
Tekniken Core Energy Healing Hypnos – CEHH
av internationellt certifierad hypnotisör Elisabeth Persson

Utbilda dig till  
Spirituell Hypnotisör



Introduktion
Vår uppgift är att bli den bästa versionen av oss  

själva så att vi ska stå i vår egen kraft. 

Bli mentalt klar, genomför din livsplan och  

super-manifestera.

Kursbeskrivning
Tekniken Core Energy Healing Hypnos – CEHH är 

tekniken som löser blockeringar i alla tidslinjer,  

barndomen, tidigare liv och för dig in i framtiden 

med den nya sessionen ”Fast Progression Session”.

Utbildningen innehåller tre olika delar, varje del  

utbildas du under en helg lördag–söndag samman-

lagt tre helger under tre månader, se nedan. 

Del  1 Lär dig hypnos.
Del 2 Lär dig regressionsterapi,  

hypnos tillbaka till tidigare liv.
Del 3 Lär dig framtidens hypnos  

in i framtiden.

Kursen lär dig hur du kopplar på ditt super-under-

medvetna, din intuition, dina guider, öppnar ditt  

tredje öga och läran om hur energier fungerar. med 

hjälp av källans oändliga kraft under hypnosen.

I ditt undermedvetna finns alla dina svar för att du 

ska bli mentalt klar och hitta din livsväg. Lär dig en 

framgångsformel så att du kan börja din livs resa  

och designa din framtid. 

CEHH Del 1–3



Lär dig hypnos en helg med Elisabeth Persson

Känner du att du vill ha större inflytande och få mera  
handlingskraft.

 Lär dig sanningen om hypnos, hur du kan kontakta ditt 

undermedvetna, lösa blockeringar och begränsningar.

 Lär dig hur du hypnotiserar dig själv och andra.

 Lär dig hur du skapar mer inflytande och genomslagskraft.

 Lär dig hur du skapar ett kreativt tillstånd.

 Lär dig dig hur du skapar fokus och koncentration.

 Lär dig kan få kontakt med ditt undermedvetna och höja 

dina energier.

 Lär dig hur du tar bort blockeringar, mönster och hinder.

 Lär dig hur du kopplar på ditt super-undermedvetna,  

ditt sjätte sinne, intuition, tredje öga, energier.

Lär dig regressionsterapi (tidigare liv)  
en helg med Elisabeth Persson

Känner du att du sitter fast och du inte kommer vidare?  
Då sitter du garanterat fast i själen och det löser man  
genom och gå in i tidigare liv. Lär dig hur mental och fysisk 
smärta kan sätta sig i ditt undermedvetna sinne.

 Lär dig hur du guidar in någon i tidigare liv.

 Lär dig hur du ska förbättra ditt immunförsvar.

 Lär dig hur du ska hjälpa människor att heala sina energier.

 Lär dig hur du bryter energiband och klargör energier.

 Lär dig hur du kan jobba med utbrändhet.

 Lär dig hur du kan ta bort dödsångest.

 Lär dig hur du kan bli av med fobier.

 Lär dig att bryta negativa vanor och missbruk som  

alkoholism och matmissbruk. 

 Lär dig hur du kopplar på ditt super-undermedvetna,  

ditt sjätte sinne, intuition, tredje öga, energier.

CEHH Del 1 CEHH Del 2



Lär dig hypnos in i framtiden  
en helg med Elisabeth Persson 

Är du nyfiken på framtiden? Alla svar du vill veta finns i ditt 
undermedvetna. Gör en hypnos in i framtiden. Lär dig hur 
du hittar din livsväg, finner din tvillingsjäl. Vilken uppgift du 
har här i livet? Endast du sätter dina begränsningar och kan 
medvetet bringar klarhet.

 Lär dig hur man gör en hypnos in i framtiden.

 Lär dig hur du kan få svar på vad som händer om 1 år, 2 år 

och 3 år.

 Lär dig hur du kan koppla upp dig till källans oändliga kraft.

 Lär dig vilka tre utmaningar du ska jobba med i detta livet.

 Lär dig hur du kan få svar på kärleksrelationer.

 Lär dig hur du kan få svar på vilket som är din själs syfte.

 Lär dig framgångsformeln på din rätta väg. 

 Lägg in dina framtidsplaner i ditt undermedvetna och  

super-manifestera.

 Lär dig hur du kopplar på ditt super-undermedvetna,  

ditt sjätte sinne, intuition, tredje öga, energier

Som Kursmaterial du kommer att få boken  
“Finn din Core Energy – designa din framtid”

CEHH® Handbok: Omfattande instruktioner och vägledning 

för varje steg i Fast Progression Session och en steg-för-steg 

beskrivning av hela processen från början till slut.

 

Tentamen och Forum
Det kommer att bli en tentamen i slutet av kursen. Du måste  

klara 85% eller mer för att få ett officiellt certifikat. Du kom-

mer att ha tre möjligheter att klara provet. Om du är aktiv 

under kursen kommer du inte ha några problem att klara 

denna tentamen. När du har klarat provet får du en inbjudan 

till nätverket CEHH®-Forum där du kan ställa frågor och få 

råd och stöd, när du satt igång din verksamhet.

Krav för certifikat
För varje del som du har du har slutfört (1–3) ska du skicka 

in anteckningar på dina första 10 sessioner i hypnos. När du 

blivit godkänd på dessa får du ditt certifikat och kan börja 

jobba som hypnotisör.

Kurspris
Kostnaden för din investering för del 1–3, är 20 900 kr inkl. 

moms om du är privatperson och 20 900 kr exkl. moms 

(26 125 kr inkl. moms) om du är egen företagare. Om du vill 

dela upp betalningarna till varje omgång eller delbetala  

kontakta elisabeth@deepchange.se. 

Kurslokal 
Deep Change – Elisabeth Persson

Vasagatan 14 C

216 12 Limhamn

Telefon: 0760278001
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