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Bogen er en lærebog i grundlæggende og avanceret hypnoterapi, og den er tilrettelagt, så læseren kan følge en
række brugbare metoder og fremgangsmåder i analyse og behandling fra start til slut. Metoderne præsenteres
og forklares i den rækkefølge, de kan anvendes. Derved bliver det også lettere at forstå baggrunden for bogens
eksempler, hvor metoderne benyttes over for forskellige problemstillinger hos klienterne.
Formålet er at give oplysning om gennemprøvede metoder i hypnoterapi. Den supplerer bøgerne Hypnose og
hypnoterapi og Negativ spontanhypnose ved at give en nyttig viden til såvel den almindelige læser som den
kliniske behandler, fx psykolog, læge, sygeplejerske, socialrådgiver eller andre, der i deres daglige arbejde er
beskæftiget med at hjælpe mennesker.
En side for dig som søger specifikke informationer omkring foredrag, uddannelsesmoduler, uddannelser o.
Pia Müller.

Pia Müller.
Medejer af klinikken. april 1997. Evidensbasert praksis, også omtalt som empirisk støttede tiltak, tar
utgangspunkt i at noen behandlingsmetoder eller tiltaksprogrammer er mer virksomme enn andre. Institut for
Relationspsykologi udbyder uddannelser og kurser i relationskompetent ledelse. a. Institut for
Relationspsykologi udbyder uddannelser og kurser i relationskompetent ledelse. Vi har stor ekspertise inden
for relationspædagogik og erhvervspsykologi. Jeg er uddannet læge 1976 og har været praktiserende læge i
Grenaa siden 1984. Under hypnoterapien henvender man seg til det ubevisste sinn, slik at det kan. Der er 3
faste læger i praksis, og undertiden kan der være yngre læger under uddannelse i praksis. Har været med i
praksis siden 1992. l. psych. Har været med i praksis siden 1992. Få hjælp til følelses- og adfærdsmæssige
problemstillinger. Du kan her skrive spørgsmål til lægen, f. Flyttet til Norge og Stjørdal i 2007, her har jeg
siden da jobbet som. E-KONSULTATION. Lis Abel Kandidat fra 1981.

