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OM UDDANNELSEN TIL HYPNOTERAPEUT 
EFTER CHIP MODELLEN™ 

En hypnoseuddannelse efter CHIP modellen™ giver 
dig al le hypnoseteknikkerne. 

Og derudover får du med denne hypnoseuddannelse 
også den coaching & psykologi,  

som i kombination med hypnose giver dig den 
indsigt, 

der gør dig t i l  en kompetent terapeut med klienten i 
fokus. 

 

”Hypnose skaber dybest set 
forandring” 

 
På Hypnoseuddannelsen efter CHIP modellen™ lærer du at arbejde med det 
underbevidste sind. Vejen til at skabe forandringer af både psykisk og fysiske 
problematikker. 

Du lærer om kommunikation og coaching samt NLP – teknikker. 
Endvidere får du den psykologiske forståelse, en uundværlig indsigt i din kommende 
praksis. 

Og så lærer du selvfølgelig om hypnose & hypnoterapi, opnår kompetencer indenfor 
hypnose teknikker og terapeutiske vinkler. 

Sammenlagt står du med en uddannelse, der på 12 uger, har skabt det perfekte 
grundlag at bygge din praksis på 



   

             Hypnoseuddannelsen efter CHIP modellen ™  -  www.hypnoseuddannelsen.dk 
 

Uddannelsen afsluttes med fremlæggelse af din projektopgave.  

 

FÅ EN UNIK HYPNOSEUDDANNELSEN  

På denne 12 ugers onlineuddannelsen til hypnoterapeut efter CHIP modellen™, lærer 
du al teorien bag hypnose og hypnoseterapi, samt lærer at omsætte teori til praksis. 

Hypnose er et håndværk, som de fleste let og hurtigt kan lære. Kunsten at kunne 
benytte hypnoterapi, altså de terapeutiske teknikker vi anvender, tager lidt længere 
tid. Til gengæld er det her hvor du lærer at skabe dybe og varige forandringer hos 
dine klienter. 

Psykologien & coachingen skaber indsigt og forståelse, både i forhold til dine 
kommende klienter, men også på et personligt plan. 

En hypnoterapeutuddannelsen efter CHIP modellen™ er til dig, der gerne vil arbejde 
terapeutisk med andre mennesker. Efter endt uddannelsen er du professionel 
hypnoterapeut, med indsigt i hvad du kan arbejde med, på en etisk og forsvarlig 
måde. Med fokus på klienten. 

HVAD RUMMER UDDANNELSEN 

På Hypnoseuddannelsen efter CHIP modellen™ lærer du at arbejde med det 
underbevidste sind, som rummer uendelige ressourcer, og er vejen til at skabe 
psykiske og fysiske forandringer. 

Uddannelsen forgår primært online, hvor jeg underviser live. 
Det betyder at du kan stille spørgsmål direkte, fuldstændig som i et almindeligt 
undervisningslokale. Al undervisning bliver optaget, så du kan gense lektionerne så 
ofte du vil. Det betyder også at du ikke går glip af undervisning, hvis du er forhindret 
en enkelt gang. 

Onlineundervisningen veksler mellem teori, øvelser og spørgetid. 
De 2 gange vi fysisk mødes trænes teknikker. 
Mellem hver undervisningsgang er der lektier i form af læsestof, opgaveløsning og 
klienttræning. Du får adgang til et online klasseværelse hvor opgaver og lektier lægges 
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ud, og hvor du undervejs i din uddannelse kan stille spørgsmål. 
Efter 250 timers uddannelse kan du kalde dig certificeret hypnoterapeut efter CHIP 
modellen™ 

 

MODUL 1 – ANALYSE & TEKNIKKER 

Uge 1 til 4: Online hver onsdag kl. 16 - 18 
De første 4 uger lærer du om klientanalyse, problemanalyse samt de basale hypnoseteknikker. 
Undervisningen foregår online. 

MODUL 2 - PROJEKTOPGAVE 

Uge 5: Kl. 10 – 16 i Slagelse, Gårdagervej 1 
Denne uge mødes vi i Slagelse. 
Her præsenterer jeg dig for din projektopgave, som er grundlaget for din afsluttende certificering. 
Derudover vil også være tid til spørgsmål samt mulighed for at øve teknikker. 

MODUL 3 – TERAPI & PSYKOLOGI 

Uge 5 til 11: Online hver onsdag kl. 16 - 18 
Igennem 6 uger gennemgår vi forskellige terapiformer samt hvornår det er hensigtsmæssigt at 
bruge dem. Du lærer endvidere den psykologiske forståelse, der gør dig i stand til at bringe din 
klient gennem et forløb og i mål. 
Undervisningen foregår online. 

MODUL 4 – CERTIFICERING 

Uge 12: Kl. 10 – 16 i Slagelse, Gårdagervej 1 
Denne uge mødes vi igen i Slagelse. Her skal du fremlægge din projektopgave og certificeres i CHIP 
modellen™ samt NGH certificeres hvis du ønsker. 
  

PRIS FOR UDDANNELSEN TIL HYPNOTERAPEUT  

Total pris for uddannelsen: 19.000 DKK Reservationsbeløb: 2500 DKK 

Hele uddannelsesbeløbet skal være betalt senest 4 uger før uddannelsesstart, med mindre andet 
aftales. 
I prisen indgår CHIP certificering samt din undervisers ekstra materiale. 
Du skal selv afholde udgiften til de to bøger der er pensum 
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Der tages forbehold for eventuelle ændringer. 

TILMELDING TIL HYPNOTERAPEUTUDDANNELSEN EFTER 
CHIP MODELLEN™  
 
Tilmeld dig på hjemmesiden www.hypnoseuddannelsen.dk 


