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Hypnose / trance anvendt i terapi og i supervision  
v. psykolog Grethe Bruun 

 
 
I de fleste terapi- og supervisionssamtaler finder der spontane trancer sted. Kurset 
fokuserer på at bruge hypnose / trance som en aktiv del af samtalen. 
Inspireret af Milton H. Ericksons arbejde kan hypnose / trance ses som et arbejdsrum, 
hvor brug af trancetilstanden kombineres med de øvrige psykologiske metoder, du selv 
anvender i terapi og i supervision. Nøgleord: fænomenologi, kreativitet, resurse-
arkæologi, som udgangspunkt for at skabe skræddersyede løsninger til hver enkelt klient 
eller supervisand. 
             
Med hypnose / trance møder du klienten eller supervisanden og hjælper dem med at få 
hovedrollen i eget liv og i eget arbejdsliv. Terapeuten eller supervisor faciliterer en 
stemning, hvor klienten eller supervisanden selv kan eksperimentere med nye tanker, 
følelser og handlinger i sit liv og med det samme  afprøve det i terapien eller 
supervisionen. 
 
Kurset fokuserer på hypnosens fænomenologi, på konkrete tranceinvitationer, på 
minimalistiske interventioner. Metoderne afprøves. 
Vi arbejder med sproget og på at skabe muligheder sammen med klienten eller 
supervisanden og på at lave brobygning mellem problemhistorier og resursehistorier. 
 
Grethe Bruun er kendt for at arbejde uhøjtideligt, med humor og med inddragelse af 
deltagerne. 
 
Undervisningen består af: 
Oplæg v. GB og metodeundervisning 
Demo af hypnose og terapi 
Demo af hypnose og supervision 
Inddragelse af aktivt team 
Træning i brug af hypnose i terapi og i supervision i mindre grupper 
Metoderne illustreres i arbejdet med deltagernes cases 
Proces- og metodediskussion 
 
Deltagerforudsætninger: 
Kurset er både for dig, som har været på hypnosekurser og måske ikke bruger det nok i 
din praksis, og for dig som allerede arbejder med terapi og supervision og ønsker at 
udvide din palet som terapeut eller supervisor med aktiv brug af hypnose. Kurset bygger 
videre på grundkurserne i Selskab for supervision og på Diplomuddannelsen i 
Hypnoseforeningen (DSKH). 
 



Anbefalet litteratur: Grethe Bruun og Per Nilsson: ”Hypnose i terapi og supervision” 
DPF 2012 
 
Underviseren: Grethe Bruun er cand.psych. fra Københavns Universitet, 1981. Specialist 
og supervisor i Psykoterapi og i Børnepsykologi. Grethe har haft praksis i Næstved siden 
1988. I de første 8-10 år med terapi af børn, unge og voksne. Siden har Grethe primært 
beskæftiget sig med coaching, supervision og storytelling, kurser og uddannelse af 
professionelle behandlere inden for terapi, supervision og kommunikation. 
 
Kurset er søgt godkendt i Dansk Psykologforening, i Psykoterapeutisk fagnævn i 
emneområde 12.4.4.2.3 Anden teoretisk retning inden for kategorien specifikke 
teknikker. Alternativt kan psykologer der søger andre specialer bruge kurset under de 
betingelser, der er beskrevet under fleksibelt valg. I alt 12 timer. 
 
Sted: København. 
Tid: den 2.-3. november 2015; begge dage kl. 9:00-16:00. Vi begynder til tiden, og der er 
morgenbrød og kaffe/the hver dag. 
Pris: kr. 2600 inkl. moms. Tilmelding er bindende fra den 1.oktober 2015 og kursusgebyr 
vil blive opkrævet v. for sent afbud/udeblivelse, såfremt pladsen ikke kan afsættes til 
anden side. Prisen med moms og inkl. forplejning. Efter tilmeldingen er bindende vil vi 
tilsende dig nærmere information vedr. betaling, som er til forefald inden for en uge fra 
denne dato. 
 
Tilmelding er bindende fra: den 1. oktober 2015 og skal ske via webben 
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-
3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5
A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg 
Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til den 
15. september 2015, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. Har 
du spørgsmål, kan du kontakte kursusleder Louise Svendsen, LS@LSRT.dk  
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