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Toilet

Der er toilet lige inden for døren ved trappen.



Dorte Brodka’s CV

Jeg er uddannet i både klassisk og moderne hypnose, har forsket i hypnose og angst på Videncenter For Hypnose og har p.t. 
erfaring fra mere end 3000 behandlinger,.

Jeg er RAB-registreret i hypnose. 

Uddannelse:

2019 Efteruddannelse i Direct Navigation, masterclass.

2017 Instruktør i 7th Path Selvhypnose®

2017 5-PATH® hypnotisør og hypnoterapeut (moderne hypnose).

2017 Certificeret Master Hypnotist, Banyan Hypnosis Center, USA.

2014 Hypnotisør og hypnoterapeut (klassisk hypnose).

2014 Cand.pæd.pæd.psyk., DPU, Aarhus Universitet.

2011 Pædagog, bachelor i pædagogik, specialisering i psykisk funktionsnedsættelse.

2002 Konfliktmægler, Center for Konfliktløsning.



RAB-registreret i hypnose
RAB er en beskyttet titel oprettet i samarbejde 
med Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen og 
Styrelsen for patientsikkerhed, som garanterer, 
at behandleren opfylder lovens strengeste 
krav til uddannelse og lever op til branchens 
etiske standarder.

RAB-registring kræver mindst 660 
timers uddannelse, som hvert år skal 
dokumenteres vedligeholdt.

Psykologfaligt Selskab for klinisk hypnoses 
grundkursus i hypnosebehandling 
varer 42 timer.

International NGH certificering 
kræver 100 timers undervisning.

Diplomuddannelse i klinisk hypnose hos 
Dansk Selskab for Klinisk hypnose 100 timers 
undervisning



Traumer skaber blokering

Blokering

Blokering

Og kan medføre:

• Stress
• Angst
• Depression
• ”Uforklarlige” fysiske smerter
• Øget modtagelighed overfor sygdom
• Nedsat empati (forståelse for sig selv og 

andre)
• Generelt nedsat ydeevne 
• Forringet livskvalitet



Hvad er hypnose

Virkningen af hypnose er påvist i mange forskellige videnskabelige undersøgelser, som konkluderer at hypnose virker hurtigere end samtaleterapi og at virkningen 

er varig. 

Fra undersøgelser ved man, at hjernens rytme er nøjagtigt den samme, hvad enten du kalder det for hypnose, meditation, mentaltræning, mindfulness, 

visualisering eller drømmerejse – et ord som f.eks. ofte anvendes ved omtale af mentale øvelser overfor børn. Den afgørende forskel er, hvad tilstanden anvendes 

til. Hvor meditation ofte har fokus på at sende forstyrrende tanker væk og opnå indre ro, går hypnosebehandling skridtet videre og behandler årsagen til et 

bestemt problem.

Hypnose er ikke søvn,  men dyb koncentration, og en tilstand af skærpet modtagelighed.

Hypnose er ikke farligt. Det værste der kan ske er, at du synes, at hypnosen er så behagelig, at du ikke har lyst til at gå ud af trancen.

Hypnose er en naturlig tilstand du befinder dig i hver dag, f.eks. når du dagdrømmer, er ved at falde i søvn, eller kører bil et sted du ofte har kørt, og lader tankerne 

fokusere på andet imens.



Hvordan føles hypnose?

I hypnose vil du føle dig behageligt afslappet, ligesom når du dagdrømmer, er ved at falde i søvn, 
eller lige før du vågner.

Har du prøvet mindfullness, eller andre former for meditation, så ved du allerede hvordan det 
føles. 



Har hypnotisøren klienten "i sin magt?"
Nej - det er en myte! 

Det sker kun i kriminalromaner og på film.

Hypnosen er et samarbejde imellem dig og hypnotisøren, og du har din fulde frie vilje under 
hele sessionen. 

Det kan ikke lade sig gøre at hypnotisere dig til noget du ikke selv vil, og behandling er kun mulig, 
hvis du samarbejder. 



Fordelen ved hypnose fremfor samtaleterapi

Det ubevidste kan bearbejdes – i samtaleterapi kan du kun tale om det du er bevidst om, så hvis årsagen til 
din problemstilling er fortrængt, bliver problemet ikke løst, uanset hvor mange sessioner samtaleterapi du 
deltager i.

I hypnose er det også muligt at behandle et problem, selvom klienten ikke kan eller vil fortælle ret meget 
om sig selv.

Hypnose fjerner negativ programmering af hjernen ved hjælp af øget indsigt og omgåelse af den kritiske  
faktor.

Hypnose danner nye neurale netværk i hjernen, som gør virkningen varig.

Hypnose ”øger” din hjernekapacitet, pga. øget adgang til underbevidstheden, og øger din mulighed for at 
finde løsninger på de problemstillinger du har i dit liv.



En session hos Hypnosebehandleren.dk
- Hvad kan man forvente? 

Først taler vi om, hvilken problemstilling du ønsker hjælp til. 

(Jeg har 100% tavshedspligt). 

Derefter indledes med afslapningsøvelser, inden behandlingen går i gang.

I de fleste tilfælde varer sessionen ca. 1 time, men den kan vare længere, da jeg ikke stopper 
pga. tiden, hvis vi er midt i noget vigtigt. 

En session er ofte kortere når det gælder børn.

Til slut taler vi om din oplevelse, og du er altid velkommen til efterfølgende at ringe eller skrive, 
hvis du har spørgsmål.



Kan alle hypnotiseres?

Næsten alle som selv vil og kan følge hypnotisørens forslag kan bringes i hypnose. 

Man antager at ca. 3% af alle mennesker er højt hypnotiserbare, (dvs. at det er muligt at bringe 
dem i dyb hypnose i løbet af et kort øjeblik), 3% kan ikke hypnotiseres (typisk pga. dårlig hørelse, 
fordi de ikke forstår hvad hypnotisøren siger, mangler evne til at koncentrere sig eller fordi de 
ikke har tillid til hypnotisøren eller fænomenet hypnose).

Dvs. 97% af alle mennesker kan bringes i tilstrækkelig dyb hypnose til at behandlingen virker 
efter hensigten. Mange tror fejlagtigt at de skal være "helt væk" for at hypnosen virker, men det 
er ikke tilfældet.



Hvor mange hypnosebehandlinger behøver man?

Det kommer an på, hvilken problemstilling der behandles, og hvor modtagelig du er for hypnose. 

Ved rygestop er 1 session ofte tilstrækkelig, men ikke altid. Behandles du for en problemstilling, 
som du har kæmpet med i årevis, skal du regne med, at det er nødvendigt med flere 
behandlinger, oftest 3-5 med 14-30 dage imellem hver. 

Der er ofte stor forskel på virkningen af hypnose første og anden gang, fordi man første gang 
måske er nervøs, og har rettet en del af opmærksomheden på hvad hypnotisøren gør. Det går ud 
over koncentration og fordybelse.



Pris
Pris

Hypnose 850,- kr. pr. session.

Klippekort til 3 sessioner 2400,- kr. betalt ved første session.

Klippekort er gyldige i 3 år fra udstedelse. Ubrugte klip refunderes ikke,

men må gerne anvendes i et senere forløb til anden behandling.



Betaling

Betaling straks efter behandling kontant eller med mobilepay. 



Afbestilling

Afbestilling

Gerne pr. sms, senest 24 timer før, (ved sygdom senest samme morgen kl 8), på

tlf. 22 99 77 83. Ved for sent afbud eller udeblivelse faktureres 475,- kr.



Valg af hypnotisør - hvad skal man gå efter?

Hypnose er bare et "værktøj", som ikke i sig selv helbreder noget. 

Derfor er det vigtigt at vælge en behandler, som - ud over at kunne hypnotisere - har psykologisk indsigt og 

terapeutisk erfaring. 

Der findes hypnotisører, som praktiserer efter et kort kursus, og andre har en længere psykologisk 

uddannelse bag sig. Så det afhænger af, hvad du gerne vil behandles for. På samme måde, som ved fysisk 

sygdom. Hvis du har fået en lille skramme, er det ok, at mormor renser såret og sætter plaster på. Men hvis 

du skal opereres i hjernen, vil du gerne have, at kirurgen har lang erfaring og uddannelse bag sig. 

Desuden viser forskning, (ved alle former for psykoterapi), at op til 40% af behandlingens resultat afhænger 

af relationen til terapeuten. Så hvis du ikke føler, at vi har ”god kemi”, skal du finde en anden.


