mærker jeg det tydeligt, blot ved at 

skrive om det. 

OBS.: For det første er jeg meget varsom med at 

benytte et ord som helbredelse. Det er et stort 

ord, og meget at love. Dernæst er det igen vigtigt 

at være opmærksom på at symptomer ofte er et 

advarselssignal. Jeg har på et tidspunkt lavet 

hypnosekurser sammen med en læge og hypnose- 
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udøver. Han havde ret gode erfaringer med hyp- 

notisk behandling af astma og jeg er ganske tryg 

ved at overlade en så alvorlig lidelse til en med 

reel medicinsk træning og erfaring. 

**********************************************

Spørgsmål: “Hvad med misbrug og afhængig- 

hed?” 

Svar: Begge dele behandles ganske effektivt med 

hypnose. Der er mange typer misbrug, rygning er 

vel nok den mest udbredte. Mange, mange 

mennesker er hjulpet af med deres tobaksafhæn- 

gighed ved hjælp af en til to hypnose-sessions. 

Generelt virker hypnose rigtigt godt, som be- 

handlingsmetode af afhængig- heder. 

**********************************************

Spørgsmål: “ Kan man komme tilbage til tidli- 

gere liv, ved hjælp af hypnose?” 

Svar: Hmm, dette er for mig at se et tros- 

spørgsmål. Masser af hypnoseudøvere arbejder 

med dette felt, men jeg ved ikke om vi har levet 

før eller ej. Det kan være ganske provokerende 

for - for eksempel en kristen eller et meget viden- 

skabeligt/faktuelt orienteret menneske at skulle 

forholde sig til noget, der ligger udenfor det de 

normalt tror på og der intet bevis findes for. 
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Selvfølgelig har jeg prøvet (curiosity killed the 

cat!), men de oplevelser jeg og andre havde ved 

den lejlighed, kunne ligeså vel være et udtryk for 

en livlig fantasi - at man ønsker at tro på 

reinkarnation eller at det ubevidste sammenstyk- 

ker bidder af information, for at “levere varen”. 

Der har været TV-udsendelser, hvor forskellige 

mennesker via regression, tilsyneladende oplever 

at have levet før og som kunne beskrive temmelig 

detaljeret hvor, hvornår og med hvem. Efterføl- 

gende har vedkommende med et filmhold taget 

til det pågældende sted og har kunnet genkende 

stedet og finde forskellige informationer, der an- 

tydede at de havde været der før. 

Personligt tager jeg det ikke for et bevis og for- 

holder mig åben til spørgsmålet. Jeg har dog lidt 

svært at se anden relevans end at få stillet sin 

nysgerrighed. 

**********************************************

Spørgsmål: “Hvor mange sessioner skal man 

have?” 
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Svar: Det kommer ganske an på det ønskede ud- 

bytte. Visse specifikke ønsker, som rygestop, al- 

lergier, fobier med mere, kan ofte behandles suc- 

cesfuldt af en enkelt gang. 

Mere komplekse udfordringer vil ofte tage længe- 

re tid. I det store og hele er hypnose i terapeutisk 

øjemed en “korttidsterapi” og 4 til 6 sessions, kan 

ofte rykke hegnspæle. 

**********************************************

Spørgsmål: “Kan jeg tabe mig ved hjælp af hyp- 

nose?”

 
Svar: Ja og nej. Vægttab er et resultat af balan- 

cen mellem kalorieindtag og kalorieforbrænding. 

End of story. 

Der hvor hypnose kan være en kæmpehjælp, er at 

indgyde tro, håb og ærlighed. At motivere den en- 

kelte til at gøre de ting der øger forbrændingen og 

demotivere lysten til at indtage “kaloriebomber”, 
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overdreven forbrug af chokolade, slik og kager, 

øl, vin og sodavand med mere. 

Der kan også være psykologiske årsager, der 

forhindrer et vægttab. For eksempel at man ikke 

tror at det er muligt, at overvægt er en beskyt- 

telsesmekanisme og andet. 

Det er også muligt at lære at styre blodgennem- 

strømning i forskellige og specifikke kropsdele, 

hvilket er med til at “træne” stofskiftet. 

Mange overvægtige har et problem med deres 

spejl - det viser ikke lige det de ønsker at se. 

Mange mennesker ser på deres spejlbillede og 

sukker dybt og nedgør indadtil sig selv. Det er be- 

stemt ingen hjælp! Tværtimod. Vi har i den (som 

i mange andre sammenhænge) brug for både ind- 

re og ydre opbakning. Brug spejlet som en god 

ven, fokuser på det du er mest tilfreds med. 

GARANTI: Hvis du sender dit spejlbillede et strå- 

lende smil, er du garanteret at få et tilbage! Prøv 

selv. 

**********************************************

Spørgsmål: “Er hypnose farligt?” 

Svar: Nej, på ingen måde. Det er et naturligt fæ- 

nomen alle gennemløber flere gange dagligt. Dog 

er det vigtigt at de suggestioner og visualiserin- 

ger, der benyttes undervejs er gennemtænkt og 
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forsvarlige, for når man arbejder med det ubevid- 

ste, får man oftest hvad man ønsker, siger og be- 

der om. Det ubevidste forstår det sagde ord præ- 

cist/bogstaveligt og ikke nødvendigvis den me- 

ning, der var tiltænkt. 

Hypnoseudøvere kan være farlige! Der findes in- 

gen garanti i forhold til menneskers - hvadenten 

det er en hypnoseudøver, læge, lærer eller grønt- 

handlers - moral. 

**********************************************

Spørgsmål: “Hvad med Hypnose-CDér, virker 

de?” 

Svar: Umiddelbart vil jeg sige nej. Der er masser 

på markedet - især i de engelsktalende lande - af 

variende kvalitet, både indholdsmæssigt og pro- 

duktionsmæssigt. 

Hvis du har været hos en Hypnose-udøver og en 

trance ved den lejlighed er blevet optaget, kan det 

have en positiv vedligeholdelseseffekt. Hypnose 

vinder ofte ved at blive gentaget; der er en ku- 

mulativ effekt. Det vil sige - jo mere, des bedre. 

På den led ville CD-ér jo være geniale, da man 

kan høre dem igen og igen når det passer sig. 

Min erfaring fortæller mig at det er en ringe 

hjælp at købe og lytte til CD-ér i sig selv, lidt på 

linie med at gentage de samme affirmationer (be- 
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kræftelser) foran spejlet igen og igen, er der stort 

set ingen virkning. 

På produktionssiden er der alligevel to produkter 

jeg finder spændende: Paul Scheelés “Parallimi- 

nals” og Paul McKenna  ́ s CD-sæt - begge forud- 

sætter at du er rimeligt habil til engelsk.. De ad- 

skiller sig ved at benytte en “dobbelt-induktion”, 

det vil sige at to stemmer fortæller to forskellige 

ting til hver sit øre/hjernehalvdel. Det giver en 

forvirringstilstand, der ofte er en genvej til en 

trancetilstand. 

Og som tidligere nævnt er der “Binaural Beats” 

(fx. Holosync), som mange sværger til. Jeg ken- 

der en del fra primært England/USA, der har stor 

effekt af disse produkter. 

Der er i disse programmer ikke lagt så meget 

vægt på det, som traditionelle hypnoseudøvere 

lægger vægt på - som for eksempel hvilke sugge- 

stioner, stemmeføring m.m. - men i højere grad 

på at få hjernen til at svinge indenfor specifikke 

frekvensområder. 

**********************************************

*****

Spørgsmål: “Hvor kan man lære sig selv- 

hypnose?” 

Svar: Der er masser af bøger, der giver instruk- 

tion i selv-hypnose. En af de bedste jeg er stødt 
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på, er en ældre sag der hedder: “Bevidsthedens 

Energi- kilder” af Richard Shames. 

Den bedste metode er sandsynligvis at lære det 

hos en hypnose-udøver, nogle tilbyder selvhyp- 

nose-kurser, eller man kan vælge at købe en ses- 

sion. I forhold til sidstnævnte valg, ville jeg vælge 

en der arbejder med EEG-udstyr (omend vi ikke 

er mange;) 

Jeg har skrevet et selvhypnose-skript ovenfor 

som inspiration og på en af mine hjemmeside: 

www.mentalius.dk,  har jeg lagt et lydspor til y- 

derligere inspiration. 

Spørgsmål: “Jeg har hørt om subliminal 

påvirkning,   hvad er det?”

Svar: Subliminal (under (bevidstheds-)grænsen) 

påvirkning, er påvirkning som du ikke bevidst 

kan se eller høre. For eksempel lavede man for en 

del år siden et forsøg, hvor man klippede et 

billede af cola og popcorn ind et antal gange i en 

biograffilm, så hurtigt at det bevidste sind ikke 

nåede at opfange det. I pausen var der rigtigt 

mange hen- 

ne at købe 

cola og pop- 

c o r n , v æ - 

sentligt flere 

end på en 

Dette er en 

sandal! 

Eller...?
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normal aften. 

Der findes en del hypnose-CDér med subliminale 

suggestioner, med det formål at påvirke det ube- 

vidste, uden at det bevidste sind har en chance 

for at stoppe påvirkningen. Om det har en effekt, 

skal jeg ikke gøre mig klog på. 
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Det er mit ønske, håb og intention at denne bog har givet en større forståelse 

af hvad hypnose er. Og måske et skub i den rigtige retning, i forhold til at gøre 

sine egne erfaringer, hvad enten det er en session hos en hypnoseudøver, gå 

til et sceneshow, eller gøre sig sine erfaringer med selvhypnose. 

Skulle du sidde med yderligere spørgsmål er du velkommen til at sende en 

mail med dine spørgsmål og kommentarer. Eller skulle du sidde med person- 

lige erfaringer, som du mener andre kan have glæde af, så send også gerne 

disse. 

Du kan skrive til mailadressen: frank@hypnose-eksperten.dk

Afrunding Og Profil...
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En fordel ved at skrive en e-bog, i forhold til en 

“normal” bog, er at det er let at komme med tilfø- 

jelser. Nye spørgsmål, svar, kommentarer og eg- 

ne erfaringer kan tilføjes i fremtidige versioner. 

Med venlig hilsen 

Frank S. Kristensen 
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Profil... 

Jeg har beskæftiget mig med henholdsvis Hypno- 

se, NLP, Avanceret Mentaltræning og Sportshyp- 

nose i mere end 25 år. 

Som NLP træner har jeg trænet og uddannet ad- 

skillige hundreder af NLP-Practitioners og NLP 

Master Practitioners, Coaches og trænet adskil- 

lige i brugen af hypnose. 

Jeg har i den forbindelse studeret hhv. NLP og 

Hypnose ved Kings College, London. Jeg har træ- 

net hos flere af de “store” indenfor NLP og Hyp- 

nose; Dr. Richard Bandler, Prof. John Grinder, 

Dr. Paul Mc Kenna, Stephen Gilligan, Robert 

Dilts, Dr. Tad James, John Overdurff og Julie 

Silverthorne, Tod Epstein samt flere mindre 

kendte, men ikke nødvendigvis mindre kompe- 

tente. 

I det daglige er arbejdet fordelt mellem træning/ 

undervisning, foredrag og individuelle sessions. 

Jeg opfatter ikke mig selv som “hypnotisør” eller 

terapeut, men snarere som hypnoseudøver og 

mentaltræner. 

Jeg har i en årrække været den kreative kilde bag 

konsulentvirksomhederne Team Vision, TRIBAL 

Business Academy, samt Rygestop Danmark/ in2 

people. Jeg er i dag involveret i flere spændende 

projekter og virksomheder. 
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Mission og Vision:

Jeg ved at mennesker er i stand til så meget me- 

re, at hovedparten af de begrænsninger vi ople- 

ver, aktivt - omend ubevidst - vedligeholdes af os 

selv. 

Ved at realisere mulighederne i det indre univers, 

manifesteres disse i det ydre univers - i dit liv og 

dine omgivelser!

Kontakt: 

Frank S. Kristensen 

Hovedgaden 41,1, 8410 Rønde

Mobil: 22723354

www.hypnose-eksperten.dk

www.mentalius.dk 

frank@hypnose-eksperten.dk
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