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Opracował: Daniel Mach Hipnotyzer 

https://www.daniel-mach.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.daniel-mach.com/


 

Czas trwania szkoleń: 

Sobota – niedziela w godzinach 10:00-18:00 

W zależności od miejscowości, ilości uczestników lub innych czynników zewnętrznych 

godziny mogą ulec zmianie. 

Przebieg specjalistycznych szkoleń: 

Podczas zajęć dowiesz się wiele teoretycznych, kluczowych informacji, które 

pomogą Ci zrozumieć proces hipnozy. Po zajęciach lub tematach teoretycznych, 

następuje prezentacja omawianego tematu przez osobę prowadzącą szkolenia, a 

następnie na przykładzie wcześniejszej prezentacji, uczestnicy ćwiczą między sobą w 

grupach omawiane zagadnienie pod czujnym okiem wykładowcy lub nauczyciela. 

✓ teoria 

✓ prezentacja 

✓ ćwiczenia 

Moduły standardowe  

wliczone standardowo do szkoleń weekendowych – do każdego modułu przypisany 

jest osobny certyfikat, który jest wręczany uczestnikom po ukończeniu szkolenia: 

1. Moduł Hipnoza podstawowa 

Czego dowiesz się w module hipnoza podstawowa: 

✓ etyka w hipnozie 

✓ przeciwskazania do przeprowadzenia hipnozy 

✓ rodzaje transu hipnotycznego 

✓ objawy transu hipnotycznego 

✓ prosty przebieg sesji hipnozy 

Dodatkowo nauczysz się następujących rzeczy:  

✓ dwie indukcje hipnotyczne 

✓ hipnoza relaksacyjna 

✓ hipnoza na lepszy sen 

 

2. Moduł Hipnoza zaawansowana 

Czego dowiesz się w module hipnoza zaawansowana: 

✓ zaawansowany przebieg sesji hipnozy 

✓ praca ze skryptami 

✓ instrukcje kreowania sugestii 

Dodatkowo nauczysz się następujących rzeczy:  

✓ dwie kolejne, zaawansowane indukcje hipnotyczne 

✓ hipnoza na odchudzanie 

✓ hipnoza na rzucenie palenia 

✓ hipnoza na pokonanie wewnętrznych blokad 

 



 

3. Moduł Hipnoza online 

Czego dowiesz się w module hipnoza online: 

Jak skutecznie i bezpiecznie prowadzić sesje hipnozy przez internet: 

✓ wymagania systemowe 

✓ oprogramowanie 

✓ informacje dla klienta 

✓ rozmowa z klientem  

✓ odpowiednie indukcje 

 

Do kogo kierowane są szkolenia 

• Szkolenia i praktyki hipnozy są skierowane do wszystkich,  

którzy lubią / chcą pracować z innymi osobami, wspierając je w dziedzinie 

hipnozy / hipnoterapii, nawet dla osób, które nie mają wiedzy w tematyce 

hipnozy. Od tego jest szkolenie, by nauczyć Cię hipnozy krok po kroku. 

 

• Specjaliści z kierunków medycznych o profilach m.in. psychologicznym, 

psychospołecznym i / lub terapeutycznym: 

• pedagodzy 

• psycholodzy 

• psychiatrzy  

• nauczyciele 

• doradcy psychologiczni 

• coache 

• terapeuci zajęciowi 

• fizjoterapeuci 

• wychowawcy leczniczy 

• praktycy NLP 

• naturopaci 

• logopedzi 

• lekarze 

• konsultanci zdrowotni 

• pedagodzy społeczni  

oraz osoby innych / podobnych profesji mogą poszerzyć swoją dotychczasową 

działalność / wiedzę poprzez wybrany kurs hipnozy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Koszt  

Koszt szkolenia weekendowego z modułami 

✓ Hipnoza podstawowa 

✓ Hipnoza zaawansowana 

✓ Hipnoza online 

Wynosi 1290 zł brutto – z możliwością rozłożenia na raty. Wysokość rat jest ustalana 

indywidualnie. 

 

Moduły dodatkowe  

z możliwością zamówienia w ramach szkoleń indywidualnych podczas zjazdów 

weekendowych za dopłatą do każdego modułu: 

✓ Moduł Hipnoza marketing: 1500 zł 

✓ Moduł Hipno-Coaching: 1500 zł 

✓ Moduł Hipnoza regresyjna: 1500 zł 

 

W cenie szkolenia: 

✓ Skrypty szkoleniowe 

✓ Notatnik 

✓ Teczka na materiały 

✓ Certyfikaty  

✓ Przekąski 

(chwilowo ze względu na obostrzenia sanitarne spowodowane COVID-19 przekąski / 

napoje we własnym zakresie - stan z dnia 01.08.2020). 

 

Rezerwacja 

Rezerwacji można dokonywać w następujący sposób:  

✓ Telefonicznie: +48 514 488 429 

✓ E-Mail: kontakt@daniel-mach.com 

✓ Sklep: https://daniel-mach.com/pl/sklep/Kurs-Hipnozy-2-Dni-p212172421 

 

Dane do przelewu: 

Daniel Mach 

Nest Bank Polska: 12 1870 1045 2078 1003 8639 0001 

 

Wpisowe na szkolenie: 199 zł. / pozostała płatność 1.091 zł. – płatna gotówką w 

trakcie kursu lub przelewem przed rozpoczęciem zajęć. Oczywiście również można 

dokonać wpłaty pełnej wartości kursu. 

Tytuł: Imię, nazwisko kursanta/kursantki lub adres email – nazwa miejscowości, w 

której odbywają się szkolenia. 

https://daniel-mach.com/pl/sklep/Kurs-Hipnozy-2-Dni-p212172421

