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Mitt namn är Jack Johansen.
Ursprungligen kommer jag från Odense i Danmark,
men har sedan 30 år tillbaka varit bosatt i Sverige.
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En stor del av mitt liv har jag jobbat parallellt som pedagog
med undervisning inom ljud, musik och en del
videoproduktion. I grunden är jag musiker.
Mitt andliga intresse har alltid följt mig, liksom intresset för
människor, deras behov, deras önskan om att må bra, samt
deras möjligheter till en positiv utveckling.
Hittills har jag tagit mig igenom sex olika utbildningar i
hypnoterapi med målet att stegvis utarbeta en egen effektiv
behandlingsform, tre av dessa är amerikanska och i
skrivande stund är jag på väg till New York för att ta min
sjunde.
Anledningen till att jag fortbildar mig i USA är deras
utbildningar ligger långt framme, min första utbildning som
jag tog i Sverige var ganska kraftlös, så jag sökte mig
vidare.
Det kommer alltid att vara mitt mål att ligga i framkant med
den senaste kunskapen inom hypnoterapin.
Under många år har jag med kunskap byggd på det bästa
från mina utbildningar, samt den viktiga erfarenheten i
arbetet med mina klienter, skapat den behandlingsform, som
nu erbjuds.
Rekommendationer från många klienter gör rättvisa åt mina
metoder, vilket skänker glädje och ökad motivation för
vidareutveckling.
Kanske har just du enligt min önskan rekommenderats på
detta sätt.
I behandlingen kan svenska, danska och engelska språken
användas.

Utbildning
- Gerald Kein/Omni Hypnosis Training Center USA
- Gerald Kein, Bob Brenner, Train The Trainer, Omni
Hypnosis Training Center USA
- IACT Master Hypnosis Trainer USA
- Richart Harte, Train The Trainer, NGH USA
- Tom Silver, Distansutbildning USA
- Jacob Strachotta, SAH Danmark
- Rud Grandt, Regressionsterapi Danmark
- Jörgen Sundvall, SSEAH Sverige
- NLP
- Massa andra små kurser

Sida 2

Sida 3

