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M: SPIRITUELL UTVIKLING

:: Tekst: Andreas Aubert   ::Foto: Christopher Tellefsdal

Løser psykosomatiske  
helseproblemer

med hypnose
Psykosomatiske helseproblemer kan i mange tilfeller 

helbredes via hypnose, hevder psykolog Sigurd Stubsjøen. 
Søvnproblemer løses med trappevask og sjokoladehungeren 

ved å visualisere sjokolade som renner ned i fettvalkene. 

Når det gjøres riktig, er hypnose en veldig trygg og god behandlingsform som hjelper 
folk å få en raskere innlæring av de tanke- og adferdsmønstrene de ønsker å etablere, 

sier Sigurd Stubsjøen.
Han er en av de fremste utøverne av hypnose i Norge, har skrevet bok om temaet og     

      holder også kurs innen selvhypnose. De fleste klientene kommer med problematikk 
knyttet til stress, angst, utbrenthet, søvnløshet, dårlig selvtillit, slanking og nikoti-

navvenning (røyk og snus). Han har også jobbet med noen alkoholikere og 
hasjrøykere. I gjennomsnitt jobber han over tre til fem sesjoner 

for å løse et problem, men det er store individuelle 
forskjeller på hvor lang tid det tar. 

Når en klient kommer til ham, tester han først 
ut hvor hypnotiserbar vedkommende er.

– Det er ganske mange som ikke er det. Når 
jeg har gjort meg opp en mening om de kan la 
seg bli hypnotisert, begynner behandlingen 
der jeg i tillegg til selve hypnosen bruker 
kunnskap fra psykologisk forskning om 
hvordan man mest effektivt skaper endrin-
ger. Jeg bruker også metoden nevroling-
vistisk programmering (NLP), som jeg 
synes har mye fornuftig. 

En naturlig, fokusert 
tilstand
Mange tror hypnose er noe mystisk 
eller overnaturlig, men hypnose er 
en naturlig tilstand, fortsetter han.

– Hypnose er en fokusert og 
avgrenset oppmerksomhetstil-
stand der vi kobler ut inntrykk, 
blir helt fokusert på noe, faller 
på plass og forstår mer enn vi 
forstod for en halvtime siden. 

– Hvordan får du folk inn 
i hypnotisk transe?

– Ofte ber jeg dem fore-
stille seg at de svever opp 
i et lys. Mange opplever 
følelsen av å sveve opp 
som behagelig og trygg, 
sier Stubsjøen, som har 
skrevet bøkene Selvhyp-
nose, Tenk deg til suksess, 
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Den nødvendige samtalen og Tenk deg slank.
– Hypnose i seg selv er altså en tilstand, 

men det interessante terapeutisk sett er hva 
man gjør i den tilstanden?

– Ja. Et menneskes livsopplevelse styres 
i stor grav av vedkommendes egen indre 
dialog. En arkitekt som går ned gata vil 
trolig legge merke til bygningene og kom-
mentere dem i en indre dialog. En person 
med dårlig selvfølelse vil tenke «ingen kan 
like meg, jeg lykkes sikkert ikke i dag». 
Hypnotisøren kan oppmuntre personen 
til å la den indre stemmen bli stille, og så 
overtar han tankevirksomheten og hjelper 
vedkommende å komme inn i tankemøn-
stre som er mer gunstige. En person med 
dårlig selvtillit vil da i fantasien kunne gå 
ned gata og tenke på måter hvor han har 
god selvfølelse. Endringen skjer når de kan 
oppleve seg selv på en ny måte og få en 
pause fra sine egne ubevisste selvpålagte 
begrensninger. Man kan se seg selv med 
nye øyne og nye muligheter. 

Ikke programmering
– Kan det kalles en form for programmering 
når terapeuten via den hypnotiske tilstan-
den hjelper klienten å styrke mer positive 
tenkemåter?

– Begrepet programmering gir assosia-
sjoner til en datamaskin, hvor man taster 
inn en kode og datamaskinen er en passiv 
mottaker. Så enkelt er det ikke med men-
nesker. Mottakeren er ikke passiv, og det 
finnes ingen bestemt kode du kan taste inn 
for å endre vedkommende. Det er et mye 
mer komplisert samspill. 

– Hvordan avgjør du hva som er hen-
siktsmessig å si i hvert tilfelle når du gir 
klienten suggesjoner i transetilstanden? 

– Det er ikke enkelt å svare på det. 
Vil du lære hypnose, lønner det seg å 
lage suggesjoner i samarbeid med klien-
ten. Som «hva slags beskjeder tror du at du 
trenger å oppleve? Hvilke behov har du, hvor-
dan vil du endre de fastlåste tankene dine?»

– Følger du spesifikke språklige strukturer 
når du utformer setningene? 

– Det er to typer suggesjoner. Direkte 
kommandoer: «Sett deg i stolen, slapp av», 
og indirekte kommandoer: «Hvilken stol 
vil du sitte i? Og når du setter deg ned, legg 
merke til hvor dypt du kan slappe av.» Den 
første er styrende og bestemt, den andre er 
inviterende og nærmest forførende. Hvis du 
som hypnotisør opplever at det er motstand 
mot en endring, bør du bruke mer forfø-
rende suggesjoner. Er personen motivert og 
det ikke er noen motstand, kan du gå rett 
på sak og bruke direkte kommandoer. 

Visualiserer sjokolade  
– Hva slags suggesjoner kan du gi til en 
person som ønsker å slutte å spise sjokolade?

– Jeg vil først finne ut hvorfor de vil 
slutte, og finne ut hva de tenker som gjør 
at de blir fristet av sjokoladen. Så vil jeg gi 
en suggesjon. Suggesjonen avhenger av hva 
som er viktig for personen. Vil han være en 
god rollemodell for barna sine, vil jeg spille 
på det. Jeg vil be personen se for seg barna 
og hvor skuffet de blir mens han spiser sjo-
kolade, og så gjør klienten det bildet veldig 
levende, sier han. 

Er klienten opptatt av kroppen sin, vil 
Stubsjøen kanskje be ham se for seg at han 
står naken foran et speil og dytter i seg 
sjokoladen så fort at det begynner å renne 
ut av munnvikene og klisset renner ned 
haken, mellom brystene, ned i fettvalkene 
på magen og mellom lårene så de kjenner 
det klisser bak knærne, etc.

– Det har en ganske bra virkning for 

de fleste som er opptatt av kroppen, sier 
Stubsjøen nøkternt.

– Noen mennesker motiveres best av 
positive bilder, og da vil jeg bruke det, men 
det store flertallet responderer best når det 
skapes en negativ assosiasjon til det de vil 
slutte med. 

Suggesjonene gjentas i timene, og han 
ber også personen å gjenta det når de står i 
fare for å kjøpe en sjokolade eller når twist-
posen legges fram i et selskap. 

– Da vil jeg be dem gå inn på do og gå 
inn i en liten minitranse der de repeterer 
det de har lært på kontoret. 

Løst med trappevask
– Hvordan hjelper du folk som har søvn-
problemer?

– Jeg spiller på at underbevisstheten vår 

Psykolog 
Sigurd Stubsjøen

er en av de fremste 
utøverne av hypnose  

i Norge.
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liker å velge det minste av to onder. Å ligge 
i sengen og prøve å få sove er en veldig 
ubehagelig, stressende situasjon. De fleste 
vil stå opp og gjøre noe som er mer behage-
lig. Derfor er det bra å si til deg selv at om 
du ikke klarer å sovne innen 20 minutter, 
må du stå opp og vaske trappeoppgangen. 
Hvis du hater å vaske trappeoppgangen vil 
du sovne fortere hvis du tenker det. Hvis 
du ikke har sovnet etter 20 minutter, står 
du opp og vasker. Så legger du deg igjen, og 
står på nytt opp etter 20 minutter hvis du 
ikke allerede har sovnet. Da vil underbe-
visstheten med stor sannsynlighet tenke 

«dette gidder jeg ikke», og man vil sovne 
før nye 20 minutter har gått. Man kan lage 
en permanent kobling der det å ikke få sov-
ne assosieres med å måtte stå opp og vaske, 
og da forsvinner ofte søvnproblemene.

En annen måte å gjøre det på er å ligge i 
sengen og visualisere tallet 100. Mens man 
visualiserer, sier man samtidig selvsuggesjo-
nen «jeg sover». 

– Det er viktig å si det i presens. Deretter 
visualiserer man tallet 99, og gjentar sugge-
sjonen. Dette fungerer på samme måte som 
å stå opp og vaske trappeoppgangen – det 

er en såpass kjedelig oppgave at til slutt vil 
underbevisstheten gjøre at du mister foku-
set. For å slippe å gjøre oppgaven sovner du 
vekk fra den.  

Forskjellige årsaker
– Det kan være mange forskjellige årsaker 
til søvnproblemer. Kanskje føler personen 
uro fordi han har unngått noe han bør 
forholde seg til. Kan denne tilnærmingen 
da være en slags symptombehandling, som 
i verste fall kan være litt farlig?

– Å være uthvilt er helt nødvendig for 
å kunne tenke riktig, så det å få sove gjør 
at hele systemet fungerer bedre. Da kan 
man bedre sortere ut og tenke på de tin-
gene. Det er dog riktig at man kan bruke 
hypnose og andre teknikker for å unngå å 
rydde opp i ting, og da kan det bli farlig, 
sier Stubsjøen. 

Selvsuggesjon
Alle psykiske problemer kan sees som en 
form for negativ eller lite konstruktiv selv-
suggesjon, sier han. 

– Når vi har noe som er vondt eller 
ubehagelig, har vi en tendens til å tenke på 
det igjen og igjen på en forvrengt måte som 
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ikke er i tråd med virkeligheten, og dette 
gjør ofte at smerten forsterkes.

Kroppen vår er laget for å unngå smerte, 
vi prøver å unngå fysisk ubehag. Det 
gjelder også psykisk ubehag, og det er ikke 
alltid heldig, sier Stubsjøen.

– Gjennom det utvikler vi en del uhen-
siktsmessige rutiner, ritualer og tankemøn-
stre for å unngå det psykiske ubehaget. Tar 
vi derimot fram det vi er redd for i psyken 
og virkelig ser på det – i motsetning til å 
være fanget i repetitive «worst case scena-
rioes» omkring det vi er redd for – så er det 
som troll i esken. Når det kommer fram i 
dagslyset, blir det forsteinet, sprekker opp. 
Det løsner mye lettere og blir borte. 

Nøktern tilnærming
– Norsk lov sier at bare psykologer og leger 
har lov til å utføre hypnose, men mange 
tilbyr hypnose uten å ha denne kvalifikasjo-
nen. Hvordan vil din tilnærming skille seg 
fra disses?

– Jeg er mer nøktern. Jeg lover ikke at 
jeg kan fikse alt, eller at alt kan kureres 
på 1–2–3. Jeg avgrenser problemstillingen 
til psykosomatiske og psykiske sykdom-
mer. Jeg hevder ikke å kunne behandle 
somatiske sykdommer som kreft, slik noen 
tilskriver seg på internett. Noen hevder å 
kunne kurere alle mulige rare sykdommer, 
noe som er uheldig. Forskning viser at hvis 
du gis et falskt håp, så blir du mer stresset 
når det går opp for deg at dette var bygget 
på falskt grunnlag, enn hvis du har et mer 
nøkternt, realistisk bilde av hva du kan 
forvente og ikke forvente. 

Han kan hjelpe en person som har kreft 
eksempelvis ved å eksperimentere med å 
prøve å aktivisere immunsystemet, men vil 
aldri bruke det som hovedtilnærming.

– Jeg vil kreve at vedkommende parallelt 
følger vanlig legebehandling. Jeg vil også 
hjelpe personen å håndtere stresset rundt å 
ha en så alvorlig diagnose, men jeg vil aldri 
bruke hypnose som erstatning for vanlig 
legevitenskap. 

Cowboyhypnose og falske minner
Noen år tilbake uttalte han til media at 
hypnosemarkedet i Norge var som «ville 
vesten», og omtalte ukvalifisertes hypnose 
som «cowboy-hypnose».

– Hvilke farer ser du ved «cowboy-
hypnose»?

– Utøvere med manglende psykologisk 
forståelse vil ofte be klienten gå tilbake 
til vanskelige opplevelser tidligere i livet 
og stille ledende spørsmål. Selv mener jeg 
regresjonsterapi er lite effektivt og ofte kan 
være retraumatiserende. I de få tilfellene 
der jeg går tilbake til vanskelig opplevel-
ser, vil jeg bruke et «rent språk». La oss si 
at klienten er redd for noe som skjedde 

en kveld da han var åtte år gammel. Han 
mistenker at noen kom inn og befølte ham. 
Da vil jeg si: «Gå tilbake til den tiden og 
observer det som skjedde, som om du var et 
usynlig spøkelse. Du ser alt med et nøytralt 
og åpent sinn.» Jeg legger ikke føringer 
inn i hva personen skal se eller oppleve. 
En person som 
ikke har trening 
i dette, vil lett 
kunne si: «Legg 
merke til når den 
slemme man-
nen kommer inn, og kjenn etter hvordan 
det føles når han tar på deg.» Da legger de 
forutsetninger i språket om at det skjedde 
noe ubehagelig. De gjør ikke det for å være 
slemme, men de har ikke forståelse for hvor 
lett det er å så falske minner i den de jobber 
med.

Han opplever at mange blir ganske «fuc-
ket opp» i hodet via regresjonsterapi.

– De får en overnaturlig tro på hvordan 
ting henger sammen, og så blir de stres-
set rundt det og får problemer som er 
unødvendige. Det ser jeg stadig i forbin-
delse med ulike trosberetninger, om det 
er kristne, muslimer eller folk som tror på 
karma. Mange av disse menneskene sliter 
med unødvendig stress, fordi de surrer seg 
selv inn i en vond verden av årsak–virk-
ning-sammenheng som i hvert fall jeg på 
utsiden ikke kan se er reell. Da skaper det 
unødvendig psykisk lidelse. Det er mulig å 
bruke hypnose til å skape den slags ting og 
forsterke en unødig eller overdreven dårlig 
samvittighet for noe, eller å få folk til å tro 
at det å spise sjokolade vil være skadelig 
hver eneste gang. 

Opprinnelsestraumet 
Han er altså skeptisk til den freudianske 
tankegangen om å gå tilbake til «opprin-

nelsestraumet», for eksempel et overgrep, 
for å løse et problem i nåtid. Stubsjøen 
bagatelliserer ikke overgrep, men hevder at 
det er hvordan vi tenker om situasjonen i 
ettertid som gjør oss traumatiserte på sikt, 
ikke det som en gang skjedde. 

– To tenåringsjenter ble voldtatt på ferie i 
Syden, sier Stubsjøen.

– For den ene jenta ble 
hele livet ødelagt etterpå, 
hun klarer ikke å ha en 
kjæreste eller et normalt 
sexliv. Jeg underslår ikke 

at opplevelsen var vanskelig, men hun trau-
matiserer seg selv på nytt ved å fokusere 
på de minnene. Den andre jenta som ble 
voldtatt, tenkte med en gang at «jeg skal 
ikke la en drittsekk ødelegge livet mitt». 
Med en gang hun kom hjem, ringte hun en 
kamerat og hadde masse positiv sex med en 
gang, for å ikke la den negative opplevelsen 
feste seg i kroppen. Hun gjorde noe aktivt 
for å ikke la det bli et traume. 

Det samme gjelder også for barn, 
fortsetter han. 

– Noen barn vil umiddelbart tenke – 
bevisst eller ubevisst – «dette er fælt, det 
er min skyld» etc. Andre barn vil tenke 
«dette var en jævlig drittsekk som gjorde 
det og det» eller «jeg hadde bare uflaks». 
Det er måten man tenker på etter trau-
met som er traumatiserende over tid, ikke 
selve traumet. Hvordan kunne vi ellers 
forklare at to mennesker kan oppleve det 
samme traumet, og den ene har minimalt 
med problemer mens den andre får livet 
ødelagt? 

– For meg er ikke terapi noe som skal ta 
vekk noe – jeg skal ikke ta vekk traumet, 
jeg skal bygge inn en ny måte å tenke på 
som gjør at traumet ikke er traumatise-
rende lenger, avslutter Stubsjøen.
Les mer på www.sigurdstubsjøen.no

«Det store flertallet responderer 
best når det skapes en negativ  

assosiasjon til det de vil slutte med.»
Sigurd Stubsjøen, hypnoterapeut

Alle 
psykiske proble-

mer kan sees som en 
form for negativ eller 

lite konstruktiv selvsug-
gesjon, mener psykolog 

og forfatter Sigurd 
Stubsjøen.


