
Familien Petersen: ”Gitte er det mest inspirende og livgivende menneske vi nogensinde har mødt. 
Hun er et livstykke med ukueligt gå på mod, der har én mission, nemlig: at sprede glæde og hjælpe 
folk med at komme videre i livet”. 

Natacha 13 år: ”Hun er en person, som har meget overskud og altid er glad. Hun er ligesom en 
engel, der har fået at vide, at hun skal gå rundt og sprede glæde. Hendes gode humør smitter, og så 
bliver man pludselig meget glad, og kan se alle de positive ting, der er ved én bestemt ting”. 

Hypnose behandling går ud på at få ”ændret” sine ubevidste negative tanker og handlinger til 
positive og langt mere konstruktive handlinger.  

Hypnose behandling giver dermed en sikker ændring af dine tanke/handlemønstre. Dette gør 
dagligdagen mere overkommelig, følelsen af glæde og overskud er større, og dine problemer vil 
være langt mere overskuelige. 

Da vi mennesker er fysiske, men også tænkende individer, har vi en evne, alene ved tankens kraft, 
til at kunne ændre vores fysiske tilstand. Tag f.eks. cykelrytteren Lance Armstrong, der havde så 
mange kraftknuder, at han i virkeligheden ikke kunne overleve, og alligevel blev han rask, 
selvfølgelig med behandling, men i høj grad også pga. sin stædighed; han ville simpelthen være 
rask, nægtede at give op og havde en tyrker tro på, at det her skulle han nok overleve. 

Og sådanne historier er hele verden fyldt af. Nogen kalder dem mirakler, og det er det måske også, 
men hvad er det så der skaber dem, hvis ikke det er os selv? Er det gud, eller troen på: -tja ham eller 
bare det du selv virkelig brændende ønsker? 

Anette Petersen 44 år, med en forhenværende ”kronisk” muskel sygdom! 

Har du problemer med din teenager, så kan jeg varmt anbefale en omgang terapi af Gitte Thomsen. 
Selv om din søn eller datter synes, at ”det er noget fis, og du da bare er for langt ude”, så har Gitte 
en evne til at nå ind til de unge mennesker. Og det kan godt være, du ikke synes, at det har rykket 
noget de første uger/måneder (alt efter hvor tit, og hvor mange behandlinger/samtaler de har haft), 
men jeg kan garantere, at der sker ændringer: 

I vores lille familie er vi gået helt fra at have smidt vores teenager søn på porten, til nu at leve 
harmonisk sammen, med mange grin og gensidig respekt i dagligdagen under samme tag! 

Se det kalder jeg positiv ændring. 

Den lykkelige familie i Holbæk.  

Min datter skulle opereres i hovedet, og var rigtig meget nervøs, men efter bare én af Gitte´s 
behandlinger, var det intet problem. Hun var da en lille smule spændt på selve dagen, men hun 
havde fået en rigtig god nattesøvn helt uden bekymringer, og var helt afslappet før under og efter 
indlæggelsen. 

Og min højdeskræk er forsvundet som dug for solen. 

Den glade mor Zenia. 



Gitte gør meget ud af at alting går sobert og tillidsfuldt til. Gitte bruger meget tid på at gøre én 
fortrolig med hendes metoder, hvad der også er rigtig vigtig, da det jo er ens underbevidsthed, hun 
går ind og ”roder” ved, men hun gør ikke noget, man ikke har aftalt med hende på forhånd. Under 
hypnosen er man jo ikke ”helt væk”, så man kan sagtens følge med i hele forløbet. Det er en 
behagelig svævende tilstand, man befinder sig i. Gitte giver sig rigtig god tid, er god til at forklare, 
og er meget forstående for ens problemer, så hele forløbet er en meget behagelig oplevelse. Der er 
simpelthen alle pengene værd!! 

Gitte kan så mange ting: hypnose, NLP, coaching, healing og så er hun bare et af den slags 
mennesker der ønsker at hjælpe, og alt det bruger hun i sine behandlinger, som hun kombinerer så 
det passer til det enkelte individ alt efter, hvordan man har det på det givende tidspunkt. Dette giver 
det optimale udbytte af en behandling. Mere kan man da ikke forlange for sine penge, vel! 
 


