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5Nye veje til et liv i balance med PeakStates

Harmoni, balance og momentvis lykkefølelse er synonymer for det gode liv, 
men følelsesmæssige ubalancer, eksistentielle problemer, angst, sorg, misbrug 
og psykisk sygdom blokerer ofte for en meningsfuld, fredfyldt og berigende 
tilværelse.
Peakstates Klinikken genopretter den mentale sundhed ved hjælp af helt nye 
psykologiske, shamanistiske og spirituelle teknikker og tilbyder terapi og klinisk 
behandling med afsæt i de traumer og blokeringer, vi bærer med os – nogle helt 
tilbage fra før fødslen.

Indre fred
alle mennesker ophober gennem tilværelsen en del traumatiske oplevelser, og 
summen af disse gør det vanskeligere at håndtere aktuelle livskriser og dermed 
at opnå et liv med indre fred og lykkefølelse.
Peakstates Klinikken hjælper – via meditativ traumebehandling og indsigt i de 
psykiske og biologiske sammenhænge – med til at forløse de blokerende trau-
mer og fjerne den indre støj, der forstyrrer både krop og sind.

Ro i sindet
I dialog og samspil med en Peakstates terapeut er det muligt at bearbejde og 
forløse konkrete traumer og specifikke problemstillinger - og samtidig bane 
vejen til større selvindsigt og ro. 

fo
to

: s
te

en
 e

va
ld



”PeaKstates  
taGer OVer der 

HVOr almIndelIG 
teraPI stOPPer” 

Fokus på den enkelte

På baggrund af banebrydende opdagelser og en unik indsigt i de prænatale 
udviklingsstadier har Peakstates udviklet værktøjer til at hjælpe mennesker med 
følelsesmæssige og fysiske ubalancer. traumehealing kan føre til peak oplevelser 
og peak states, der er Peakstates Klinikkens kerneområde.

PeakStates Klinikkens klienter har typisk følgende lidelser:
• eksistentiel angst
• ukontrollable stemmer og negative tanker,  
 også hos mennesker med skizofreni
• symptomer på autisme
• reaktivering af fortidens traumer
• Ptsd (posttraumatisk stresssyndrom)
• Paranoia
• sorgbearbejdning
• frygt
• afhængighed i lettere eller sværere grad
• Psykiske ubalancer, der medfører fysiske symptomer

Peakstates Klinikken arbejder også med mennesker, der ønsker udvikling 
og bedre bevidsthedstilstande.
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”PeaKstates VIser 
VeJ tIl KrOPPens 

manGe IntellI-
Genser OG GIVer 

adGanG tIl en 
dYBere IndsIGt OG 

selVfOrstÅelse”

Videre i livet med PeakStates

Behandlingens forløb
Gennem samtale finder Peakstates terapeuten og klienten i fællesskab frem til 
det aktuelle problem. der aftales en plan for det videre forløb, der typisk består 
af 1-3 sessioner af varierende længde. 

Meditativ healingsproces
Behandlingen foregår som en meditativ healingsproces. terapeuterne anvender 
avancerede regressionsteknikker, der gør det muligt at afhjælpe de psykiske og 
fysiske faktorer, som har udløst problemet.

Egne metoder
der anvendes kun i begrænset omfang almindelig samtaleterapi. terapeuterne 
gør i stedet brug af avancerede healingsprocesser, som er udviklet af Peakstates 
Instituttet.

Kontrakt
et behandlingsforløb koster fra 10.000,- kroner og opefter. der udfærdiges  
en kontrakt, som beskriver det forventede resultat af behandlingen.  
Beløbet deponeres før den første behandling.
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Instituttet for studier af PeakStates (ISPS)

ISPS er en verdensomspændende organisation, der driver forskning, 
undervisning og klinisk behandling med udgangspunkt i studier af den  
psykologiske og biologiske bevidsthed. ISPS har gjort nogle banebrydende 
opdagelser i forhold til den prænatale udvikling – en indsigt, der har ført til  
udvikling af en række teknikker, som gør det muligt at opnå optimale bevidst-
hedstilstande. dette spændende område har vist sig at have en række  
praktiske anvendelsesmuligheder inden for psykologi- og sundhedsområdet.

Visionen
målet med Peakstates behandlingsprocesser, forskning og healing er at  
forbedre livskvaliteten for den enkelte, hele menneskeheden og planeten.

Forskningen
I forskningen anvendes regressionsteknikker til at afsøge de biologiske  
udviklingsstadier og deres betydning for vores mentale og fysiske sundhed. 

Terapeuter og kurser
supplerende information om Peakstates terapeuter, behandlingsmuligheder, 
kursusforløb og uddannelse ses på www.peakstates.dk

Vi glæder os til at se dig
PeakStates Klinikken

PeakStates Klinikken
Hellerupvej 10, 
Baghuset 2. sal 
dK-2900 Hellerup
t +45 70 22 99 87

www.peakstates.dk
www.peakstates.com
klinik@peakstates.dk

telefontid hverdage:
kl. 8.00 - 9.00 
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PeakStates Klinikken
Hellerupvej 10, 
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