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MODUL IV: Ego state terapi og traumebehandling  
den 20. nov. kl. 10-17 & 21. nov. 2021 kl. 9-16  
 
Videregående hypnoterapi kursus ved Psykolog Lone Kærvang, Specialist i Psykoterapi & Europæ-
isk Certificeret Hypnoterapeut 
 
Indhold:  
Teori om og anvendelsesmuligheder med Ego state terapi/hypnoanalyse.  

Vi træner forskellige ego state terapi metoder: en metode med regression til tidligere traumer/ 
bagvedliggende årsager til fastlåste symptomer og psykiske tilstande (efter Phillip & Frederick's 
metode). Watkins & Watkins metode, hvor personlighedens forskellige ego states mødes i et rum, 
så klienten opnår bedre balance ml. overudviklede/ uhensigstsmæssige ego tilstande og underud-
viklede/ ressourcefulde ego tilstande. Forskellige andre metoder, hvor vi arbejder med processen 
og dialogen med forskellige ofte dilemmafyldte jeg tilstande (bl.a. inspireret af Emmerson). Vi vil 
også arbejde med en traumebehandlingsmetode, hvor man neutraliserer klientens følelsesmæssi-
ge alarmberedskab (fx. anvendeligt ved PTSD). Metoderne er effektiv korttidsterapi, hvor man 
kan behandle belastende oplevelser og følelsesmæsige fastlåste tilstande i en tryg ramme. 

Programmet for de 2 dage vil være en pædagogisk opbygget vekselvirkning mellem teori, demon-
strationer, oplevelse og træning i færdigheder som hypnoterapeut. 

Teori: 
Oplæg om Ego-state-teori og -terapi.  
Hvad er ego states? Og hvordan kan man identificere dem? Hvordan dannes ego sta-
tes. 
Om indre styrke.  
Gennemgang af SARI-modellen 

 Om dissiociation og dissociationskontinuum. Kliniske anvendelsesmuligheder af EST 
illustreret med caseeksempler. 

  
Træning/færdigheder: 

Demonstrationer på plenum og træning i grupper af forskellige ego state metoder. 
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