




Velkommen til BT-Hypnose.dk, bliv 
uddannet som Hypnotisør og 
Hypnoterapeut ved Bent Thorning. 
Jeg åbner nu op for at du kan blive uddannet som hypnotisør 
og hypnoterapeut ved BT-Hypnose, du vil blive uddannet af 
Bent Thorning, der har ry for at være en af Danmarks absolut 
førende hypnotisører indenfor behandlingshypnose, læs meget 
mere på de følgende sider af denne brochure…..vi ses. 

www.bt-hypnose.dk

BT-Hypnose uddannelse 
Bliv BTH certificeret  

Hypnotisør og Hypnoterapeut

http://BT-Hypnose.dk
http://www.bt-hypnose.dk
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Præsentation af 
BT-Hypnose uddannelse 





 
Hvem kan deltage….? 

Skal jeg have specielle evner ? 

Nej det er ikke nødvendigt, hvis du mener, du har evnen 
til at kunne rådgive, lytte, og leve dig ind i din klients 
tilstand og situation og evnen til at tale med mennesker 
på en bred front, er dette kursus bestemt til dig. 
Har du lyst til nye udfordringer og at arbejde med de mange dejlige 
mennesker, der vil komme til dig, og bare det at mærke at du gør en 
forskel, så er denne uddannelse også for dig….. 

Hvem er Bent ? 
Du vil blive uddannet af Bent Thorning, der er kendt fra TV, med 
udsendelser som Kaffe med Kurt TV2 Syd, Aftenshowet fra d. 23/1 2013 
og Helt ind i sindet sendt fra DR 2 Tema Lørdag sendt d. 3/8 2013. 





Bent, har pt. fået 6 mennesker ud af kørestole, fået 3 mennesker til at 
gå uden krykker, fjernet 60 år gammelt post traumatisk stress og rigtigt 
mange andre ting. 

Bent er idag 56 år og har interesseret sig for hypnose siden han var 16 
år, hvor den store inspirator var datidens bedste, Ali Hamann, der var 
mest kendt for sine mange optrædender på diverse showscener og 
skoler/uddannelsessteder i det danske.  

Bent er idag en af de mest brugte behandlings hypnotisører i 
Danmark, og med 40 års erfaring/interesse for hypnosen, har han valgt 
at lukke op for at mange andre personer, der kan, ved at tilmelde sig 
uddannelsen, få del i den fantastiske  verden der hedder Hypnose og 
Hypnoterapi. 

Hvad vil du lære ? 
Du vil lære at kunne begå dig blandt en lang række af de bedste 
behandlere herhjemme, du vil kunne behandle, med grundkurset, en 
lang række af de mange lidelser der florerer iblandt os. Du lærer at 
håndtere lidelser f.eks. Stress - Depression - Smertebehandling - 
Allergi - Astma - Fobier (dvs. angst for ?) - Sukkertrang - Traumer -  







 

Angst - Usikkerhed - Neglebidning - Migræner - Hændelser - Rygning - 
Alm. overvægt - osv.  


Kurset vil være modulopdelt 
Kurset der er modulopdelt vil indeholde mange interessante emner, 
f.eks. kan nævnes. 

• Historie 

• Hvad kan hypnosen bruges til ? 

• Kan alle hypnotiseres ? 

• Tekniker, som Farveforestilling - Partsterapi - Sjælerejser                         
(til behandlingsform) - Fordybelser - Trancedybder - 
Suggestionsstyring (dvs. stille positive forslag) - Forestillingstekniker 
- Selvhypnose - Regressioner (dvs. gå tilbage i tiden) - Håndtere 
panik - Indre barn teknik - osv.  

• Hvorfor virker hypnosen ? 

• Hvordan håndterer man klienter ? 

• Hvordan markedsfører man sig ? 

• Start din egen hypnoseforretning. 

• Hvad er Showhypnose, og er det for mig ? 

• Den første session med en klient ? 

• Efterfølgende sessioner ? 

• De seks dybdestadier i hypnosen. 






• Hypnoterapi. 

• Træning i hypnoterapi. 

• Træning og indsigt i tegn fra klienten. 

• Håndtering af  denne fantastiske farveforstillingsteknik. 

• Indsigt i de hypnose principper, Bent har så stor virke med. 

• Hvor meget tid skal jeg bruge på behandling ? 

• Udlevering af certifikat. 

• Gruppebillede og tildeling af personligt Udddannelses nummer. 

• Evaluering 





 

Livets træ - Yggdrasil 

Hvor og hvornår ? 
Har du taget beslutningen, så følg med 
videre igennem denne præsentation. 

Jeg har tanker og ideer om at jeg vil uddanne max. 20 elever af 
gangen og ca 4 gange om året. Kurset vil vare fra Mandag til Søndag, 
så vil du være med til at gøre en forskel, skal du bare tilmelde dig ved 
at skrive eller ringe til Bent. Der vil løbende blive annonceret tider og 
steder på min hjemmeside www.bt-hypnose.dk, mit første oplæg kan 
være Odder Park Hotel, hvor man møder ind til kl. 08.00 og fortsætter 
til kl. ca 16.00 - 17.00, afhængig af emne.  

Vi starter med morgen kaffe og rundstykker, om formiddagen vil der 
være en kort pause, frokost kl. ca. 12.00 - 13.00 og eftermiddagskaffe 

http://www.bt-hypnose.dk




kl. ca 14.30, der vil være vand og frugt i løbet af dagen der frit kan 
nydes.  Aftensmad og overnatning er for egen regning… 

Ps. Lørdag aften vil min kone Mai-Brith og jeg gerne være vært ved en 
gallamiddag på Parkhotellet, med god mad og drikke til middagen. 

Tilmelding er efter først til mølle princippet, dette er det nuværende 
oplæg og kan naturligvis ændres og evalueres. 


Kurset gennemføres på kun 7 dage, så er man uddannet til at kunne 
arbejde som Hypnotisør og Hypnoterapeut. Kurset inkluderer 1 stk 
ipad 2, alle kursusmaterialer, Hypnose Scripts osv., forplejning fra 
mandag til søndag mellem kl. 08.00 og 17.00, 1 stk gallamiddag 
lørdag aften inkl. drikkevarer under middagen, intensiv undervisning 
af en af Danmarks absolut førende indenfor behandlingshypnose.  









BTH Uddannelsen 


 

 

 









   
HGB  

Hypnotic Gastric 
Banding 

SH  
Selv Hypnose

GB  
Gastric Bypass

BTH - Certificering 
Grunduddannelsen





 
BTH Certificering er 
grunduddannelsen 
Pris kr. 29.500,00    Varighed 7 dage, mandag til søndag 

HGB… Hypnotic Gastric Banding, er en special 
Hypnoseuddannelse hvor du lærer at lave en 
hypnotisk fedmeoperation. (det er her pengene er) 

Pris kr. 18.500,00    Varighed 3 dage 

f.eks, Klientens betaling,  kr. 6.000,00 (kr. 7.500,00 fra 1 September 
2014)  ialt 5 behandlinger 


GB… Gastric Bypass, er en special Hypnose 
uddannelse hvor du behandler de klienter der er 
blevet opereret fysisk, der aldrig har fået psyken 
med.  

Pris  kr. 9.500,00     Varighed 1 dag   

f.eks Klientens betaling, kr. 3.500,00 ialt 3 behandlinger 







SH… Selv Hypnose,  er special uddannelsen for de 
hypnotisører, der ønsker at lave selvhypnosekurser 
for 6 til 12 klienter af gangen. 

Pris kr. 9.500,00      Varighed 1 dag 

f.eks. Klientens betaling, 1500,00  pr deltager,   

kr. 9.000,00 - 18.000,00  for 4 timers kursus 

Alle der kunne være interesseret i 
ekstra uddannelserne,                   

HGB, GB og SH, skal have 
gennemført               BTH 

Certificering 




Ved tilmelding til BTH og HGB 
erlægges et depositum på 5000,00 kr. 
pr deltager, ved  GB og SH erlægges 

et depositum på 3000,00 kr. pr. 
deltager, depositummet betales 
senest 8 dage efter tilmelding, 

restbeløbene betales senest 30 dage 
før uddannelsen starter.  

 Annullerer du uddannelsen mister 
du dit depositum, og melder du fra 





efter 8 dage før uddannelsen starter 
mister du hele din indbetaling.  




Indbetalingerne skal foregå ved bankoverførsel til  

BT-Hypnose, med oplysning af navn og evt. tlf. nr. 

 til Nordea Bank Odder.  

Reg. nr. 1944 konto nr. 7561243160  

Du kan også tilmelde dig via hjemmesiden og den 
tilmeldingsformular der ligger her.  

Siden hedder bt-hypnose.dk/uddannelse 


Bent kan kontaktes via hans 

hjemmeside  





www.bt-hypnose.dk  

eller tlf. 60129913 


Adresse:  Stationsvej 7, Boulstrup, 8300 Odder  

http://www.bt-hypnose.dk

