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Forord
For en tid tilbake begynte jeg å skrive en blogg om mine 
erfaringer og tanker om hypnoterapi. Bloggen ble en mulighet 
for meg å sette metoder jeg brukte for å hjelpe mine klienter 
ned på papiret, og etterhvert gav den et bilde av min 
terapipraksis. Det skulle vise seg at bloggen ble lest av flere. 
Dette har igjen motivert meg for å bruke blogginnleggene som 
råmateriale til å skrive denne boken. Underveis har tanker og 
ideer kommet til meg, som jeg har vært påpasselig med å 
gjøre bruk av, for å slik skape rom for ny inspirasjon. 
Skrivingen har således vært en kreativ og morsom prosess. 
Det har selvfølgelig også vært en god del arbeid.

Den første delen av boken omhandler hypnosetilstanden. 
Denne delen baserer seg på min egen utforskning av 
hypnosetilstanden i veiledet hypnose, selvhypnose og 
meditasjon, samt observasjoner og informasjon fra erfarne 
hypnosesubjekter. Det er ikke vanskelig å lære å hypnotisere 
noen, men det virker fremmed og rart hvis man ikke selv har 
forståelse for hypnosetilstanden. For det går an å hypnotisere 
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noen uten at man selv har kunnskap om hypnosetilstanden. 
Dette har vært tilfelle med flere hypnotisører i tidligere tider. Da 
blir hypnose noe merkelig og magisk. Når vi derimot selv 
forstår, eller kanskje rettere sagt har vent oss til 
hypnosetilstanden, så blir den noe vakkert og funksjonelt vi 
kan formidle til andre. Det har derfor vært viktig for meg å 
presentere min forståelse og opplevelse av hypnosetilstanden.

Den andre delen av boken omhandler endringsarbeid for ting 
vi ønsker å oppnå og ønsker å unngå. Hvis vi skal få til en 
endring i livet, så må vi begynne å gjøre nye ting. Dette gjelder 
også for endringsarbeid med hypnoterapi. Hypnoterapi er ikke 
magi, men det kan gi oss en unik mulighet til å komme i en 
dypere følelsesmessig kontakt med oss selv. Dette vil motivere 
oss i riktig retning, for til syvende og sist er det følelsene som 
motiverer våre handlinger. 

I den tredje delen av boken beskriver jeg de metodene jeg 
bruker mest når jeg bruker hypnoterapi. De fleste av NLP-
lignende metodene har jeg lært av Mark Cunningham. 
Regresjonsarbeid har jeg lært av John Butler og Sharon 
Young. Partsterapi har jeg lært av Roy Hunter. Teknikker for å 
bli røykfri har jeg lært av Ronny Hansen. Andre kilder jeg har 
brukt som inspirasjon er nevnt i teksten og referanselisten. Det 
er verdt å nevne allerede her at hypnoterapi ikke er å anvende 
teknikker uten en meningsfull kontakt med klienten. 
Hypnoterapi er å motivere den enkelte til å la seg inspirere på 
et dypere plan, slik at klienten kan ta i bruk sine egne 
ressurser for å oppnå det hun ønsker. 
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Det er små forskjeller på sinnstilstanden i hypnose og 
meditasjon. Forskjellen ligger mest i kultur og fokus. Fokus i 
hypnoterapi er som regel å oppnå verdslige mål i jobb og 
privatliv. Fokus i tradisjonell meditasjon er tradisjonelt å oppnå 
indre innsikt eller «oppvåkning», som regel innenfor et kulturelt  
rammeverk. Min egen meditasjonspraksis, som jeg har holdt 
på med siden 1996, ledet meg til å studere med en venn som 
var utdannet ved Dzogchen, et av de  større universitetene i 
Tibet. I denne perioden trakk jeg meg vekk fra kompleksiteten i 
romantiske forhold for å fokusere på meditasjon. Etterhvert ble 
det klart for meg at jeg stod ved et veivalg. Jeg måtte velge 
mellom å fordype meg ytterligere i min meditasjonspraksis 
eller gjenoppta mer sekulære interesser. Jeg valgte det siste. 
På mange måter anser jeg hypnoterapi for å være en sekulær 
anvendelse av meditasjon.

Jeg har alltid vært opptatt av læring og sinnet. På barneskolen 
interesserte jeg meg for matematikk og sang. Det gjør jeg for 
så vidt fremdeles. Mens jeg gikk på ungdomsskolen så jeg en 
hypnotisør hypnotiserte en dame til å bli stiv og legge henne 
mellom to stoler for så å gå oppå henne. På videregående 
syns jeg det var interessant å lese Freud. Senere, da jeg flyttet 
til England for å studere, tok jeg opp min interesse for 
psykologi. Årsaken var at jeg innså at jeg måtte gjøre noe for å 
håndtere min fars selvmord noen år før. Jeg hadde vokst opp i 
et litt røft nabolag og der var det greit å kunne kampsport som 
bryting og boksing, og mens jeg studerte i England begynte 
jeg å interessere meg for østlig kampsport. Dette introduserte 
meg for østlig oppmerksomhetstrening. Min søken etter å 
forstå min fars selvmord motiverte meg også til å studere 
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sinnet. Litt senere lot meg også fascinere av Paul McKennas 
hypnoseshow på TV på 90-tallet.

Jeg forteller om min far for å forklare bakgrunnen for mitt eget 
inngrodde mønster. Dette mønsteret artet seg på to måter. For 
det første hadde jeg besettende tankegang om min far og min 
siste telefonsamtale med han. Det var meget plagsomt. For 
det andre oppdaget jeg at jeg ofte gjorde ting som skapte en 
situasjon hvor jeg kunne støte mennesker fra meg, som oftest 
ved å stenge av. Det var som om jeg måtte oppfylle sannheten 
om at alle blir borte en dag, på samme måte som min far. Da 
jeg begynte å oppdage dette ble jeg meget trist, og også 
frustrert fordi jeg innså at jeg gjorde handlinger av 
underliggende årsaker jeg ikke hadde kontroll over.

Etter fullførte studier i England begynte jeg å utforske 
forskjellige meditasjonsretninger. Jeg begynte også med 
frivillig arbeid for å hjelpe mennesker å komme tilbake til 
samfunnet. Dette inspirerte og gledet meg og jeg fortsetter 
med dette fremdeles. Deretter utviklet jeg min interesse for 
hypnose og jeg har i de senere år arbeidet som 
hypnoterapeut. For meg er hypnoterapi å kombinere Østens 
forståelse av sinnet med vestlig kunnskap om psykologi. På 
grunn av min egen historie finner jeg det spesielt 
tilfredsstillende å hjelpe mennesker å endre på inngrodde 
mønstre av forskjellige slag. Slike mønstre har mange 
fellestrekk, og vi oppdager ofte at en endring på ett område 
hjelper oss på et annet.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke de som har 
hjulpet med i denne prosessen, og gjerne begynne med å 
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takke min mor, som fra ung alder har inspirert meg til å lære, ta 
utdannelse, støtte meg i alt jeg har gjort og alltid vært et 
forbilde i å hjelpe andre mennesker, samtidig som hun også er 
et forbilde i å glede seg over livet. Jeg ønsker å takke min 
gode venn og kjæreste, som har støttet meg hele veien i dette 
prosjektet og som også har hjulpet med bearbeiding av 
teksten. Jeg må få takke min tibetanske venn for vår tid 
sammen. Uten han ville jeg ikke ha opplevd mine eventyr i 
Tibet og fått min forståelse av sinnets natur, som har vært så 
viktig for meg for å forstå hypnosetilstanden. Jeg vil gjerne 
også få takke mine klienter, for at de har vist meg sin tillit og 
for det arbeidet de har gjort for seg selv og andre. Jeg ønsker 
også å takke min arbeidsgiver, Forsvaret, som er positive til at 
jeg også jobber som hypnoterapeut. Jeg er takknemlig for 
John Butlers  hjelp til indre forløsning av skyld og skam knyttet 
til min fars selvmord og Sharon Young for praktisk rådgivning i 
mitt terapiarbeid over flere år. De har alle hjulpet meg å til å 
kunne hjelpe mennesker slik jeg gjør i dag.

Det er mitt håp at denne boken vil bidra til å inspirere andre til 
å gjøre de endringene de trenger for å oppnå det de ønsker, 
uansett om de jobber med hypnose og hypnoterapi eller bare 
har en generell interesse. Jeg vil gjerne også invitere leseren 
til å komme med forslag til forbedringer av innholdet i boka.

Oslo, 29. februar 2016
Aksel Sogstad

�6



Innhold
Oversikt over metoder 11
Om hypnoterapi 13

Anerkjennelse og lovregulering av hypnose 13
Hypnosens og hypnoterapiens historie 14
Forskning på hypnose 17

Del 1: HYPNOSETILSTANDEN 20
Modeller for bevissthet 21
Hvordan egoet skaper og bevarer mønstre 22
Hva viljestyrke er og hvordan den kommer til kort 23
Hypnosetilstanden reduserer automatiske tanker 24
Frykt er en barriere for hypnosetilstanden 26
Hypnosetilstanden tilhører oss selv 27
Å huske hypnosetilstander 28
Livskraft, livsglede og indre klarhet 31
En kreativ arena 33
Tilbake til her og nå 34

Del 2: ENDRING 37
1. Veien til endring 37

Motivasjon 37
Foreta valg 46
Gå til handling 51
Å være i endring 56
Oppnåelse og opplevelse 66

2. Ting vi ønsker å oppnå 74
Ha kontroll på vekten 74
Fri oss fra uvaner 81
Personlige prestasjoner 86
Gode relasjoner 97
Et givende arbeidsliv 135

3. Ting vi ønsker å slippe 152
Smerte 152
Stress 154

�7



Avhengighet 155
Angst 165
Traumer 177
Depresjon 184

Del 3: HYPNOTERAPEUTISKE METODER 188
1. Motivasjon og prinsipper 188

Bruk av metoder 188
Mine metoder og kraft til klienten 189
Velbehag som endringsprinsipp 190
Balansert positivisme 191
Blindterapi 192
Balanse mellom aktiv og passiv deltagelse 193
Hypnotiske fenomener for indre læring 194

2. Påvirkning 196
Rapport - å være på bølgelengde 198
Påvirkelighet 201
Forslag 201
Metaforer og historier 208
Triggere 213

3. Å hypnotisere og bli hypnotisert 214
Å hypnotisere 215
Å bli hypnotisert 216
Å identifisere hypnosetilstanden i oss selv og andre 217

4. Induksjoner 218
Elman-induksjonen 218
Scenehypnotisøren 225
Gi slipp på sug 228

5. Fordypning av hypnosetilstanden 231
6. Skape fundament for endring 233
7. Gå til handling 240

Begynne endringen 241
Opprettholde forandringen 242

�8



8. Metoder for videre motivasjon og endring 243
Energiarbeid 243
Psykomotoriske bevegelser 246
Indre erkjennelsesprosesser 255
Fjerne negativitet 260

9. Medisinsk hypnoterapi 267
Meditasjon og visualisering ved alvorlig sykdom 267
Smertebehandling 269
ADHD 274
Fødsel og avslapning 275

10. Partsterapi 276
Personlighet og identitet 276
Hvordan partsterapi fungerer 277
Visdommen i vår problematiske del 278
Partsterapi og vårt høyere selv 279
Fra Forelder-Barnkrangel til Voksen-kreativitet 280
Partsterapi i praksis 282

11. Regresjon 288
12. Vær din egen terapeut 295

Selvhypnose 296
Drømmearbeid 301

Vedlegg A: Meditasjon 304
Fra oppmerksomhetstrening til meditasjon 304
Å akseptere tankestrømmen 305
Mot en dypere ro 306
Ikke for lenge og ikke for hardt 306
Ta det ut i livet 308
Nivåer av meditasjon 309
Gjør det enkelt og husk velbehaget 310

Vedlegg B: Poetiske uttrykk 313
Pekeleken 313
Din uutømmelige kilde 313
Sinnet, hjertet, magen og føttene 314
Hjertets savn 315

�9



Den maskuline og den feminine energi 317
Referanseliste 318

�10



Oversikt over metoder

Metode: Løs opp og slipp ut vokalene 91
Metode: Ubekymret velbehag i intime relasjoner 134
Metode: Uro-meditasjon 171
Metode: Gi slipp på angst og ubehag 173
Metode: En avslapning midt i solar plexus 174
Metode: Grønn, grønn, grønn 205
Metode: Utvikle egenskaper 205
Metode: Elman-induksjonen 219
Metode: Scenehypnotisøren 226
Metode: Gi slipp på sug 228
Metode: Visualisering 231
Metode: Trappen 232
Metode: Rammer 234
Metode: Ditt fremtidige selv 236
Metode: Huset med minner 237
Metode: Lyssøylen 244
Metode: Overføre ferdigheter 245
Metode: Etablere ja- og nei-finger 248
Metode: Automatisk skrift 248
Metode: Pendulumbevegelser 249
Metode: Håndlevitasjon 251
Metode: Fysiske manifestasjoner av indre forandrings-
prosesser 253
Metode: Mental trening for bedre muskelkoordinasjon 254
Metode: 3 bokser 255
Metode: Ja-sekvens for selverkjennelse 258
Metode: Legge det som tynger i luftballongen 261
Metode: Kaste det vi ikke trenger i brønnen 262
Metode: Forsere hindringen 263
Metode: Forberede en situasjon hvor vi skal prestere 264
Metode: Kjøre film for gradvis tilnærming til fobier 265
Metode: Rotere en negativ følelse til å bli positiv 266
Metode: Sette fra oss kofferten og gå videre i livet 267
Metode: Visualisering for å assistere kreftbehandling 268

�11



Metode: Redusere smerte gjennom visualisering 270
Metode: Redusere smertefølelse i hånd og kjeve 271
Metode: Redusere migreneanfall 273
Metode: Treåringen og åtteåringen 282
Metode: Partsterapi for indre konfliktløsing 284
Metode: Åpen regresjon 293
Metode: Psykomotorisk tilstedeværelse her og nå 296
Metode: Bruk av fortidens ressurser for å oppnå framtidens 
ønsker 300
Metode: Enkel meditasjon 311
Metode: Meditasjon etter arbeidsdagens slutt 312

�12



Om hypnoterapi

Formålet med hypnoterapi er å lære klienten å bruke sine 
indre ressurser for å oppnå det han eller hun ønsker. Ofte 
innebærer dette å endre et atferdsmønster eller øke 
motivasjonen for å gjøre det som er nødvendig for å nå målet.

I hypnoterapi konfronterer vi ikke negative gjentakende tanker 
like direkte som for eksempel i kognitiv terapi, det vil si vi 
snakker ikke så mye om det vi tenker. Isteden veileder vi 
klienten inn i en hypnosetilstand for å gjøre terapi og gi 
klienten indre innsikt gjennom opplevelse. I hypnosetilstanden 
reduseres automatiske tanker som forstyrrer terapiprosessen, 
og følelsesdynamikken blir klarere. Dette hjelper klienten til å 
få klarhet i hva det er hun ønsker, og til å finne ressurser og 
motivasjon for å oppnå dette.

Anerkjennelse og lovregulering av hypnose 
U.S. Department of Labour definerer en hypnoterapeut til å 
være en som:
• induserer en hypnosetilstand i en klient for å øke motivasjon 

eller forandre et atferdsmønster ved hjelp av hypnose.
• samtaler med klienten for å finne årsaken til problemet.
• forbereder klienten til å gå inn i en hypnosetilstand ved å 

forklare hvordan hypnose fungerer og hva klienten vil 
oppleve.

• tester klienten for å bestemme mulighet for fysisk og 
følelsesmessig påvirkning.
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• induserer en hypnotisk tilstand i klienten ved å bruke 
tilpassede hypnoseteknikker basert på forståelsen av 
resultatet av å vurdere klientens problem.

• kan trene pasienten i selvhypnose.

The British Medical Association godtok bruk av hypnose i 
1955. The American Medical Association godtok bruk av 
hypnose i 1958. Paven godtok bruk av hypnose i 1956. I de 
fleste vestlige land og stater i USA er bruk av hypnose ikke 
lovregulert, men i flere land og stater er det nødvendig å være 
registrert som hypnoterapeut. I for eksempel Tyskland er bruk 
av hypnose ikke regulert, men man må ha medisinsk 
utdannelse for å behandle psykiske lidelser. I Norge var 
hypnose forbudt for andre enn leger og psykologer i den gamle 
straffeloven av 1902, men denne bestemmelsen ble ikke 
videreført i ny straffelov av 2005 som trådte i kraft 1. oktober 
2015.

Hypnosens og hypnoterapiens historie 
Hypnose i vesten startet med tro på «magnetisme» og 
magiske evner. På slutten av 1700-tallet ga Franz Mesmer 
opphav til mesmerisme, «animalistisk magnetisme», ved å 
føre hendene over pasienten. 

På begynnelsen av 1800-tallet brakte Abbé Faria orientalsk 
hypnose fra India til Paris (Vas, 1984). Han forstod hypnose 
som en funksjon av sinnet. Det er sannsynlig at Faria utdypet 
sin erfaring med selvhypnose i en periode da han urettmessig 
satt i fengsel. James Esdaile ble på begynnelsen av 1800-
tallet berømt for alle sine kirurgiske inngrep på personer som 
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ikke brukte annen bedøvelse enn hypnose (selv om hans 
metoder minnet mer om mesmerisme). James Braid (1843) 
definerte ordet «hypnose». Han anså at hypnosetilstanden var 
et psykofysiologisk fenomen som oppstod fra å stirre på et 
skinnende objekt. Braid var også interessert i østlig yoga. Noe 
senere vant Bernheim (1993) fram med det synet at man går 
inn i hypnosetilstanden ved å følge hypnotisørens forslag. 
Sammen med Liébeault (Carrer, 2002) etablerte han Nancy-
skolen. Liébeault beskrev rapport, det nødvendige 
tillitsforholdet mellom hypnotisør og subjekt. Otto Georg 
Wetterstrand (1897) benyttet hypnose for medisinsk 
behandling på slutten av 1800-tallet. Pioneren for amerikansk 
psykologi, William James (1892) skrev en del om hypnose. 
Freud var interessert i hypnose og besøkte Nancy-skolen, men 
gav senere avkall på det. Dave Elmann sier i sitt  
opplæringsprogram for helsepersonell (Elman, Findings in 
Hypnosis) at Freuds nevø hadde fortalt han at det var fordi det 
tok så lang tid å veilede klienten inn i hypnosetilstanden. Etter 
at Freud gav avkall på hypnose ble hypnose for det meste 
bare brukt av scenehypnotisører.

På midten av 1900-tallet oppdaget Dave Elman (1964) at å gå 
inn og ut av hypnosetilstanden flere ganger under samme 
sesjon fordypet hypnosetilstanden. Hans metode er ellers 
ganske lik den Faria brukte, og er også i dag den enkleste og 
mest brukte metoden for å veilede noen inn i 
hypnosetilstanden. Elman var av den oppfatning at hvis 
klienten kunne forstå årsaken til sine egne følelsesmessige 
reaksjoner, så ville de uønskede symptomene forsvinne. På 
omtrent samme tid la Milton H. Erickson (1980-89) grunnlaget 
for det som regnes for den moderne hypnosen. Ved å veilede 
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klienten gjennom bruk metaforer og åpent språk lot han 
pasientene selv skape en indre opplevelse, forståelse og 
forløsning på sine problemer. Disse to har blitt stående som 
grunnleggerne av moderne hypnoterapi.

Senere har mange personer bidratt til å utvikle hypnoterapien 
slik den er i dag. For å nevne de som har inspirert meg mest: 
Gil Boyne (1989) utviklet sin Transforming Therapy, basert på 
arbeidet til Dave Elman og Fredrich Perls (1951,1969,1973) 
med sin gestaltterapi, som man kan si er en form for gestalt 
terapi utført under hypnose; Richard Bandler (2008) og John 
Grinder analyserte Ericksons arbeid, som gav opphav til Nevro 
Lingquistic Programming (NLP). NLP er en omfattende og 
kompleks samling av lingvistiske metoder som benytter 
metaforer og fortellinger; Roy Hunter (2005) videreførte 
Charles Tebbetts arbeid med partsterapi i 1970-årene, som 
igjen var basert på arbeidet til Moreno (2008), som senere ble 
kalt psykodrama.

Hypnoterapi og anvendelse av hypnose fortsetter å utvikle 
seg. I dag er det vanlig å bruke oppmerksomhetstrening og 
visualisering for å fokusere på måloppnåelse på mange 
områder i livet. Det er en økende forståelse for at 
hypnosetilstanden har mange likhetstrekk med andre 
sinnstilstander som meditasjon og kontemplasjon. Informasjon 
om disse tingene er i dag fritt tilgjengelig og dette bidrar til at 
enkeltpersoner i større grad kan sette seg inn hva hypnose er. 
Det er rimelig å anta at vi framover vil se en økende grad av 
forståelse av likheter mellom en rekke terapeutiske 
behandlingsformer som utnytter endrede bevissthetstilstander, 
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og at dette sammen med vitenskapelig forskning vil bidra til en 
fortsatt utvikling av hypnoterapi som fagområde og terapiform. 

Forskning på hypnose 
Målet med medisinsk forskning har i hovedsak vært å finne ut 
om en behandling er bedre enn placeboeffekten (det at vi blir 
bra fordi vi tror at medisinen virker, selv om det bare er 
sukkerpiller). Jeg arbeidet som personvernombud ved 
Rikshospitalet i åtte år og kontrollerte i denne perioden bruk av 
personopplysninger i alle medisinske forskningsstudier og 
kvalitetssikringsprosjekter ved sykehuset (Bogsrud, Sogstad 
og Retterstøl, 2007), og har derfor en god forståelse av 
medisinsk forskning.

Å forske på bevissthet betyr å forske på opplevelse. Det er 
derfor åpenbare vanskeligheter med å forske på subjektiv 
bevissthet som en eksakt vitenskap. I forrige århundre forsket 
man derfor i hovedsak på oppførsel, ikke på opplevelse. På 
slutten av forrige århundre ble man derimot i økende grad 
opptatt av bevissthetens rolle i å påvirke mennesket og dets 
omgivelser og i dag foregår det mye forskning på bevissthet. 

Et søk på «hypnosis» på sciencedirect.com gir for 2015 478 
artikler som presenterer resultater om hypnose. Nettstedet 
drives av Elsevier, som er en verdensledende portal for tilgang 
til vitenskapelige artikler innenfor vitenskap og helse. Denne 
forskningen rapporterer målbare resultater på mange 
forskjellige hypnotiske fenomener. Bruk av MR-maskiner har 
gjort det mulig å verifisere forskjeller på hvordan vi oppfatter 
og bearbeider informasjon i hypnose. Mange av disse 
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resultatene er i overensstemmelse med opplevelsene til 
erfarne hypnosesubjekter og mediterende. Her er noen 
eksempler på utdrag fra resultater fra slik forskning:
• Forslag kan redusere bevissthet om skriving, og modellere 

mediumlignende automatisk skriving (Walsh et al., 2014).
• Forandringer i bevissthetstilstander i hypnose eller 

traumatisk dissosiasjon har en sterk påvirkning på bevisst 
oppfattelse og opplevelse av smerte og gir en markert 
påvirkning på hjernefunksjoner (Petr, 2008).

• Den hypnotiske metoden produserte en beskjeden økning i 
mottakelighet når den ble kalt «avslapning», men en bastant 
økning når den ble kalt «hypnose» (Gandhi og Oakley, 
2005).

• Meditasjon og hypnose produserer delvis samme 
nevropsykofysiologiske forandringer, men utviser noen 
fenomenologiske forskjeller seg imellom (De Benedittis, 
2015).

• Å anvende hypnose tillater pasienten å nå et lavere 
angstnivå (Holdevici og Crăciun, 2013).

• Forslag fra hypnotisøren kan i hypnose frembringe store 
forandringer i bevisstheten (Barnier og  Oakley, 2009).

• Atleter kan bruke mange av egenskapene til 
hypnosetilstanden for øke sine prestasjoner (Newmark og 
Bogacki, 2005).

• Hypnose fungerer ved at dagdrømming-nettverket i hjernen 
slås av, slik at man får mer ressurser til å fokusere på det 
man skal (McGeown, Mazzoni, Venneri og Kirsch, 2009).

Men denne boken handler ikke om vitenskapelig forskning på 
metoder innenfor hypnose. Den handler om å presentere 
metoder for å gjøre hypnoterapi. For å få en forståelse av 
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disse metodene er det nødvendig å forstå hypnosetilstanden. 
Det første delen av boken omhandler derfor dette.
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Del 1: HYPNOSETILSTANDEN

Hypnosetilstanden er en endret, fascinert og fokusert 
sinnstilstand. Hvis du i det følgende syns det er uvant med 
ordet «hypnosetilstand», så tenk på det som «endret 
sinnstilstand». Ikke endret fordi det er noe utenfor oss selv, 
men endret fordi det er en sinntilstand vi vanligvis ikke er i. I 
hypnose kan vi komme i kontakt med en slik positiv og åpen 
sinnstilstand, fri for frykt, hvor vi kan bruke våre indre kreative 
ressurser for å oppnå det vi ønsker.

Det er ikke strengt tatt nødvendig å ha opplevd 
hypnosetilstanden selv for å veilede noen inn i den, men som 
med alt annet fungerer det best å selv ha opplevd og forstått 
det man skal veilede noen andre i. Hvis vi har som mål å gjøre 
meningsfullt arbeid med noen i hypnosetilstanden må vi 
kommunisere og veilede vedkommende. Da bør vi ha en 
bedre forståelse av hypnosetilstanden enn den vi ønsker å 
hjelpe. 

Når vi selv har opplevd hypnosetilstanden vet vi akkurat hva 
det er, men det er kanskje ikke så enkelt å beskrive den 
likevel. Det er litt som å forsøke å beskrive  smaken av 
sjokolade. Det er ikke lett å beskrive med ord. Det beste rådet 
er å smake på det. Ellers går det an å beskrive 
hypnosetilstanden med eksempler. På mange måter kan den 
sammenlignes med å se en god film på kino, lese en god bok 
eller gjøre noe som engasjerer oss. Vi har da et avgrenset 
fokus på en aktivitet som er fascinerende og meningsfull. Vi 
lever oss inn i det og skaper en indre forståelse og opplevelse. 
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Jeg vil i det følgende gi en mer inngående beskrivelse av 
hypnosetilstanden. Dette er en subjektiv beskrivelse som er 
basert på egne erfaringer og observasjoner gjorte av erfarne 
hypnosesubjekter.

Modeller for bevissthet 
Ettersom menneskene ble klar over at vi hadde et sinn som 
kunne tenke og oppleve, så har vi også laget modeller for vår 
eksistens og opplevelse. Freud gav oss sin modell med det 
bevisste og det ubevisste. I østlig filosofi har det eksistert 
lignende modeller langt tidligere. Vi kan egentlig bruke hvilken 
som helst modell vi ønsker så lenge vi forstår at det bare er 
det det er, en modell som det er hensiktsmessig å snakke ut i 
fra. Problemet med en modell er at den ofte oppfattes å 
representere en absolutt forståelse av noe. Vi kan ikke forstå 
noe helt og fullt ved bare å studere en modell, vi må studere 
det som faktiske er. For å forstå bevisstheten bør vi derfor 
studere den i oss selv. 

Innenfor hypnoterapi bruker vi en forenklet modell hvor vi 
snakker om det bevisste og det ubevisste. Med den bevisste 
delen mener vi de tingene vi kan tenke på og vite noe om. Med 
den  ubevisste delen mener vi innlærte ferdigheter og atferd, 
inkludert alle kroppens automatiske prosesser, som hjerteslag 
og annet. Når vi for eksempel lærer oss å kjøre bil eller knyte 
skolissene bruker vi mye tid på innlæringen med vårt bevisste 
sinn. Etterhvert går det hele av seg selv. Bilkjøringen og 
skolisseknytingen har gått over i den ubevisste delen av vårt 
sinn. På samme måte etablerer vi vanemønstre. Disse 
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mønstrene dukker fram i forskjellige situasjoner. Vi smiler for 
eksempel når vi treffer noen vi kjenner og liker. Det skjer 
automatisk.

Når vi ser på kompleksiteten av hele mennesket så er det 
rimelig å anta at omfanget av vår bevisste aktivitet er mye 
mindre enn omfanget av den ubevisste. Vi sier derfor at den 
ubevisste delen av sinnet er mye større enn den bevisste.

Hvordan egoet skaper og bevarer mønstre 
La oss definere egoet til å være de vanemønstrene vi etablerer 
for at vi skal fungere optimalt og føle oss best mulig. Noen av 
disse er vi bevisste, andre er oss ubevisste. Det er ikke noe 
negativt med et ego. Det er rett og slett en konsekvens av de 
mønstrene vi har har utviklet for å ivareta oss selv. Ettersom vi 
utvikler nye mønstre for å håndtere nye omstendigheter 
utvikler vi også vårt ego.

Egoet har en annen viktig oppgave. Det er å beskytte seg selv. 
De mønstrene vi utvikler må ha en holdbarhet. Det har kostet 
oss anstrengelser, prøving og feiling å utvikle dem. Det ville 
vært lite hensiktsmessig om de skulle bli borte eller endres 
tilfeldig. Egoet beskytter derfor seg selv effektivt mot endring. 
Det beskytter seg selv ved hjelp av et eget arsenal av mønstre 
av automatiske tanker. Med en gang egoet er truet, er disse 
automatiske tankene på pletten for å hjelpe. Disse tankene 
produsere følelser som igjen får oss til handle eller unngå å 
handle for å bevare mønsteret. 
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Ettersom tiden går kan det være vi innser at noen av våre 
mønstre ikke er hensiktsmessige lenger, og vi utvikler et 
bevisst ønske om å endre dem. Det er da vi kan støte på 
problemer når egoet motsetter seg endringer av slike 
innarbeidede mønstre. De automatiske tankene er straks på 
banen for å forklare hvorfor endringen bør unngås. Vi må 
plutselig forholde oss til en rekke tanker som går mot vårt 
opprinnelige ønske om endring. 

Hva viljestyrke er og hvordan den kommer til kort 
La oss nå si vi begynner å analysere våre tanker for å endre 
vårt mønster. Da oppdager vi gjerne at det ikke er så lett å 
skille på hva som er vår gode intensjon om å endre vårt 
mønster og hva som er våre automatiske tanker for å 
opprettholde det. La oss si vi velger å bruke analytisk tenkning 
for å vurdere hvordan hver årsak gir opphav til forskjellige 
konsekvenser. Analytisk tenkning krever mer ressurser enn å 
handle på følelser. Enkle automatiske tanker som «Du kan 
godt ta én sigarett til, bare én er ikke noe farlig» er utfordrende 
nok å håndtere når vi både skal tenke for og imot. Det er 
vanskeligere å detektere automatiske tanker som i 
utgangspunktet ikke virker å motarbeide vårt ønske om 
forandring, men som isteden leder til handlinger som i ettertid 
kan brukes for å rasjonalisere at vi egentlig ikke ønsker å 
forandre oss.

Jo smartere vi er, desto større er sjansen for at vi analyserer 
riktig, men rasjonaliseringen blir også desto mer innfløkt. Men 
nå gitt at vi er i stand til å skille våre gode intensjoner fra våre 
motarbeidende automatiske tanker, så må vi fremdeles handle 
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på de gode intensjonene og trosse de negative følelsene som 
produseres av de automatiske tankene. Et eksempel kan være 
at vi må gå i mot vår egen frykt. For å endre et mønster på 
denne måten må vi derfor ha evne og villighet til å bruke 
ressurser på å gjøre analytiske vurderinger og så handle på 
tvers av våre følelser over tid. Det er dette som kalles 
viljestyrke. For mange vil det kanskje nå være lettere å forstå 
hvorfor det ofte kan være vanskelig å endre innarbeidede 
mønstre bare med viljestyrke. 

Selv om våre mønstre har blitt dannet i oss selv, så har de 
selvfølgelig ikke blitt dannet bare av oss selv. De er summen 
av all påvirkning vi blitt utsatt for av oss selv og andre, 
sammen med de tendensene vi ble født med. Ingen kan derfor 
vite akkurat hvilke følelser de automatiske tanker vil 
avstedkomme i et annet menneske og hvor sterke de vil være. 
Det bør nå være lett å forstå at selv om det kan se ut som om 
noen har sterk viljestyrke og noen har svak viljestyrke, så gir 
det ingen mening å si å si «Hvorfor tar du deg ikke bare 
sammen?» når vi ser en person som ikke greier å endre sitt 
mønster med bare ren viljestyrke. Det kan også gi oss en 
forståelse for hvorfor mennesker som faktiske greier å endre 
inngrodde mønstre ofte blir så innbitte. De må jo være det for 
hele tiden å handle på tvers av sine egne følelser.

Hypnosetilstanden reduserer automatiske tanker 
Når vi er i hypnosetilstanden opplever vi en merkbar reduksjon 
av automatiske tanker. Dette oppleves for eksempel ved at vi 
føler at vi kan si det vi mener uten å tenke så mye på hva 
andre tenker om oss. Hvis vi for eksempel fortalte en person vi 
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liker hva han eller hun betyr for oss, ville vi bli overrasket over 
den direkte ærligheten i det vi sier.

I terapisammenheng er det viktigste med hypnosetilstanden at 
vi blir mer åpne for å oppleve følelser knyttet til vår utfordring 
med å endre vårt mønster. Når vi gjør dette får vi nye 
muligheter til å påvirke våre mønstre. Dette kan være en enkel 
påvirkning, som å si til oss selv «Du er fullstendig avslappet, 
du føler deg vel i hele kroppen», det kan være å se tidligere 
handlinger og konsekvenser som læring heller enn feil, eller 
det kan være som mer komplekst terapiarbeid som partsterapi 
og regresjon.

Hypnosetilstanden er et arnested for å utvikle motivasjon for å 
endre våre mønstre. Det viktigste vi kan gjøre for å oppnå 
endring er å få tro på at vi kan gjøre det og føle at vi fortjener å 
få det til. Når de automatiske tankene ikke regjerer fullt så 
sterkt blir dette mye lettere. Vi kan derfor tillate oss selv å tro 
på at vi kan gjøre endring og at vi fortjener det. Når vår 
motivasjon er forankret i vårt følelsesliv blir det lettere å gjøre 
de handlingene som bringer den endringen vi ønsker. Når vi 
nå skal handle for å gjøre de endringene vi ønsker vil vi 
fremdeles kunne oppleve automatiske tanker, men følelsene 
disse skaper klarer ikke lenger å dominere motivasjonen som 
er forankret i vårt følelsesliv. Sannsynligheten for at vi går til 
handling er nå betydelig større. 

Årsaken til at vi bruker hypnosetilstanden er at den gjør oss 
mer åpen for å innta ny informasjon til vårt ubevisste sinn. Vi 
kan tenke oss at sperren mellom det bevisste og det ubevisste 
blir mer åpen. Dette gjør det lettere å ta inn nye forslag som vi 
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