
Charlotte tænker sig slank	

Har tabt 22 kg ved hjælp af hypnose	
!
Af Carina Mayner	

BOULSTRUP - Det med vægten har været et problem for 39-årige Charlotte 
Olsen lige siden teenageårene. Nu rasler kiloerne af hende - fordi hun takket 
være hypnose bilder sig ind, at hun har fået en fedmeoperation.	

Lad det straks være sagt: Dette er ikke en reklametekst for hypnotisør Bent 
Thorning, der med sine hypnosebehandlinger angiveligt har sat skub i Charlotte 
Olsens vægttab, men som ikke formåede at gøre denne journalist røgfri, da jeg 
for år tilbage lå bænket hos ham. Måske fordi jeg ikke var motiveret nok, eller 
måske fordi jeg kun kom hos ham en enkelt gang. Selv mener han i hvert fald, 
at jeg gav op alt for hurtigt.	

- Sådan er det med flere af mine behandlingstilbud: Hvis folk vil have effekt af 
dem, skal de være topmotiverede og villige til at komme mere end en gang. Så 
virker det til gengæld i langt de fleste tilfælde, siger 56-årige Bent Thorning, der 
er uddannet både hypnotisør og hypnoterapeut. Han praktiserer dog kun i 
fritiden, idet han til daglig arbejder som lokofører for Arriva.	
!
Ny metode	
!
Tilbage til Charlotte Olsen, som også bor i Boulstrup.	

Sammen med en veninde opsøgte hun sidste år hypnotisøren, fordi hun havde 
læst om Hypnotisk Gastrisk Reduktion i et ugeblad. Meget forenklet går 
metoden ud på, at man under hypnose overbeviser sin underbevidsthed om, at 
mavesækken er blevet mindre. Derved er man ikke længere i stand til at indtage 
større mængder mad på en gang, og så taber man sig helt uværgligt. Nøjagtig 
som hvis man havde fået en såkaldt fedmeoperation.	

- Det var egentlig meget enkelt for mig at bede Bent Thorning om hjælp. Han 
har gjort min storrygende kæreste røgfri, og jeg var med mine 122 kg stærkt 
overvægtig. Nu skulle der bare ske noget, fortæller Charlotte Olsen, der siden 
den første behandling i september har tabt 22 kg.	

- Og jeg fortsætter med at tabe mig. Ganske enkelt fordi jeg ikke mere behøver 
så meget mad for at føle mig mæt, siger hun.	
!
Selvhypnose	
!
Bent Thorning har foreløbig behandlet seks personer med Hypnotisk Gastrisk 
Reduktion, og han fortæller, at alle har tabt sig betydeligt.	




- Behandlingsmetoden var ny for mig, så jeg brugte en del tid på at sætte mig 
ind i, hvordan jeg kan udføre den bedst. Men da det er nyt for mig, kan jeg 
selvsagt først bevise effekten, når flere har gennemgået behandlingen, siger 
hypnotisøren, der selv har tabt 20 kg på et halvt år. For som han siger:	

- Når man hypnotiserer folk, bliver man også selv påvirket af det, man siger til 
dem.	
!
Som en operation	

Helt lavpraktisk foregår behandlingen ved, at man kommer hos Bent Thorning 
fem gange, hvoraf de første fire skal foregår med få dages interval.	

Under hver behandling bringes man i hypnose, og her berøres forskellige 
emner. F.eks. bliver man ved den tredje behandling bombarderet med, at man 
skal lære at passe bedre på sig selv. Selv om man er i hypnose, er man vågen 
hele tiden, ligesom man kan huske alt, hvad der er blevet sagt.	

- Den fjerde behandling er skelsættende, for her taler jeg så at sige klienten 
igennem en rigtig operation. Med bedøvelse, med hul i maven og det hele. Ja, 
selv den første flydende mad efter operationen, oplever klienten i hypnosen, 
siger Bent Thorning, der "i teorien" strammer indgangen til mavesækken til 
med en ring, så følelsen af mæthed opnås meget hurtigere. Nøjagtig som ved en 
maveoperation men uden de samme bivirkninger.	

- Før hypnosen har Bent Thorning sammen med klienten også regnet sig frem 
til den ønskede idealvægt, og under en af hypnose-seancerne får han sagt til 
vedkommende, at når den nås, så løsnes ringen om mavesækken automatisk, så 
man ikke taber sig yderligere.	

- Kald det bare en slags ventil, siger han.	

- Ja, det lyder vildt ikke? Men faktum er, at det virker på mig, og på de syv 
andre, som har været igennem forløbet. Også selv om jeg ved, at det hele 
foregår inde i hovedet på mig, og at jeg ikke er blevet opereret. Men hvad gør 
det, når bare det hjælper, spørger Charlotte Olsen.	

Tja, det kan man jo kun give hende ret i. Det kan da godt være, at det ikke 
virkede med smøgerne. Men måske skulle man prøve det med operationen.	

 	

Læs mere om Bent Thornings behandlinger og find priser på www.bt-
hypnose.dk

http://www.bt-hypnose.dk/

