Autohipnoza
Szkolenia autohipnozy w formie online
Informacje programowe

Opracował: Daniel Mach Hipnotyzer
https://www.daniel-mach.com/pl/autohipnoza-kurs
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Terminy szkoleń autohipnozy:
Termin 1 - 08.12.2020 w godzinach od 19:00 do 21:00.
Termin 2 - 10.12.2020 w godzinach od 19:00 do 21:00.
Termin 3 - 15.12.2020 w godzinach od 19:00 do 21:00.
Termin 4 - 17.12.2020 w godzinach od 19:00 do 21:00.
Termin 5 - 22.12.2020 w godzinach od 19:00 do 21:00.

Bieżące informacje o terminach szkoleń autohipnozy:
https://www.daniel-mach.com/pl/szkolenia

Przebieg specjalistycznych szkoleń autohipnozy:
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.
Następnie na przykładzie wcześniejszej prezentacji, uczestnicy ćwiczą między sobą w
grupach omawiane zagadnienie pod czujnym okiem wykładowcy lub nauczyciela.

✓ Teoria. *
✓ Prezentacja. *
✓ Ćwiczenia. *

*w zależności od kursu.
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Program specjalistycznych szkoleń autohipnozy:
Moduł: Autohipnoza
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kiedy stosuje się autohipnozę
Dlaczego stosuje się autohipnozę
Hipnoza klasyczna vs. Autohipnoza
Autosugestia a wyobraźnia
Zaawansowane indukcje hipnotyczne
Pogłębianie stanu transowego
Intensywność pracy z podświadomością
Instrukcje kreowania autosugestii
Autohipnoza na stres
Autohipnoza na lepszy sen

Moduły dodatkowe
z możliwością zamówienia w ramach szkoleń indywidualnych podczas zjazdów
weekendowych za dopłatą do każdego modułu:
✓
✓
✓
✓
✓

Moduł: Hipnoza podstawowa: 1499,99 zł
Moduł: Hipnoza zaawansowana: 1499,99 zł
Moduł: Hipnoza marketing: 1499,99 zł
Moduł: Hipno-Coaching: 1499,99 zł
Moduł: Hipnoza regresyjna: 1499,99 zł
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Do kogo kierowane są szkolenia
Szkolenia i praktyki autohipnozy są skierowane do wszystkich, którzy lubią / chcą
pracować nad własnym rozwojem, również dla osób, które nie mają wiedzy w
tematyce autohipnozy / hipnozy. Szkolenie jest od tego by przedstawić od podstaw,
krok po kroku cały niezbędny przebieg autohipnozy. 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
Naturopaci
Lekarze
Konsultanci zdrowotni
Pedagodzy społeczni

oraz osoby innych / podobnych profesji.

Koszt – Inwestycja w siebie
Koszt szkolenia autohipnozy wynosi 499,99 zł brutto promocyjnie 249,99 zł do dnia
31.12.2020 r. Z możliwością rozłożenia na raty. Wysokość rat jest ustalana
indywidualnie.
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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-Autohipnozy-Online-p249127529

Wpisowe na szkolenie: 99,99 zł. Pozostała płatność 150,00 zł.
Oczywiście również można dokonać wpłaty pełnej wartości kursu.

Dane do przelewu:
Daniel Mach
Nest Bank Polska: 12 1870 1045 2078 1003 8639 0001
Tytuł: Imię, nazwisko lub adres email, kurs autohipnozy online.

Prowadzący szkolenia
Prowadzącym szkolenia jest Daniel Mach,
najpopularniejszy* hipnotyzer w Polsce.
Hipnotyzer nie tylko z pasji i zamiłowania, ale również i
z zawodu. Od ponad dziesięciu lat wspiera i pomaga
swoim klientom osiągać wyznaczone cele dzięki
hipnozie. Poznaj Daniela, posłuchaj lub
przeczytaj wywiadów w wielu mediach.
Występy w TV, pokazy na scenie, wywiady w wielu
szanowanych magazynach. Hipnotyzuj i daj się
hipnotyzować. Doświadcz hipnozy i przekonaj się, co możesz dzięki niej osiągnąć.

*10.000+ polubień na Facebook,
1.000.000+ wyświetleń filmów na YouTube,
1000.000+ wyświetleń filmów w min. miesięcznie.
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