
Kreds København- Frederiksberg 
 

Grundkursus i klinisk hypnose del 1 og del 2 

v. psykolog Inge Guldal 
 

Første del: 9. – 10. marts 2015 og Anden del 20. – 21. april 2015  

Bemærk – del 1 og 2 er to selvstændige kurser! 
 

Målgruppe: Psykologer der er nybegyndere eller let øvede i klinisk hypnose.  
Formål: At få deltagerne i gang med at bruge hypnose både på sig selv og andre.  

Form: Kursets form veksler mellem teoretisk undervisning, demonstrationer, praktiske 

hypnose øvelser og supervision. Etablering af øvegrupper. 

 

Indhold: Hypnosens historie. Teorier om forandrede bevidsthedstilstande - visualisering, 

fantasirejser. Meditationsafspænding. Hvordan og hvorfor hypnose virker. Det bevidste 

og ubevidste sind. Stadier i hypnose. Indikationer og kontraindikationer for brug af 

hypnose. Myter og facts. Behandlingsetik og terapeutiske rammer ved brug af klinisk 

hypnose. Hypnotiske induktionsteknikker. Rapport og matching. Hypnotisk sprogbrug og 

stemmeføring. Sansesystemer. Positive suggestioner. Dehypnotisering. Selvhypnose. 

 

Underviseren: cand. psych. Inge Gulddal, specialist og supervisor i psykoterapi. Formand 

for Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose 

 

Spørgsmål: vedr. kursets indhold kan rettes til Inge Guldal, 2022 5720 eller 

ingeguldal@hotmail.com. Praktiske spørgsmål rettes til arrangøren, se nedenfor. 

 

Kurset er tidligere godkendt som meriterende i forhold til specialistudddannelsen i 

psykoterapi med 12 timer under 12.4.4.2.3. Sundhedspsykologisk 

specialistuddannelse: 12 timer under 11.4.4.2.2. Psykopatologi specialistuddannelse: 3 

timer under 13.4.4.2.3. 

 

Sted: Psykologforeningens lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Lokale 

2A+B 

Tid: Første del: 9.-10. marts 2015 og Anden del: 20.-21. april 2015; alle dage kl. 9:00-

16:00. Vi begynder til tiden, og der er morgenbrød og kaffe/the fra kl. 8:45 hver dag. 

Pris: kr. 3200 inkl. moms. pr. kursus. Ved tilmelding til del 1 + del 2 samtidigt kr. 6000 

inkl. moms. Der gives prioritet frem til den 1. februar til de, der tilmelder sig begge 

kurser samtidig. Tilmelding er bindende fra den 1. februar 2015 kl. 18:00 og kursusgebyr 

vil blive opkrævet v. for sent afbud/udeblivelse, såfremt pladsen ikke kan afsættes til 

anden side. Prisen er med moms og inkl. forplejning. Du vil få nærmere besked vedr. 

betaling efter den 1. februar 2015. Du vil modtage kursusbevis. 

Tilmelding er bindende fra: den 1. februar 2015 kl. 18:00 og skal ske via webben 
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-
3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5
A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg 

https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg


Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til 

den7. december 2015, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. 

NB kun 15 pladser pr. kursus. Har du spørgsmål kan du kontakte kursusleder Louise 

Svendsen, LS@LSRT.dk 

mailto:LS@LSRT.dk

