
En praktisk anvendelig hypnotisør 
uddannelse, der består af to moduler og er 
internationalt godkendt af IHF.  

Modul 1 - Grundkursus i hypnose:  
• Hypnosens historie. 
• Hypnotiske test. 
• Hypnotiske stadier. 
• Hvordan man hypnotiserer andre 
• Selvhypnose og meget mere. 

Modul 2 - Hypnose som behandling.  
• Anvendelsen af metaforer. 
• Opbygning af suggestioner. 
• Avancerede induktioner. 
• Det bevidste og det ubevidste sind. 
• Rygestop, vægttab og stress-behandling. 

Pris 6500 kr  

IHF godkendt uddannelse - 
bestående af to moduler

Hypnotisør uddannelse

Danmarks 
hyggeligste   

hypnoseskole



Hypnotisør uddannelse
Drømmer du om at lære hypnose og hjælpe andre med forskellige 
problemstillinger? Hos Extra Care Hypnoseskole har vi siden 2015 undervist i 
hypnose og hypnoterapi. Gennem årene har vi forfinet vores hypnotisør 
uddannelse så indholdet i dag består af teori, demonstrationer og øvelser, der gør 
dig i stand til hurtigt at lære faget. 

Efter uddannelsen vil du, ved hjælp af hypnose, være i stand til at hjælpe andre 
simple problemstillinger som rygestop, vægttab og stress. Uddannelsen er 
desuden adgangsgivende til vores internationalt certificerede NGH - 
hypnoterapeut uddannelse. 

Undervisning, der består både af 
teori, demonstrationer og øvelser

Gode tilbagemeldinger fra tidligere kursister:
“Fantastisk, endnu bedre end forventet - Bjarne Olesen” 

“Fantastiks oplevelse, følte mig så godt modtaget. God 
vekselvirkning mellem teori og øvelser - Lone Laursen” 

“Fantastisk forløb med rolige og empatiske 
instruktører - Rasmus Jensen”



Hypnotisør uddannelse
Vores instruktører har stor erfaring i 
både at praktisere og undervise i 
hypnose.  

Jan Tegner Christensen, indehaver af 
Extra Care Hypnoseskole: 
- Uddannet hypnotisør 3 gange 
- Uddannet hypnoterapeut 2 gange 
- Uddannet master-hypnoterapeut 
- Uddannet selvhypnose-instruktør 
- Uddannet hypnose-instruktør ved 

Dave Elman Hypnosis Institute 
- Uddannet hypnose-instruktør ved 

National Guild of Hypnotist / NGH 
- Godkendt instruktør af IHF 

Øvrige instruktører på Extra Care 
Hypnoseskole har alle flere års 
erfaring med hypnose og undervisning 

Tilmelding på jantegner@gmail.com 
eller 61671520

www.extracarehypnose.dk


