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Uddrag af Hæftet: Søvnhypnose til børn 
med ADHD/Urolige børn 

Til dig der vil supplere/ forstærke behandlingen derhjemme med et 
barn, der er for ungt eller umodent til selvhypnose. 

 

OBS: 

 

Vi lærer dig i selvbehandlingerne at åbne op for din krops & psykes iboende evne til at 
skabe naturlig balance i dine indre energier og dit hele velbefindende iøvrigt.  

Det er ikke intentionen at påstå, at vi kan helbrede eller behandle ADHD som lidelse.  

Vi lærer dig ”kun” at leve godt med din ADHD og at fjerne eller formindske symptomer og 
gener.  

Det er derfor vigtigt at pointere, at du altid skal opsøge din læge og  lytte til dennes 
råd og veledning, samt følge behandlingsplaner fra det etaplerede system iøvrigt. 

Dette hæfte er ophavsretligt beskyttet - og må ikke overdrages til andre, videresælges 
eller offentliggøres under nogen form!   

Alt materialet i serien af Hjemmebehandlinger er digitalt mærket - og overtrædelser af 
ophavsret  vil blive retsforfulgt. 
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HVAD INDEHOLDER HÆFTET  OG HVORDAN ER DET BYGGET 

OP 
 

Dette hæfte er kun et uddrag af hæftet: Søvnhypnose til børn med 
ADHD/Urolige børn.  

Men det vil gøre dig i stand til at lave og udføre en professionel, 
effektiv søvnhypnose på dit barn, hvis du følger anvisningerne undervejs. 

Da det er lavet til brug for børn med ADHD eller anden urolig adfærd er 
eksemplerne taget herfra men der er ikke det mindste i vejen for at du 
ændrer til lige netop jeres behov  

Da du mangler de instruktioner og forklaringer, der er i den fulde version 
får du her i kort form de mest nødvendige anvisninger her: 

 

Der er to metoder inden for søvnhypnose: 

 
o Den klassiske søvnhypnose - Sloganmetoden, hvor du finder lige 

præcis de rigtige følelsesord, der udtrykker det du ønsker for dit barn 
(enkelt og simpelt at udføre) 
 

o Billedmetoden, hvor du snakker i billeder, der beskriver den perfekte 
verden, hvor dit barn har fået alle de gode egenskaber allerede. 
(mere kreativt, men mere krævende at udføre) 
 

Virkningen af de 2 metoder, er den samme - men vælg den,  du har det 
bedst med, når du tænker på at udføre den. 
 

For at søvnhypnose virker skal du: 

o Lave et slogan med 1-2 budskaber (max 3) for det du ønsker dig 
o Budskabet skal være i nutid, kort og præcist 
o Barnet skal selv ønske behandling og mål, hvis det er bevidst. 
o Der skal være mange gentagelser (20 – 25 efter alder og type) 
o Du skal udføre behandlingen 3-4 uger for fuld og varig effekt 

http://www.adhdvaerkstedet.dk/
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o Behandlingen skal udføres mindst 1 gang pr. dag af den samme 
person ved senge tid. 

o Selvom det hedder søvnhypnose kan det gøres lige før eller efter at 
barnet er faldet i søvn (1 time ind i søvnen) 
 

Alfa og omega er at finde det helt rigtige slogan: 

o  Der udtrykker præcist det, som du og dit barn ønsker jer. (vend det 

negative 180 grader!) 

o Er mundret og let at sige. 
o Danner gode billeder i jer begge 
o Er rent positivt! 

 

Din slogansætning består af følgende: 

o 1-2 positive ord, der udtrykker lige præcis det, du ønsker for dit barn. 
o En rammesætning der er i nutid, klar og enkel. 
o Evt. et forstærkende følelsesord. 

 
 

Eksempel: Du er elsket rolig og klar 

 

 

SÅDAN FINDER DU DINE SLOGANS 

Du kan bruge skemaet her til at lave dine slogans                                              

                                                                                                                                                                     

 

Det at finde det præcise sloganord, er afgørende for succes. 

Det skal præcis udtrykke det, du ønsker for dit barn udtrykt i et 
billedligt stærkt ord. 

Oftest er det nemmest bare at vende det negative ord 180 grader: 

Ond       god          trist      glad       uro       ro 

http://www.adhdvaerkstedet.dk/
http://www.hjemmebehandlinger.dk/
http://www.hypnosevaerkstedet.dk/
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Skriv det negative dit barn lider af op i kolonne 1 og arbejd dig så 
frem til jeres endelige slogan i kolonne 4. 

Hvis det kun er få ting så brug Endelige sloganord – Hvis der er 
mange så ”smelt dem sammen så du kun har 2 budskaber til din 
slogansætning. 

Skabelon Sloganfinder 
 

NEGATIVE ORD / DET DIT 

BARN LIDER AF. 
POSITIVE 

MODSÆTNING 
ENDELIGE 

SLOGANORD 
SAMMENSMELTET 

SLOGANORD 
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SØVNHYPNOSENS BUD TIL DE 3 ALDERSTRIN 
 

I dette kapitel lærer du at udføre søvnhypnosen til de tre mulige 
aldersgrupper: 

 

 Foster/baby er den alder 
hvor moderen og barnet 
er symbiotiske rent 
underbevidsthedsmæssigt. 
Sproget her er i høj 
grad tilegnet moderens 
underbevidsthed, som 
så ”oversætter” og 
sender videre til 
barnet.  
Barnet spørges ikke til 
råds men omsorgsperson 
vælger, hvad der skal lægges ind. 
 

 
 
 

 
 
 
Det yngre barn, hvor barnet begyndende 
udvikler sin egen selvstændige 
underbevidsthed. Sproget og ordvalg 
tillempes derfor et barn på aktuelle 
alderstrin.  
Barnet skal selv ønske behandling og indse 
problem, men må gerne hjælpes meget i 
processen. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.adhdvaerkstedet.dk/
http://www.hjemmebehandlinger.dk/
http://www.hypnosevaerkstedet.dk/
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 Det mellemstore barn, skal selv fuldt og helt erkende problem og 
ønske behandlingen.  
 
På samme måde 
skal denne 
aldersgruppe 
selv vælge ord 
og det der skal 
lægges ind. 
 
Den voksne har 
dog vetoret, da 
det også skal 
være mundret og 
give mening for 
den, der 
behandler. 

 

FOSTER OG BABYSTADIET 
På dette stade er der en tæt 
symbiose mellem barnets og moderens 
underbevidstheder.  

Barnet kobler så at sige til 
moderens system og tager sine 
fornemmelser, billeder og 
forandringer derfra. 

Det er derfor formålstjenligt at 
lave slogans, billeder og tekster 
ud fra moderens forestillingsverden 
- altså tale ind i moderen med 
ordvalg abstrakthedsniveau etc. 

Vi anbefaler i denne alder, at det 
er moderen, der udføre 
søvnhypnosen, da det er den direkte 
forbindelse, så at sige.:-)  

 

Der kan dog være forhold, der taler i mod f.eks.: 

o Forældrenes sammenhørighedsfølelse  
o Faderens sind og udstråling  

http://www.adhdvaerkstedet.dk/
http://www.hjemmebehandlinger.dk/
http://www.hypnosevaerkstedet.dk/
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o En persons særlige evner for hypnose.  

Der er så intet at betænke sig på - vore anbefalinger er kun vejledende. 

Hvis faderen eller andre udfører søvnhypnosen, tilråder vi, at moderen 
ligger med barnet (det giver selvfølgelig sig selv, når det er ufødt ). 

Det kan i den forbindelse være en god idé, at den anden lægger sin hånd på 
barnet /maven for at ”bonde*” ekstra. 

 

 

 

* Bonde = skabe bånd til barnet 

 

 

 

 

UDFØRELSE AF KLASSISK SØVNHYPNOSE MED FOSTER/BABY                        

 

Du starter med at finde & 
præcisere det negative, som du 
ønsker at påvirke eller fjerne fra 
dit ufødte / lille barn.  

Brug evt. sloganfinderen til 
dette, hvis du er typen, der gerne 
vil have ting på papir. 

Vend så det negative 180 grader 
til dets positive modsætning. 

Hvis vi nu siger at det negative 
du finder eller frygter er: Uro og 
Kedafdethed. 

Så kunne den positive modsætning 
være: Rolig og glad. 

 

Du har nu følelseordene, som du 
gerne vil lægge ind i dit barn og 

http://www.adhdvaerkstedet.dk/
http://www.hjemmebehandlinger.dk/
http://www.hypnosevaerkstedet.dk/
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skal bare have det lagt ind i en rammesætning, så er din slogansætning 
klar.  

Den skal være i nutid, kort & præcis - samt ligge godt i din mund.  

Du kan her altid, uanset emnet, forstærke med ”at barnet er elsket og 
ønsket”, da dette er et urbehov i os alle født som ufødt. 

 

På det grundlag kunne din slogansætning være: 

 Du er rolig og glad. 

 Du er elsket, rolig og glad. 

 Du er ønsket, elsket, rolig & glad. 
 

 
Du er nu klar til selve hypnosen og lægger / eller sidder dig godt til 
rette med fuld fokus på dit barn. 

Tag så 3 dybe vejrtræning og lad dine øje glide i og fokuser for dit indre 
blik på barnet, som du ser, fornemmer eller forestiller dig det. 

Forestil dig så i tankerne, at dine øjne er så lukkede, at hvis du prøver 
at åbne dem er det, som om at de ikke orker at glide op.  

Test så dette kort.  

(Du er klar, når du har den fornemmelse, at du har sluppet alle muskler til 
øjenlågene, så øjnene bliver i, selv om du trækker i dem med musklerne- som når 
børn leger blinde) 

Så trækker du vejret langsomt og dybt og siger din slogansætning roligt, 
messende og monotomt, men alligevel fyldt med følelser og inden i dig selv 
rettet til dit barn: 

- Du er ønsket, elsket, rolig & glad. (eksempel) 
 

Sætningen gentages ca. 20 gange, evt. med en dyb hørbar vejrtræning imellem 
hver gang. 

 

 Hvorefter du slutter af med at sige:  

- Det var alt for nu – jeg glæder mig til at se dig vokse op og 
blive lige så fantastisk, som du er skabt til at være. 

 

 

http://www.adhdvaerkstedet.dk/
http://www.hjemmebehandlinger.dk/
http://www.hypnosevaerkstedet.dk/
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UDFØRELSE AF BILLEDMETODEN MED FOSTER/BABY                                   

Du finder på linie med den klassiske metode de ting, som du ønsker at lægge 
ind eller forstærke  i dit barn. 

Her skal du i stedet lægge det ind i en 
fortælling om dit barns liv, som du ønsker 
det. 

Du kan skrive det ned som et script -  eller 
du kan bevare historien som billeder i dit 
hoved. 

Når det er på plads, er du klar til selve 
hypnosen og lægger / eller sidder dig godt 
til rette med fuld fokus på dit barn. 

Tag så 3 dybe vejrtræning og lad dine øje 
glide langsomt i - og fokuser nu for dit 
indre blik på barnet, som du ser, fornemmer 
eller forestiller dig det. 

Forestil at dine øjne er så lukkede, at hvis 
du prøver at åbne dem, er det som om at de 
ikke orker at glide op. 

Så trækker du vejret langsomt og dybt og 
fokuseret med al din opmærksomhed og 
kærlighed rettet på dit barn, begynder du nu 
at fortælle historien, som du har i dit 
hoved. 

Scriptet kunne for eksempel se sådan ud -  men skal udstråle dine højeste 
ønsker for dit barn: 

 

Du er noget ganske særligt.  

Det, som du kan, gør en forskel både for dig, dem der holder af dig - og 
for den verden, som du er bestemt til, at gøre en forskel i. 

Fra nu af fylder du dig op med styrke og ro hver gang du mærker min 
vejrtrækning, mit hjerteslag, mine tanker omkring dig… 

Du finder dine særlige evner en for en og møder lige de mennesker, der 
viser dig vejen - på det rigtige sted - og den rigtige tid. 

Henter et overskud og en evne til at finde nye veje, løsninger og se 
muligheder og alt det gode du tager med dig ud i livet. 

http://www.adhdvaerkstedet.dk/
http://www.hjemmebehandlinger.dk/
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Du lærer at styre din hurtighed og de helt særlige evner, som du er bestemt 
til at forvalte  

Du er ventet og elsket og jeg/ vi vil være der for dig fra nu af og altid. 

 

 

DET YNGRE BARN 2-5 ÅR 
  

Du vælger, om Sloganmetoden eller 
Billedmetoden ligger mest for 
dig. 

Spørg så dit barn om I sammen 
skal gøre noget, der kan afhjælpe 
det han / hun er træt af. 

Gør det til noget spændende eller 
hyggeligt – et nyt godnatritual. 

Følg dine fornemmelser om du 
eller barnet skal vælge tidspunkt 
– men lad barnet have så meget 
indflydelse som muligt det højner 
ansvarlighed og dered effekt. 

Når I er sikre på, at I har det 
rigtige budskab og alt det 
praktiske er på plads, er I klar 

til at starte, hvis du vælger Den klassiske Metode /sloganmetoden. 

 

 

KLASSISK SØVNHYPNOSE MED YNGRE BARN                                             

 På det aftalte tidspunkt lister du ind, sætter dig ved 
sengekanten, giver dig til kende og tager dit barn i hånden. 

 Dernæst starter du på søvnhypnosen først med indledning, 
vejrtrækning og budskabet 

Det kunne f.eks. lyde sådan her, hvis du starter lige før barnet sover: 

http://www.adhdvaerkstedet.dk/
http://www.hjemmebehandlinger.dk/
http://www.hypnosevaerkstedet.dk/
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Dette eksempel findes også i den fulde version i en indtalt udgave, så du 
kan høre eksempler på vore betoninger og stemmeføring undervejs. 

Hej, det er mor  

Bare fortsæt med at holde dine øjne åbne og kig op i loftet – find en plet 
eller en skygge og kig på den fra nu af 

Træk vejret i samme rytme som barnet og med lyd på…  

Styr efter et stykke tid barnets vejrtrækning til at blive langsommere ved 
at gøre din langsom og dyb – når det er lykkedes så tæl 3 vejtrækninger 
højt: 

1….2…. 3…  

På den 3. vejrtrækning siger du, lige inden at barnet ånder ud: 

Lad nu dine øjne glide i, medens du ånder ud - og lad alle muskler i dine 
øjenlåg give slip, så dine øjne bare slapper helt af og lukker sig, lige 
som du allerede sover. 

Træk vejret laaansomt og dybt, medens du bare lytter til lyden af min 
stemme og forestiller dig de ting, som jeg siger, medens du lytter og helt 
til du falder i søvn… 

Sådan ja, ånd ind ….og rigtig laangsom ud igen….ind og ud - ud……… og ind, 
præcis. 

Efter 30 sekunders pause starter du på selve budskabet: 

- Du er lærenem, rolig og koncentreret  

Dette gentages i en langsom, monoton rytme ca. 20 gange med en dyb hørbar 
vejrtrækning mellem hver gang. Du holder så 10 sekunders pause og slutter 
af inden du lister ud: 
 
- Godnat og sov godt -  vi ses i morgen til en rigtig god dag. 

 

 

UDFØRELSE AF BILLEDMETODEN MED YNGRE BARN                                      

 

Dette afsnit er ikke med i gratisudgaven – se Udførelse af Billedmetoden med mellemstort 
barn  i næste afsnit og tilpas selv til alderstrin - eller køb den fulde udgave her : 
www.hjemmebehandlinger.dk                             

http://www.adhdvaerkstedet.dk/
http://www.hjemmebehandlinger.dk/
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DET MELLEMSTORE BARN 6-9 ÅR 
 

 

 I denne alder er det 
altafgørende at barnet selv 
ønsker behandlingen.  

Ser problemet som sit og selv 
tager en god del af ansvaret 
for behandlingen både, når den 
planlægges og udføres. 

Respekter barnets egne 
opfattelser og ord for 
problemer og løsninger - for 
kun hvis barnet er 100 % med, 
lykkes behandlingen fuldt ud. 

 

Du vælger, inden I snakker sammen, om Sloganmetoden eller Billedmetoden 
ligger mest for dig. 

Du finder sammen med dit barn de budskaber, som det ønsker at få lagt ind. 
Lad overvejende dit barn bestemme, men du må gerne give forslag. 

Dernæst aftaler i tidspunkt. Skal det være inden søvnen eller lige efter at 
dit barn er faldet i søvn – lad barnet vælge ud fra sin fornemmelse.  

Når I er sikre på, at I har det rigtige budskab og alt det praktiske er på 
plads, er I klar til at starte, hvis du vælger Den klassiske 
Metode/sloganmetoden. 

 

SKRIVE MANUS TIL BILLEDMETODE - MELLEMSTORT BARN                  

Hvis du derimod vælger Billedmetoden, skal du nu efter jeres snak skrive 
dit søvnhypnosescript. 

Dit script tager udgangspunkt i de positive budskaber, som du og dit barn 
sammen har fundet - og du skriver dem, så at sige ind i dit barns hverdag 
og tænkte fremtid. 

 En slags fortælling, der er det positive modstykke til det negative, der 
er problemet nu. 
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Fortællingen skal indeholde en meget positiv version, nærmest overdrevent 
rosenrødt og i stærke billeder.  

Der skal være et væld af gentagelser og du starter med de vigtigste ting, 
som du i øvrigt vender tilbage til igen og igen. 

De positive budskaber tales ind i alle dele af dit barns hverdag.  

Selvom vi råder dig til at skrive dit script ned, fungerer det rigtig fint, 
hvis du undervejs varierer det. Bare følger din fornemmelse og 
improviserer, når du snakker budskabet ind. 

Hvor du i den klassiske form skal tilstræbe en ensartethed både i indhold 
og form, er du her fri til at følge dine fornemmelser undervejs, 

 nøjagtig som den professionelle hypnotisør gør. 

Billedmetoden er nemlig i sin virkeform tættere på hypnosen i klinikken. 

 

 

KLASSISK SØVNHYPNOSE MED MELLEMSTORT BARN                                    

 På det aftalte tidspunkt lister du ind, sætter dig ved 
sengekanten, lægger din hånd på barnet eller dynen og giver dig 
til kende. 

 Dernæst starter du på søvnhypnosen først med indledning, 
vejrtrækning og budskabet 
 
 

Det kunne f.eks. lyde sådan her, hvis du starter før barnet sover: 

Dette eksempel findes også i den fulde version i en indtalt udgave, så du 
kan høre eksempler på vore betoninger og stemmeføring undervejs. 

Hej, det er mor  

Jeg  vil nu lægge den hypnose ind som vi har aftalt, så du kan blive lige 
så fantastisk, lige så rolig, glad og koncentreret, som jeg ved, at du er 
fra starten. 

Jeg vil be’ dig om at tage 3 dybe vejrtrækninger…  

Træk vejret i samme rytme som barnet og med lyd på 

1….2…. 3…  

På den 3. vertrækning siger du, medens at barnet udånder 
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Lad nu dine øjne glide i medens du ånder ud - og lad alle muskler i dine 
øjenlåg give slip, så dine øjne bare slapper helt af og lukker sig, lige 
som du allerede sover. 

Træk vejret laaansomt og dybt, medens du bare lytter til lyden af min 
stemme og forestiller dig de ting, som jeg siger, medens du lytter og til 
du falder i søvn… 

Sådan ja, ånd ind ….og rigtig langsom ud igen….ind og ud - ud……… og ind, 
præcis. 

Så starter du på selve budskabet: 

- Du er lærenem, rolig og koncentreret - noget helt for dig selv – noget 
fantastisk – med særlige evner – som folk vil forstå der ude i fremtiden, 
hvor alt er godt, fordi du er den du er. 

Dette gentages i en langsom, monoton rytme ca. 25 gange med en dyb, hørbar 
vejrtrækning mellem hver gang. Du holder så 10 sekunders pause og slutter 
af inden du lister ud: 
- Godnat og sov godt -  vi ses i morgen til en rigtig god dag. 

 
 

 

 
Du kan også vælge en mellemmetode, hvor du laver en 
lightudgave af billedmetoden: 
 
- Du er lærenem, rolig og koncentreret - noget særligt! 
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BILLEDMETODEN MED MELLEMSTORT BARN                                      

 
 På det aftalte tidspunkt lister du ind, sætter dig ved 

sengekanten, lægger din hånd på barnet eller dynen og giver dig 
til kende. 

 Dernæst starter du på søvnhypnosen først med indledning, 
vejrtrækning og budskabet 

 

Det kunne f.eks. lyde sådan her, hvis du starter før barnet sover: 

Dette eksempel findes også i den fulde version i en indtalt udgave, så du 
kan høre eksempler på vore betoninger og stemmeføring undervejs. 

Hej, det er mor  

Jeg  vil nu lægge den hypnose ind som vi har aftalt, så du kan blive lige 
så fantastisk, lige så rolig, glad og koncentreret, som jeg ved, at du er 
fra starten. 

Jeg vil be’ dig om at tage 3 dybe vejrtrækninger…  

Træk vejret i samme rytme som barnet og med lyd på 

1….2…. 3… sådan ja  

På den 3. vejrtrækning siger du, medens at barnet udånder 

Lad nu dine øjne glide i medens du ånder ud - og lad alle muskler i dine 
øjenlåg give slip, så dine øjne bare slapper helt af og lukker sig, lige 
som du allerede sover. 

Træk vejret laaansomt og dybt, medens du bare lytter til lyden af min 
stemme og forestiller dig de ting, som jeg siger, medens du lytter og til 
du falder i søvn… 

Sådan ja, ånd ind ….og rigtig langsom ud igen….ind og ud - ud……… og ind, 
præcis. 

Så starter du på selve hypnosen, som kunne se sådan her ud: 

- Du er noget helt særligt og bestemt til at blive noget helt særligt 
senere i dit liv.  

Allerede nu begynder du dag for dag at gøre dig klar til at gøre det 
fantastiske du senere skal i dit liv. 

Du er rolig og koncentreret i skolen. Lige så lærenem som du er skabt til 
at være. Forstår tingene så klart og enkelt meget hurtigere end de fleste – 
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du er god til det du gør – du kan noget særligt er noget særligt, 
fantastisk som du er! 

Du har det godt med alle – alle kan lide dig som du er - og for hver dag 
der går bliver du bedre og bedre, har det bedre og bedre.  

Du er lærenem, rolig og koncentreret -  lærer så legende let kan alt hvad 
du vil – er god til det der betyder noget – det er sådan det er. 

Du trives og lykkes med alt og har succes i skolen, i sport og blandt 
venner. 

Jo ældre du bliver desto mere ser andre alle dine kvaliteter og evner -  
Det som far og jeg allerede ved du indeholder det ser alle som tiden går! 

Jeg er stolt af dig stolt af at lige netop du er min søn  

lille pause 

Godnat og sov godt -  vi ses i morgen til en rigtig god dag.  

Så lister du ud 
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