
noterapi henvender seg direkte til det ubevisste 

sinnet, heller enn å henvende seg til de mentale 

begrensede forestillingene vi har om hva pro-

blemet handler om. 

Glein har bachelorgrad i pedagogikk og 

utdanning fra Institutt for Integrert Hypnote-

rapi, ledet av den danske psykologen Pernille 

Ianev. Glein mener institusjonen er unik i 

Norge med sin faglige grundighet og kombi-

nasjonen hypnose og regresjon. Hun omtaler 

regresjon som en sikker og trygg måte å løse 

opp i indre blokkeringer på ved å gå tilbake til 

vanskelige opplevelser. 

– I transetilstanden som frambringes via 

hypnose, kan man så gi en suggesjon til å gå 

tilbake til opprinnelsen til problemet du har i 

dag. Det kan være uheldig atferd, vonde følel-

ser eller annet. Disse tingene har ofte opprin-

nelse fra tidlig barndom, men har ikke blitt 

forløst og skaper dermed problemer i dag. Når 

man løser problemet der det har oppstått, og 

gir klienten indre resurser som gir den trygg-

heten man kanskje ikke fikk som barn, vil 

mange oppleve en merkbar endring. Regresjon 

er en metode som ikke egner seg til alle, og jeg 

jobber med normalt friske mennesker.

Glein kjenner til psykologer og hypnotera-

peuter som er redde for å bruke regresjon fordi 

de er bekymret for å kunne traumatisere kli-

enten ytterligere, hevder Glein, som tror dette 

er basert på uvitenhet.

– En klient kan f.eks. tro at det ligger et 

seksuelt overgrep i fortiden fordi nærhet er 

vanskelig. Da er det viktig at terapeuten ikke 

suggererer klienten til å gå inn i noe som ikke 

har skjedd, eller noe som blir for voldsomt å 

takle. Men hvis terapeuten ber vedkommende 

gå inn i årsaken til problemet man opplever 

i dag, uten å ha forutinntatte ideer om hva 

årsaken var, kan man komme til noe som 

føltes som et overgrep for barnet den gangen. 

Hvis man ikke leder for mye i regresjonen, vil 

klienten gå tilbake til det minnet klienten selv 

klarer å håndtere nå. 

   For å kunne utføre en regresjon kreves 

det innsikt i barnets utviklingstrinn, så man 

forstår hvor en toåring er i utviklingen kontra 

en seksåring etc., og man trenger en utdannelse 

som gir et fundament til å håndtere klientens 

behov i hypnosen, sier Glein. 

– Kan suggesjonshypnose, der man skal 

omprogrammere uvaner, bidra til et mekanisk 

menneskesyn?

– Ja, hvis man drar det for langt. Mens i 

regresjon går man inn i det landskapet som 

er klientens eget landskap. Ikke 

et landskap som terapeuten 

planter inn.

– I regresjon kom-

mer man i kontakt 

med underbevissthe-

tens intelligens, mens 

i suggesjon prøver 

man å manipulere 

det ubevisste sinn?

– Ja. Men sugge-

sjon er for øvrig ikke ren 

manipulasjon fra behand-

leren. I suggesjon gir jeg noen 

hint, men det er klientens eget ube-

visste sinn som skaper endringene 

ved å ta imot suggesjonen, avslutter hun.  

hypnoseoslo.no (Anja Glein) 
faghelse.no (Irene Shestopal) 
andreasaubert.no 
For info om de andre intervjuobjektene, se 
egen boks om utdanning.

Hypnoterapi-
utdanning i norge

Her er noen av de mest sentrale 
aktørene:

InstItutt for Integrert 
HypnoterapI
Ledet av den danske 
psykologen pernille Ianev. 
tilbyr hypnoterapeut-
utdannelse over fire moduler, 
og også en egen utdannelse 
spesifikt for psykologer.
De forskjellige teknikker og 
metoder som brukes i Integrert 
hypnoterapi, er inspirert 
av blant annet: Indre barn, 
gestalt-terapi, nLp, hypnose 
etter erickson, peter Levines 
traumeterapi, psykosyntese 
m.m
www.hypnoterapi.info

HypnoseakaDemIet
Ledet av ronny Hansen. tilbyr 
grunnutdanning, et master- 
program og sju spesialkurs, 
bl.a. regresjon og avansert 
regresjon.
www.hypnoseakademiet.no 

norsk forenIng for 
kLInIsk evIDensbasert 
Hypnose (nfkeH)
nfkeH, ledet av gunnar 

rosén, har hypnose-
utdannelser på flere nivå 
for psykologer, leger og 
tannleger i samarbeid 
med bl.a. norsk 
psykologforening 
(npf), Den norske 
Legeforening 

(DnLf) og norsk 
tannlegeforening som 

godkjenner dette som 
spesialkurs.
www.hypnoseforeningen.
snappages.com

norsk InstItutt for 
menneskeLIg utvIkLIng
kurs i hypnose og 
løsningsorientert hypnoterapi, 
holdt av forfatter og psykolog 
sigurd stubsjøen. 
www.nimus.no

I dag startet dagen på kafeen grønn. noen ganger tar jeg 

lunsjen der, og når jeg har kurs i området oppleves dette 

kafébesøket som en luksus. som selvstendig arbeider 

jobber jeg mye alene. ansatte har sine møterom og sine 

kantiner som de ofte tar som en selvfølge. nå har jeg 

begynt å kalle grønn for min kantine!

Det har noe med tilhørighet å gjøre.  Det kan være jeg 

møter noen der som jeg kjenner, og jeg blir alltid hilst 

velkommen og får en liten snakk med Heidi eller Hege 

som eier stedet, selv når de står på hodet i arbeid. 

at de som står bak disken har blitt en del av denne 

vennlige atmosfæren, er viktig. min lokale kantine har 

dessuten fungert som det perfekte nøytrale møtested 

med journalister eller for tv-opptak. Jeg valgte å legge 

et lanseringsarrangement der da min bok ”Den store 

chakraboka” kom ut – fordi det føltes naturlig. Det er 

sikkert slik puben fungerer i england, har jeg tenkt på. 

Det er både nøytralt og hjemme på en gang. Det rare er 

at jeg ikke har lengtet etter, eller oppdaget gleden av, en 

slik tilhørighet før.

for tilhørighet er av forskjellig karakter. noen 

tilhørigheter kan bli klamme og gi en følelse av plikt 

i stedet for felles glede. Jeg tror likevel alle trenger 

noe de føler tilhørighet til. men det behøver ikke være 

slektsgården som har vært i familien i alle år. Det behøver 

faktisk ikke være din familie i det hele tatt. Det kan være 

venner, det kan være fellesskap med mennesker med 

felles interesser og meningsfelleskap av forskjellig slag – 

og det kan være en kafé!

Jeg har opplevd at jeg har en evne til å føle tilhørighet 

ganske raskt. Jeg har noen favorittsteder rundt omkring 

i norge. og jeg behøver ikke ha vært der mange ganger 

før jeg føler at dette er hjemme. I tromsø har det vært 

kaféen bønna. I oslo var det min far som introduserte 

meg til Lille Herbern i oslofjorden, som hver vår serverte 

stekt pir. og nå har jeg funnet en perle i mosjøen! 

espira kaffebar ligger i sjøgata og drives av 

en mann med mer enn vanlig kjærlighet 

for kaffe. Han overbeviste en ganske 

skeptisk kaffedrikker til å like svart 

kaffe etter at den var blitt traktet etter 

alle kunstens regler og over lang tid! 

Ikke følte jeg den uroen jeg kan få 

etter kaffe heller.

min aller viktigste tilhørighet er likevel av 

en annen karakter. Den bærer jeg inni meg. 

Den ble sementert der inne etter en opplevelse 

som vel må kalles kosmisk. Da jeg virkelig opplevde 

at jeg som det bittelille sandkornet i universet, likevel, 

eller skal vi si nettopp derfor, var en uløselig del av det 

store hele. Da forsvant enhver tvil om min verdi. Ikke 

over og ikke under noe eller noen som helst. men en 

dyp opplevelse av å være for meg den mest verdifulle 

del av det hele og en sterk følelse av å høre til. og det 

er kanskje den som legger grunnlaget for den lokale 

tilhørigheten både her og der. Likevel, hver gang jeg 

kommer hjem til Lilleaker og tar meg en tur på grønn, må 

jeg innrømme at jeg føler meg et hakk mer hjemme enn 

alle de flotte steder jeg også har funnet rundt omkring i 

verden. Jeg er sannelig heldig.

Inge Ås, kursholder
www.ingeas.no

www.selvstendigearbeidere.no

Grønn 
tilhørighet

Spaltisten

AnjA Glein
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