
BT-Hypnose
Hvorfor virker hypnosen ?
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Hyponose er en 
tilstand man bliver 
bragt i, altså ikke 
nogen dyb søvn.

Mere som en dagdrøm
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98% af alt det der 
foregår inde i en selv, 

er styret af 
centralnervesystemet…

De øvrige 2% er det 
autonome nervesystem der 

styrer.
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Det centrale nervesystem styrer… 

• Vores smerter 

• Vores selvopfattelse 

• Vores sex drift 

• Vores balancer/ubalancer 

• spisevaner/uvaner
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• Vores sanser 

• Vores trang/vaner 

• Vores angst/usikkerhed 

• Vores Ked-af-det-hed 

• Men også så store funktioner som Hjertet, 
Vejrtrækningen og blodet der flyder i vores 
årer
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Det Autonome Nervesystem styrer… 

• Vores hormoner 

• Vores immunforsvar 

• Vores stofskifte 

• Vores bløddele 

• Men også den smertedannelse der hedder 
reflexdystrofi, altså CRPS.
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Hvorfor er det så hypnosen 
virker på disse ting ?

Da hypnose ikke er nogen dyb søvn, men nærmere 
en tilstand man bliver bragt i, som minder rigtig 
meget om det at dagdrømme, fordybe sig.  

Hypnose kommer fra det græske Hypnos, der er 
deres søvngud, sådan en “fyr” har vi ikke i 
Danmark, vi har Ole Lukøje, men han er vel ikke 
nogen gud ? 

Når det så er sagt har hypnosen altså intet med 
søvn at gøre…

7



Hypnosen er…

Grundliggende kan man 
sige at, tilstanden altså 
trancen er værktøjet til at 
påvirke underbevidst-
heden, og underbevidst-
heden er værktøjet til at 
påvirke centralnerve-
systemet altså de 98 %, 
men også det autonome 
nervesystem, de 2 % 
bliver påvirket af 
underbevidstheden.
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Der er også en naturlig 
forklaring på at hypnosen 

virker. 
Er der nogen her der har 
hørt om Yogier før, i givet 

fald hvem er det ?
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Yogierne er et Tibetansk Folk, der lever i 
kloster, der siges at have over 

menneskelige evner.  

Nogle Yogier har ladet sig begrave 
levende, hvorefter de bare lever videre, 

som om at intet var sket. Det er  
mennesker der siges at kunne sidde i 
Lotus stilling og svæve op fra jorden, 
andre fortællinger går på at de kan 

flyve. 

DETTE TROR JEG IKKE PÅ…
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Yogier, Tibetanske Munke

Jeg tror derimod på at 
Yogierne kan gøre en 
forskel. 

Jeg tror på at Yogierne kan 
noget, som den vestlige 
verden bare ikke har fået 
øjnene op for endnu. 

Yogierne er aldrig syge 
hverken fysisk eller psykisk, 
og er verdens ældste 
mennesker… 
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Jeg hørte om Yogierne for ca. 8 - 10 år 
siden, så efter mere end 30 års søgen 

finder jeg, ved en tilfældighed, frem til 
hvorfor hypnosen virker. 

Dengang hørte jeg om en engelsk 
forsknings gruppe, der tog kontakt til 
Yogierne, hvorefter de lavede en god 
aftale med dem om at skulle prøve at 

meditere inde i en MR-Scanner. 
Billederne påviser så at med Yogierne`s 
meditation, kunne de aktivere en lille 

kirtel oppe i toppen af vores hoved, som 
hedder Pineal - kirtelen (koglekirtlen).
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Denne kirtel er ikke større end et ris korn, er 
øjeformet og kan når den bliver påvirket 
(aktiveret, udskille et secret, Melatonin  

(et søvnhormon), dette bruges i tabletform til 
bla. ADHD børn, der har problemer med at 

sove. 

Det er således at når vi sover om natten 
producerer vi Melatonin, gennem Pinial kirtlen, 

dette bliver normalt aktiveret af lyset (solen).  

Man fandt ud af at dette secret har en stærk 
helende og healende virkning på stort set alt 

hvad kroppen og sindet har af lidelser. 
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Melatoninen er så stærkt helende og 
healende, at kommer der en klient med 

Leukæmi (blodkræft) kan det hele kræftceller. 

Melatoninen er desværre gennemsigtig, lidt 
ligesom husblas opblødt i koldt vand, altså 

geleagtigt. 
  

Det var der jeg fik armene ned igen, jeg 
troede jeg lige havde fundet ud af den største  
hemmelighed af dem alle, nemlig at kunne 
helbrede mennesker for stort set alle slags 

lidelser.
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Jeg tænkte videre, hvordan skulle jeg få 
mine klienter til at kunne se dette secret, 

som jo var gennemsigtigt….? 

Jeg kom til at tænke tilbage at jeg på et 
tidspunkt havde stødt på en lidt 

“gammeldags” hypnoseform der hedder 
Farveforestillingsteknik. 

Min tanke gik på at hvis jeg kunne få 
klienten til at forestille sig sin yndlingsfarve 
og derefter linke til det helende healende 

secret, så ville deres yndlingsfarve pludselig 
blive helende og healende. 
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Det er det jeg gør… 

Jeg får mine klienter til at se 
deres yndlingsfarve og linker 

den sammen med 
Melatoninen. 

Dette er ekstremt helende og 
healende… 
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Det har foreløbig fået…
• 7 mennesker ud af kørestole… 
• 3 mennesker til at smide deres krykker 
• 1 Pige (blind) med kun 5% syn på det 

ene øje og 8% syn på det andet øje,   
til at se igen. (mistet synet pga. tumor) 

• Fjernet 60 år gammelt PTSD på en 
kvinde på 77 år.  

• Fået over 70 mennesker til at tabe sig i 
vægt, med HGB (hypnotisk 
fedmeoperation) 

Farveforestilling virker altså…
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Hypnosen er ikke mirakel mageri. 

Hypnosen er ikke hekseri. 

Hypnosen er ikke hokus pokus. 

Hypnosen er ikke hemmeligt. 

Hypnose er en redningsplanke for 
rigtig mange mennesker. 
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Ha` en rigtig god dag 
 Med venlig hilsen  

Bent Thorning
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