
FIVE STAR HYPNOSIS

GRATIS EBOOK
OM STRESS

Bent Thorning



FIVE STAR HYPNOSIS

GRATIS EBOOK - OM STRESS

Bent Thorning, Hypnotisør og Hypnoterapeut.

Indehaver af:

FIVE STAR HYPNOSE BEHANDLING

STRESS….?

Kronisk Stress påvirker din hjerne.

WWW.BT-HYPNOTISE.COM

 Er du Rastløs når du sover?

 Føler du dig irritabel eller humørsyg?

 Glemmer du de små ting?

 Føler du dig overvældet og isoleret? 

Bare rolig. 

Vi har alle været der. 
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Men når det er kontinuerligt, den slags de fleste af os møder dag ud og dag ind, begynder det

faktisk at ændre din hjerne væsentligt. 

Kronisk stress, som det at være over anstrengt eller måske have argumenter eller urimelige

indsigelser derhjemme, kan faktisk godt påvirke hjernestørrelsen, dens struktur og hvordan

den fungerer helt ned til niveauet for dine gener. 

 er ikke altid en dårlig ting. Stress

Det kan være praktisk til en masse ekstra energi og fokus, som når du spiller en

konkurrencedygtig sport eller skal tale offentligt. 

Du er sandsynligvis ”bare” stresset. 

 begynder med et sted i hjernen, der kaldes hypothalamus hypofyse-binyreaksen, og en

række interaktioner mellem endokrine kirtler i hjernen og på nyrerne, som styrer din krops

reaktion på stressen. 

Stress

Når din hjerne registrerer en stressende situation, aktiveres din HPA-akse med det samme og

frigiver et hormon der hedder Cortisol, der primer - styrer og påvirker din krop, til en øjeblikkelig

handling. 

https://bt-hypnotise.com/
https://bt-hypnotise.com/products.html#!/dansk-hypnose/products/stress---ferie
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Når niveauerne af Cortisol stiger, forværres de elektriske signaler/impulser i din hippocampus,

som er den del af hjernen, der er forbundet med indlæring, minder og stresskontrol. 

Men høje niveauer af Cortisol over meget

lange perioder medfører kaos i din hjerne. 

For eksempel øger du kronisk stress

aktivitets -niveauet og antallet af neurale

forbindelser i amygdala, din hjernes

frygtcenter (angst).

Hippocampus hæmmer også aktiviteten af   HPA-aksen, så når den svækkes, hæmmer det

også din evne til at kontrollere din stress. 

Det er dog ikke alt… 

Cortisolen kan bogstaveligt talt få din hjerne til at krympe i størrelse. 

For meget af det resulterer i tab af synaptiske forbindelser mellem neuroner og krympning af

din præfrontale cortex, altså den del af din hjerne, der regulerer adfærd som, koncentration,

beslutnings-tagning, det at dømme og social interaktion. 

Det fører også til, at der laves færre nye hjerneceller i hippocampus. 

https://bt-hypnotise.com/
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Effekterne af stress kan filtreres helt

ned til din hjernes DNA. 

Dette betyder, at  kan

gøre det sværere for dig at lære og

huske ting og sætte scenen for flere

alvorlige mentale problemer, såsom

depression og til sidst Alzheimers

sygdom. 

kronisk stress

https://bt-hypnotise.com/
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Rottehvalpene af uagtsomme mødre havde det modsatte resultat og blev således mere

følsomme over for stress igennem hele livet. 

Disse betragtes som epigenetiske ændringer, hvilket betyder at de påvirker hvilke gener, der

udtrykkes uden direkte at ændre den genetiske kode. 

Disse ændringer  vendes, hvis mødrene f.eks. byttes. kan

Et nyligt eksperiment viste, at mængden af hengivenhed påvirker, en   pleje moderrotte, der

giver en nyfødt babyrotte sin hengivenhed, spiller en rolle i bestemmelsen af, hvordan den

babyrotte reagerer på stress, senere i livet. 

Rottehvalpene fra pleje mødre viste sig at være mindre følsomme over for stress, fordi deres

hjerner udviklede flere Cortisol receptorer, som holder fast ved Cortisolen og dæmper stress

responset. 

Men det er et overraskende resultat, der her er fremkommet. 

De epigenetiske ændringer forårsaget af en enlig moderrotte blev således overført til mange

generationer af rotter, efter hende. 

https://bt-hypnotise.com/
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Med andre ord var resultaterne af disse handlinger arvelige. 

Det er dog ikke alle dårlige nyheder. 

Disse aktiviteter mindsker dit stress og øger størrelsen på hippocampus og forbedrer dermed

din hukommelse. 

Der er selvfølgelig mange måder at vende det om, hvad Cortisolen gør, med din stressede

hjerne. 

De mest kraftfulde våben er motion, hypnose- behandling evt. meditation, som indebærer

korrekt åndedræt, rigtigt mindset og dyb opmærksomhed samt fokus på dine omgivelser, vil

hjælpe dig til at få det bedre. 

Så føl dig ikke besejret af det daglige livs pres. 

Få kontrol over dit stress,

før det tager kontrol over dig.

https://bt-hypnotise.com/
https://bt-hypnotise.com/products.html#!/dansk-hypnose/products/stress---ferie
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Ja, først vil jeg sige, det er på ingen måder farligt.

Fakta er at man under ingen omstændigheder kan blive hypnotiseret, uden at man er motiveret

for at modtage hjælp.

Vi er specialiseret i hypnosebehandling med udgangspunkt fra dit hjem, det vil sige vi

fremstiller Hypnotiske lydfiler, der kan høres gennem diverse medier, som hovedtelefoner,

airpods eller earpods, via pc, telefon ipad eller diverse lydanlæg i dit hjem.

Hypnose - Hvad er det?

HJEM - KÆRE HJEM

https://bt-hypnotise.com/
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“Biology gives you a brain. Life turns it into a mind.” ―
Je�rey Eugenides, Middlesex

Vi vil dog ADVARE og BESTEMT FRARÅDE dig, at høre behandlings hypnose, når du selv

kører bil eller din opmærksomhed er fuldt påkrævet på anden vis.

KØR IKKE MENS DU LYTTER
Der er forud for investering af en behandlings lydfil, mange der måske syntes, det er noget

mærkeligt noget at lytte til men, som jeg siger:

https://bt-hypnotise.com/
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Hvad er forskellen på om du modtager

behandling ved mig i min klinik, hvor du sidder

med lukkede øjne og lytter til min stemme, eller

du sidder hjemme ved dig selv med lukkede

øjne og lytter til min stemme?

Behandlingerne er udfærdiget således, at det

stort set er den samme behandling du får fra

mig/os, om du sidder hjemme i dine vante

omgivelse eller bruger tid og penge på at

modtage behandling her på min klinik.

Denne metode Jeg/Vi anvender, er ikke som

almindelig hypnosebehandling.

Denne måde at behandle på, ser du ikke andre

bruge.

Jeg/Vi har en healings procent der topper 95 til 97 % af vore klienter, får en virkning af denne

behandlings metode.

SÅ HYPNOSERNE VIRKER ALTSÅ!

https://bt-hypnotise.com/
https://bt-hypnotise.com/products.html#!/dansk-hypnose/products/stress---ferie
https://bt-hypnotise.com/


FIVE STAR HYPNOSIS

GRATIS EBOOK - OM STRESS

Dansk – Engelsk – Kinesisk – Spansk og Fransk.

Jeg har gennemgået uddannelsen, som Hypnotisør og Hypnoterapeut tilbage i 2007 og har

arbejdet professionelt i min egen klinik i Danmark (Odder) med det siden, så min lange erfaring

med hypnosen gør at jeg af alle ved, hvordan den skal skrues sammen for at få en mærkbar

virkning og det er mig, som indehaver, der sammensætter behandlingerne så effektfuldt som

muligt.

Vi arbejder internationalt med hypnosebehandling og foretager kun moralske, etiske og

professionelle, behandlinger hvor dit helbred er højeste prioritet.

Vi fremstiller og udfører behandlinger på 5 sprog:

Hvem er vi så, jeg hedder, som skrevet står, Bent Thorning, jeg har interesseret mig for

hypnosen igennem mere end 47 år.

https://bt-hypnotise.com/
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 Er det en dyb søvn? NEJ…

 Er det en måde at få dig til at ændre måder og handlinger på, uden du selv ønsker det?

NEJ…

 Er det en manipulation af din hjerne? NEJ…

 Vil jeg få dig til at stå på et ben og sige som en høne? NEJ…

Hypnose er en tilstand man bliver bragt i, altså ikke nogen dyb søvn.

Mere som en Dagdrøm.

Men hvad er hypnose egentlig?

https://bt-hypnotise.com/
https://bt-hypnotise.com/products.html#!/dansk-hypnose/products/stress---ferie
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Da hypnosen ikke er nogen dyb søvn, men nærmere en tilstand man bliver bragt i, som

minder rigtig meget om det at dagdrømme, eller fordybe sig.

 Vores smerter

 Vores selvopfattelse

 Vores sexdrift

 Vores balancer/ubalancer

 Vores spisevaner/uvaner

 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

Hvorfor er det så hypnosen kan påvirke disse mange funktioner positivt?

Det Autonome nervesystem styrer:

 Vores hormoner

 Vores Immunforsvar

 Vores stofskifte

 Nogle af vore bløddele

 Men også en frygtelig smertedannelse der hedder Reflex dystrofi, også kaldet CRPS

Du skal vide at 98% af alt det der foregår inde i en selv, er styret af centralnervesystemet og de

øvrige

2 % er styret at det autonome nervesystem.

Det Centrale Nervesystem styrer f.eks.

https://bt-hypnotise.com/
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Når det så er sagt, har hypnosen altså intet med dyb søvn at gøre…

Grundlæggende kan man altså sige at, tilstanden altså trancen, er værktøjet til at påvirke

underbevidstheden, og underbevidstheden er værktøjet til at påvirke Centralnervesystemet,

altså de 98%, men også det autonome nervesystem, de 2% bliver påvirket at

underbevidstheden.

Hypnosen er…

Hypnose kommer fra det græske Hypnos, der er deres ”søvngud”, men sådan en ”fyr” har vi

ikke i Danmark, vi har Ole Lukøje, men han er vel ikke nogen gud?

https://bt-hypnotise.com/
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Er der nogen her der har hørt om Yogier før?

Yogierne er et Tibetansk munkefolk, der lever i kloster, og de siges at have over menneskelige

evner.

Der er Yogier der har frivilligt ladet sig begrave levende igennem flere timer, hvorefter de bare

lever videre, som om 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 efter sigende flyve…

Der er altså en naturlig forklaring på at hypnosen virker.

https://bt-hypnotise.com/
https://bt-hypnotise.com/products.html#!/dansk-hypnose/products/stress---ferie


FIVE STAR HYPNOSIS

GRATIS EBOOK - OM STRESS

Billederne påviser, at med Yogierne`s meditation, kunne påvirke en meget lille kirtel, inde

centralt i vores hoved, som hedder en Pineal kirtel (koglekirtel).

Yogierne, Tibetanske Munke…

Denne kirtel er ikke større end et ris korn, den er øjeformet og kan når den bliver påvirket i

vores remsøvn (den dybe søvn), udskille og producere et sekret der hedder Melatonin (et

søvnhormon).

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 psykisk

eller fysisk og kan påvirke deres alder til

at blive blandt de ældste mennesker i

verden.

Jeg hørte om Yogierne for ca. 12 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 aftale med nogle af dem om at de skulle prøve at meditere inde i en MR-Scanner.

DETTE TROR JEG IKKE PÅ…

https://bt-hypnotise.com/
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Så er det ligesom, vi ikke har så ondt, vores angst ikke er så udbredt eller vores negative

lidelser ikke påvirker os i så høj grad.

Man fandt ud af at dette sekret har en fantastisk helende effekt og positiv virkning, på stort set

alt hvad kroppen og sindet har af lidelser.

Jeg fandt ud af at Melatoninen desværre er gennemsigtig, sådan lidt geleagtig men fuldstændig

usynlig for det menneskelige øje, og det var der jeg fik armene ned igen, jeg troede et øjeblik at

jeg havde fundet ud af den største hemmelighed af dem alle, nemlig at kunne helbrede

mennesker for stort set alle former for lidelser.

Jeg tænkte lidt videre, hvordan skulle jeg få mine klienter til at se dette sekret, som jo er

fuldstændigt gennemsigtigt?

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,

igennem Pineal

kirtlen, og dette

bliver påvirket og aktiveret af lys (f.eks. sollys), vi ved alle at vi bliver påvirket positivt, når

solen skinner og det er dejligt vejr, det er fordi vi bliver påvirket af sekretet Melatonin.

https://bt-hypnotise.com/
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Dette er ekstremt helende på både fysiske og psykiske lidelser.

Dette har foreløbig fået…

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

hypnoseform der hed Farveforestillingsteknik, som gik ud på at hele klienter med deres

yndlingsfarve, det lyder måske lidt banalt, men læs videre, det giver mening om lidt.

Min tanke og behandlingsmåde gik ud på at få klienten til at forestille sig sin yndlingsfarve og

derefte ”Linke” den til det helende sekret, for så ville deres yndlingsfarve, lige pludselig blive

helende, med effekt fra Melatoninen.

DET ER LIGE DET VI GØR…

Vi får vore klienter til at se deres yndlingsfarve og ”Linker” den så til Melatoninen.

https://bt-hypnotise.com/
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 7 mennesker ud af kørestole…(de tre var 2 drenge på 16 år og en pige på 17 år, med

hele livet for sig)

 3 mennesker til at smide deres krykker

 1 pige (blind, mistet synet pga. tumor i hjernen) med kun 5% syn på det ene øje og 8%

på det andet, til at se igen.

 1 ældre mand med aldersbetonet blindhed, fik sit syn igen, med behandling fra os.

 En kvinde på 77 år med 60 års gammelt PTSD, nu væk.

 Fået over 100 personer til at tabe sig i vægt med HGB (hypnotic Gastric Banding), nogle

med helt op til 70 kilo`s vægttab, som følge.

Dette er blot et meget lille uddrag af hvad vi kan påvirke og bedre med Hypnosebehandling.

https://bt-hypnotise.com/
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Tag kontakt til…

Så Faveforestillingen Virker altså…

FIVE STAR HYPNOSE BEHANDLING

 Hypnosen er ikke Mirakel mageri.

 Hypnosen er ikke Hekseri

 Hypnosen er ikke Hokus Pokus

 Hypnosen er ikke hemmeligt

 Hypnosen er en redningsplanke for rigtig mange mennesker

Pro. Hypnose behandling (i dit hjem)
Med lydfiler
der kan købes på www.bt-hypnotise.com

https://bt-hypnotise.com/
https://bt-hypnotise.com/products.html#!/dansk-hypnose/products/stress---ferie
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Professionel Hypnotisør og Hypnoterapeut.
mvh. Bent Thorning

Lyd �l :Introduktion til BT-Hypnose behandling

https://bt-hypnotise.com/
https://bt-hypnotise.com/products.html#!/dansk-hypnose/products/stress---ferie
https://bt-hypnotise.com/onewebmedia/IntroDK.mp3
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rNemt vægttab-klik he

Nemt Vægttab - Dansk

Denne hypnose er en let og yderst
anvendelig behandling for dig der ønsker
at tabe dig i vægt. Den er fremstillet så den
også påvirker dit energi niveau positivt og
sørger for du får en rolig søvn hver nat.
Som alle mine hypnosebehandlinger er
det en nødvendighed at lytte til min intro
først, før du går igang med selve
behandlingen. Introen (der er gratis)
finder du på min webside bt-
hypnotise.com. mvh Bent Thorning, Prof.
Hypnotisør og Hypnoterapeut

Angst for at få Corona - klik her

Dansk - Angst for at få Corona Virus
også kaldet Covid-19

Corona virus: Denne App. er for dem der
har en frygt eller angst for at blive smittet
med denne frygtelige virus. Den vil påvirke
dit ubeviste sind, og skabe balance og
harmoni. Så du ikke længere skal gå med
denne angst for at blive smittet, hypnosen
er meget virkningsfuld og giver dig en ro
og tro på en bedre verden og får dig til at
tænke og handle anderledes. Rolig Positiv
og Fremadrettet. Denne behandling kan
også påvirke de mennesker positivt, der er
smittet, men er ikke en kur…

A n d r e  H y p n o s e  b e h a n d l i n g e r  p å  D a n s k

https://bt-hypnotise.com/
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Tak fordi du gav dig
tid til at læse min
Gratis Ebook - Om

Stress
Denne bog omhandler Stress og hvordan du  

på simpel vis, kan komme videre i dit liv, på en forholdsvis let måde.
Jeg har udgivet denne bog da jeg mener, der går

rigtig mange rundt med Stress uden rigtig at vide hvad det er
de er blevet ramt af. 

Her tænker jeg ikke så meget 
arbejdsrelateret Stress, men mere den 

emotionelle (følelsesrelaterede) Stress, som mange gange
tangerer det at have PTSD, som mange bliver pensioneret på, 

men det gør man ikke ved den Emotionelle Stress.
FIVE STAR HYPNOSER hedder således da vi udgiver vore 

hypnoser på 5 forskellige sprog
Dansk, Engelsk,Kinesisk,Spansk og Fransk

www.BT-HYPNOTISE.COM
Der indehaves af

Bent Thorning
Professionel Hypnotisør og Hypnoterapeut

Med mere end 47 års erfaring indenfor hypnosen.

https://bt-hypnotise.com/

