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Hypnose er en terapeutisk arbejdsmetode, som fremmer en positiv og kreativ måde at få ny læring på og
genforbinde sig med ressourcer, som måske har været gemt og glemt. Det sprog, som anvendes i den
hypnotiske relation mellem terapeut og klient eller kursist, får ofte et poetisk islæt, hvor en enkelt metafor
eller en ultrakort historie kan udgøre et afgørende vendepunkt. Bogens forfattere er specielt inspireret af den
retning inden for hypnosen, som udspringer af Milton H.
Ericksons arbejde. Bogen anviser konkrete og enkle metoder til, hvordan hypnose kan anvendes som et
supplement til de metoder, som terapeuten i forvejen anvender i terapi eller i supervision.
a.
læs mere her . Jeg arbejder aktivt med klarlæggelse af opvækstbetingelser, som fx familiemønstre og
hvordan man. læs mere her . læs mere her . Jeg er uddannet psykolog fra University of London og
Københavns Universitet. Har du brug for behandling af angst, stress eller andet. Merete Gudmand-Høyer Psykolog og specialist i klinisk psykologi. Søg på sygdom eller symptom og find den rette healer, terapeut
eller. behandling af angst, depression, stress, spiseforstyrrelser, traumer, selvværdsproblemer. a. Terapi,

krisehjælp, hypnose og mindfulness. Jeg tilbyder individuel -, familie- og parterapi, samt terapi til særlig
sensitive. a. Hypnose Skolen uddanner Hypnoterapeuter, NLP Practitioners og Reg. behandling af angst,
depression, stress, spiseforstyrrelser, traumer, selvværdsproblemer. Kom til workshop & prøve hypnose gratis
Vi behandler børn og forældre, unge, voksne. Find den rette behandler for dig. Samtalegrupper for ensomme
unge . Jeg arbejder aktivt med klarlæggelse af opvækstbetingelser, som fx familiemønstre og hvordan man.
læs mere her . Jeg er uddannet psykolog fra University of London og Københavns Universitet.

