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Klientkort til hypnosebehandling 

Du bedes udfylde kortet herunder, så godt du kan - og sende det til os senest et par dage før første 

behandling. 

Oplysningerne må gerne være i stikord og kort form – de er kun til at snakke ud fra… 😊 

OBS: 

Du kan vælge at sende kortet tilbage til hypnose@live.dk  eller via en sikker krypteret linje, hvis du opfatter 

oplysningerne som personfølsomme.  

Det kan så enten ske til vore krypterede email: hypnosevaerkstedet@protonmail.com  (lettest) - eller hvis du 

har udvidet Nemid til hypnose@live.dk  

Under alle omstændigheder vil din oplysninger blive opbevaret krypteret og slettes  inden for et halvt år 

efter din behandling. 

Med venlig hilsen 

Helen og Jan    Hypnoseværkstedet 

 

Udfyld ved at skrive på linjen under felterne 

Navn 

 

Dato og klokkeslæt for din første behandling 

 

Dine fødselsdato 

 

Telefon 

 

Email 

 

Adresse 

 

Hvad ønsker du behandling for? 

 

Giv et kort rids af hvad du ellers fejler & ofte lider af? 
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Hvad har du gjort dig af tanker om det du fejler, årsager og sammenhænge...? 

 

Hvad har du fået at vide om det du fejler hos behandlere & fagpersoner - og hvad har du til nu forsøgt dig 
med for din lidelse? 

 

Har du været i hypnose før – eller set hypnose, som show? – fortæl…  

 

Skriv lidt om hvordan du føler du burde have det og hvordan du ønsker at have, når vi er færdige med 
dig? 

 

Hvordan har du fundet frem til os? 

 

Bekræft herunder, at du er indforstået med vore generelle vilkår og betingelser ved at skrive dit fulde 
navn: 

Du kan læse vilkår og betingelser her 

Dit navn her 
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