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Har du overvejet hypnose? ...
Få hjælp fra dit ubevidste sind

For nogle år siden gik jeg ned med stress. Jeg var fuldstændig udbrændt og helt uden for
pædagogisk rækkevidde.
Heldigvis for mig havde jeg adgang til Michael, og hans særlige evner indenfor hypnose.
Når jeg var fanget i angst og håbløshed, var det hans stemme, der guidede mig og fulgte mig hele
vejen tilbage til fred.
Aldrig et øjeblik gav han slip. Selv når det var værst, vidste jeg bare, at jeg kunne lade mig falde, og
han ville forstå at guide mig tilbage til livet.
Rom blev ikke bygget på en dag, men jeg fik langsom ryddet op i meget af den sorg og smerte, jeg
havde båret rundt på gennem mange år.
Derfor kan jeg varmt anbefale hypnose til alle former for oprydning. Både i sindet og i gamle vaner,
der bare er svære at give slip på.

Er hypnose dit næste skridt?

Har du prøvet alt muligt andet, uden det har gjort en forskel, så er hypnose måske også dit næste
skridt.
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Hypnose er en stor hjælp til dig, der overvejer:

at
at
at
at

gå ned i vægt
stoppe med at ryge
finde dine særlige talenter
udforske dit dybeste og inderste selv

eller noget helt andet, du ønsker at få fred med.

Når vores bevidste sind i et misforstået hensyn saboterer vores drømme og ønsker, er det mest på
grund af manglende viden, tillid og tryghed.
Med Michaels kyndige guidning og blide hypnoseform og store terapeutiske erfaring får du skabt et
indre rum med præcis de kernekompetencer, du har brug for til at skabe det, du gerne vil opnå.

Du kan læse mere om hypnose her,
og du bestiller en session her:
BOOK HYPNOSESESSION
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