
Formação Online e
Presencial em Hipnose

Aprenda de forma prática e objetiva essa formação
capaz de transformar vidas, acessando os níveis

mais profundos da mente humana.

Como isso
funciona?

1 Essa formação aborda a hipnose clássica, clínica e trans-
pessoal, ideal para tratar problemas psicológicos e outros.

2 Capaz de agir diretamente no cérebro atuando
em todos os nossos 5 sentidos e nas emoções.

3 Técnica de tratamento psicológico mais e ciente do
mundo, em termos de rapidez nos resultados.



Torne-se um Hipno-
terapeuta pro ssional

A maioria das pessoas descobrem
quem elas realmente são e sabem
como corrigir os traumas do pas-
sado.

Traumas do Passado

Os pacientes passam a conhecer
mais a si próprio e a ter muito
mais autocontrole de suas ações.

Autoconhecimento

Acontece em etapas e cada
pessoa precisa passar por um
número diferente de sessões de
terapia.

Reeducação

O controle das fobias é algo real
e que traz inúmeros benefícios à
vida do cliente.

Fobias

Além de atingir o público em
geral, estudantes também se
beneciam do método.

Para Todos

Clientes que passam pelas ses-
sões, ganham mais capacidade
de foco e atenção com a hipnose.

Memórias

Está esperando o que para garantir sua formação?



Mas, o que
é a Hipnose?
É uma formação completa abordando a hipnose clássica, clínica e
transpessoal, em todos os aspectos relacionados ao papel do
hipnoterapeuta.

Quem
pode fazer?
Essa formação é recomendada para toda e qualquer pessoa
envolvida na área de hipnose ou que esteja se preparando para
ingressar nessa área.

Qual modelo
será abordado?
Segue-se uma linha prática de orientação, para que você possa ter
uma performance de alto impacto. Você irá aprender a desenvolver
as suas habilidades de liderança.

Medo, estresse, ansiedade, pânico, fobias... Sabemos o quanto tem
sido difícil para muita gente controlar suas emoções nesses últimos
anos. São muitas emoções ao mesmo tempo, né?

Em nossa formação você aprenderá o pacote completo, ou seja,
Practitioner + Master, com certicado garantido e muito mais!

Coloque em prática!



HIPNOSE CLÁSSICA

– História da hipnose e seus percursores
– O que é hipnose
– Utilizando a hipnose
– Primeiros passos da hipnose
– Rapport (postural e vocal)
– P– Pre-talk
– Loop Hipnótico
– Yes Set
– Exercícios de Suscetibilidade, Convincers e pseudo hipnose
– Níveis de transe (hipnoidal, leve, médio, profundo sonambúlico)
– Fisiologia do transe
– Induções rápidas e instantâneas
– – Formas de aprofundamento de transe
– Contagem regressiva
– Escada ou elevador
– Signo Sinal
– Âncoras
– Aplicando sugestões
– Hipnose em crianças
– P– Presente Hipnótico
– Ab-reação

Conteúdo
programático:



HIPNOSE CLÍNICA

– Lado esquerdo e direito do cérebro
– Anamnese
– Induções clínicas
– Indução conversacional
– Modelo da mente humana
–– Tratamento de Fobias
– Anelgesia Hipnotica
– Anestesia Hipnotica
– Ancoragens e sigo – sinal
– Regressão de memória
– Regressão de vidas passadas
– Balão gástrico Hipnotico
–– Tratamento para Tabagismo
– Ansiedade e depressão
– Dissociação
– Revivicação
– Relembrança
– Hiperminésia

Conteúdo
programático:



HIPNOSE TRANSPESSOAL

– Lado esquerdo e direito do cérebro
– Anamnese
– Induções clínicas
– Indução conversacional
– Modelo da mente humana
–– Tratamento de Fobias
– Anelgesia Hipnotica
– Anestesia Hipnotica
– Ancoragens e sigo – sinal
– Regressão de memória
– Regressão de vidas passadas
– Balão gástrico Hipnotico
–– Tratamento para Tabagismo
– Ansiedade e depressão
– Dissociação
– Revivicação
– Relembrança
– Hiperminésia

Conteúdo
programático:


