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Hypnose og Kreative tilgange  
som terapeut og som supervisor 
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Hypnose er et arbejdsrum, hvor aktiv brug af trancetilstanden kan kombineres med 
de øvrige arbejdsmetoder, som deltagerne anvender i terapi og i supervision. 
 
Bliv inspireret til dit terapi- eller supervisionsarbejde med nye ideer og metoder, som 
går på tværs af teoriretninger, eller få lavet et brush-up på at anvende den hypnose, 
som du har lært på grundkurser.  
 
Grethe viser konkrete arbejdsmetoder i en på én gang seriøs og legende tilgang til 
temaer i terapi og i supervision. Metoderne trænes også i mindre grupper, så 
deltagerne selv får en fornemmelse af anvendelsesmulighederne. Indholdsmæssigt 
tages udgangspunkt i deltagernes materiale. Inspirationskilder: hypnose, inspireret af 
Milton H. Erickson og hans elever, systemisk- og narrativ tilgang, storytelling og 
psykodrama. 
 
Vi eksperimenterer med brug af trance og af det fælles tredje: billeder, metaforer, 
historier og kroppens narrativer og udvikler sammen en kreativ og legende tilgang til 
terapi og til supervision. Fokus er på, hvordan trancen kan forstærke effekten af de 
anvendte metoder i terapi og supervision. Trancearbejdet giver også mulighed for en 
kropslig forankring af fx resurser. I forbindelse med terapi, vil vi arbejde med indre 
barn og samt ego states. 
 
Kroppens narrativ kan inviteres ind i samtaler via Footprintings, som er fodaftryk i 
forskellige farver. Footprintings bruges som et projektivt, symbolsk materiale. Der 
eksperimenteres med positioner og forskellige muligheder for bevægelse i terapien 
eller supervisionen. 
 
De ekspressive metoder, vi arbejder med på kurset, kræver ingen særlige forudgående 
kendskab og kan bruges inden for alle hovedretning i psykologien. Deltagelse kræver 
dog forudgående indføring i hypnoterapi og trancearbejde. 
 
Dagene byder på en vifte af ideer, eksempler og øvelser, som trinvist bygger op til at 
deltagerne arbejder med at bruge metoderne. Der kan hentes artikler og historier på 
hjemmesiden: www.psykologgruppen-naestved.dk 
Yderligere inspiration kan hentes i de to bøger, som kurset bygger videre på: 
Grethe Bruun: ”Storytelling i terapi og i supervision” 2009 DPF nu e-bog, og 
genoptrykt hos GB 
Grethe Bruun og Per Nilsson: “Hypnose i terapi og i supervision” 2012 DPF 
 
Inden kurset sendes relevante artikler ud til deltagerne. 
 
Underviseren: Grethe Bruun er uddannet psykolog, cand.psych. fra Københavns 
Universitet 1981. Specialist og supervisor i Psykoterapi og i Børnepsykologi. Grethe 

http://www.psykologgruppen-naestved.dk


har haft praksis i Næstved siden 1988. I det første ti år med terapi af børn, unge og 
voksne, samt supervision. Siden har Grethe primært beskæftiget sig med supervision, 
coaching, hypnose og storytelling, lavet kurser og uddannelse af professionelle 
behandlere, primært psykologer. 

Kurset er søgt godkendt i Dansk Psykologforening, med 12 timer i emneområdet 
12.4.4.2.3 Anden teoretisk retning inden for kategorien specifikke teknikker. 
Psykologer, der ikke skal være specialist i psykoterapi kan bruge kurset under de 
betingelser, der er beskrevet under fleksibelt valg. 

Sted: Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj 
Tid: den 1.-2. marts 2016; begge dage kl. 9:00-16:00. Vi begynder til tiden, og der er 
morgenbrød og kaffe/the fra kl. 8:45 hver dag. 
Pris: 3200 kr. inkl. moms. Tilmelding er bindende efter den 15. januar 2016. Prisen er 
med moms og inkl. forplejning. Efter tilmelding vil vi tilsende dig nærmere 
information vedr. betaling, som er til forefald inden for en uge fra denne dato. Din 
plads er sikret, idet du betaler. Framelding kan ske frem til deadline for bindende 
tilmelding, mod et gebyr på kr. 500, efter denne dato kan returnering af kursusafgift 
fratrukket gebyret alene forekomme, hvis vi eller du kan finde en til at overtage 
pladsen. Kursusgebyr vil blive opkrævet v. for sent afbud/ udeblivelse, såfremt 
pladsen ikke kan afsættes til anden side. 

Tilmelding er bindende fra: den 15. januar 2016 og skal ske via 
kredsens hjemmeside: www.dp.dk/kbhfrb.kalender 

Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Har du spørgsmål, kan du kontakte 
kursusleder Gitte Fejer, gj@thj-as.dk.




