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Toiletter
Hvis du har tid Omøvej 9, Næstved: 

Der er 1 toilet for enden af gangen, til højre, bag ved køkkenet, og flere på første sal, i begge 
trappeopgange.

Hvis du har tid Stationsvej 65, Holme-Olstrup:

Der er indgang til toilettet i køkkenet lige bag klinikrummet.  



Dorte Brodka’s CV
UDDANNELSE: 

2019 Certificeret hypnotisør i Direct Navigation®, Shin Methods.

2017 133 lektioner avanceret extended training, supervision og egen terapi.

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.

KURSER:
2019 Anette Werner: Oplæg om klinisk hypnose med fokus på graviditet og fødsel.

2019 Michael Beligiannis: Kognitiv Adfærds Hypnoseterapi (CBH), overblik.

2019 Marcus Lewis: Lyn hypnose, workshop.

2019 The Arrow Technique, Freddy Jacquin: Reduktion og elimination af kronisk 
smerte.

2019 Førstehjælp jfr. Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger.

2018 Direct Navigation - Shin Methods

2017 Udvidet førstehjælp, Røde Kors

2016 Underbevidst terapi, Annelise Dahl Hypnose.

2015 Programmering af hjernen med hypnose, Dr. G. Rosén, Dansk Psykolog 
Forening.

2014 Instruktør i fødselshypnose



Dorte Brodka er 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-registrering i hypnose kræver 650 timers undervisning, som hvert år skal 
dokumenteres opdateret og vedligeholdt, ligesom der kræves opdateret kursus i udvidet førstehjælp hvert andet 
år.

Til sammenligning:

Psykologfagligt selskab for klinisk hypnoses grundkursus i hypnosebehandling varer 42 timer. 

International NGH certificering kræver 100 timers undervisning. 



Valg af hypnotisør - hvad skal man gå efter?
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. 

Hypnose er bare et "værktøj", som ikke i sig selv helbreder noget. Det er terapien, som foregår imens du er i hypnose, der er afgørende 
for behandlingens resultat.

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. Andre har en længere psykologisk uddannelse bag sig. Men det er for så 
vidt ligegyldigt om behandleren er uddannet hypnoterapeut, psykoterapeut, psykiater, psykolog eller læge, hvis vedkommende kun 
hypnotiserer engang imellem. Hypnose er nemlig også et håndværk, som kræver øvelse. Derfor er antallet af timers erfaring fra 
hypnosepraksis også af stor betydning for behandlingens resultat.

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 ”god kemi”, skal du finde en anden.



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. 

Selv når der er behov for flere behandlinger, har klienten det bedre allerede efter den første 
hypnose. 

Den videnskabelige forklaring på hypnose er, at hjernens svingninger skifter fra Alfa til Theta-
niveau, hvorved der gives bedre adgang til underbevidstheden, og derved skabes mulighed for 
selvindsigt og forandring.

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.



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.

Mærker du modstand ved tanken om hypnose, kan du opnå de samme fordele ved at lære 
selvhypnose, hvor du selv styrer det hele i dit eget tempo. Hypnosebehandleren.dk holder 
kurser i selvhypnose jævnligt, og har også et onlinekursus i selvhypnose til download, som koster 
149,- kr. på hjemmesiden hypnosebehandleren.dk



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.



Dagsbevidshed

Menneskets bevidsthed

Den kritiske faktor



Dagsbevidstheden

• Analytisk.

• Rationel. 

• I daglig tale ”den sunde fornuft” og ”den kritiske sans”. 

• Dagsbevidstheden er afhængig af arbejdshukommelsen.



Arbejdshukommelsen
Almindelige gennemsnitsmennesker kan kun håndtere 7 informationer af gangen. 

For almindelige mennesker gælder det, at så snart den 8. Information kommer ind, forsvinder en 
af de andre. 

Med informationer menes sanseindtryk: At man hører en bil på gaden, hører musik, registrerer at 
det klør på benet, fører samtale, vurderer det der bliver sagt, planlægger hvad man selv skal 
sige, samtidig med at man tænker på, at man snart skal tisse eller tænker på man skal huske at 
købe mælk når man kører hjem.



Den kritiske faktor

Filtreringsmekanisme som sorterer nye oplysninger og beslutter om de er “sande” eller “ falske”.

Ny “sand” information styrker eksisterende overbevisninger.

Forhindrer ny information i at påvirke os med mindre den passer sammen med det vi allerede 
tror/ved – ”usand” information afvises.

Beskytter mod unødvendige ændringer (i forhold til underbevidstheden).



Underbevidstheden
Virker på samme måde som en stor computer. 

Har lagret hver eneste sekund du har oplevet.

Ved alt om dig, hvad du mener, føler og har lært.

Genererer emotion. 

Emotion

Emotion kommer fra latin, og betyder ”det, som bevæger os til handling”. Ansporing til handling, 
er evolutionens mening med emotioner.



Det ubevidste

Styres af centralnervesystemet. 

Er alt det som kører på automatpilot uden at du tænker over det: Hjertet slår, lungerne trækker 
vejret.

Styrer også hormonsystemet som feks sender stresshormon ud i din krop når du bliver 
forskrækket.

(Kroppens bevidsthed)



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).

Resten, 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.



Priser
Priser

Hypnose, kognitiv terapi, parterapi og familievejledning 850,- kr. pr. session, uanset antal 
deltagere.



Betaling

Kommuner og offentlige institutioner  betaler via elektronisk faktura og Eannummer.

Firmaer kan få tilsendt regning.

Privatpersoner bedes betale straks efter behandling kontant eller med mobilepay. 



Afbestilling

Gerne pr. sms, senest 24 timer før på tlf. 22 99 77 83

ellers betales fuld pris.


