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HIPNOZA 
Jednodniowe intensywne szkolenia hipnozy 

 Moduł: hipnoza podstawowa, zaawansowana i online.  

Informacje programowe 

 

 

 

Opracował: Daniel Mach Hipnotyzer 

https://www.daniel-mach.com/pl/szkolenia-hipnozy 
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Czas trwania szkoleń 

Szkolenia stacjonarne odbywają się zawsze następujących dniach: 

Sobota w godzinach od 10:00 do 19:00 

Lub / i (w zależności od kursu) 

Niedziela w godzinach od 10:00 do 19:00 

Szkolenie w formie online składa się z trzech dni szkoleniowych: 

Poniedziałek, wtorek, środa w godzinach od 18:00 do 21:30 

 

Bieżące informacje o terminach szkoleń hipnozy: 

https://www.daniel-mach.com/pl/szkolenia-hipnozy 

 

Program szkoleniowy 

Nauczysz się najważniejszych i co istotne budzących zainteresowanie tematów hipnozy, w 

których możesz później pracować z klientami: 

✓ hipnozy na odchudzanie 

✓ hipnozy na rzucenie palenia 

✓ hipnozy na pokonanie stresu 

✓ hipnozy na sen 

✓ hipnoza na pokonanie wewnętrznych blokad 

 

Przebieg specjalistycznych szkoleń hipnozy 
Podczas zajęć dowiesz się wielu kluczowych informacji, które pomogą Ci zrozumieć proces 

hipnozy. Po zajęciach teoretycznych następuje prezentacja omawianego przez osobę 

prowadzącą tematu. Następnie, na przykładzie wcześniejszej prezentacji, uczestnicy ćwiczą w 

grupach omawiane zagadnienie pod czujnym okiem wykładowcy lub nauczyciela. 

✓ Teoria 

✓ Prezentacja 

✓ Ćwiczenia 

 

https://www.daniel-mach.com/pl/szkolenia
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Informacje o programie specjalistycznych szkoleń hipnozy 
 

1. Moduł: Hipnoza podstawowa 

✓ Etyka pracy 

✓ Przeciwwskazania do przeprowadzania hipnozy 

✓ Rodzaje transu hipnotycznego 

✓ Objawy transu hipnotycznego 

✓ Podstawowy przebieg sesji hipnozy 

✓ Omówienie i ćwiczenie dwóch indukcji hipnotycznych 

✓ Nauka przeprowadzania hipnozy relaksacyjnej 

✓ Nauka przeprowadzania hipnozy na sen 

2. Moduł: Hipnoza zaawansowana 

✓ Zaawansowany przebieg sesji hipnozy 

✓ Instrukcje kreowania sugestii 

✓ Omówienie i ćwiczenie zaawansowanych indukcji hipnotycznych 

✓ Nauka przeprowadzania hipnozy na odchudzanie 

✓ Nauka przeprowadzania hipnozy na rzucenie palenia 

✓ Nauka i ćwiczenia hipnozy na pokonanie wewnętrznych blokad 

✓ Rozwijanie pracy ze skryptami 

3. BONUS – Moduł: Hipnoza online – GRATIS 

✓ Wymagania wobec klienta 

✓ Wymagania wobec hipnotyzera 

✓ Oprogramowanie niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia sesji online 

✓ Niezbędny sprzęt dla prawidłowego przeprowadzenia sesji online 

✓ Informacje dla klienta przed sesją online 

✓ Przeprowadzanie sesji hipnozy online  

 

Certyfikaty 
 

Do każdego modułu przypisany jest osobny certyfikat. Po szkoleniach weekendowych każdy z 

uczestników otrzymuje trzy certyfikaty: hipnoza podstawowa, hipnoza zaawansowana, hipnoza 

online. 
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Moduły dodatkowe 
 

Podczas kursu istnieje możliwość zamówienia dodatkowych modułów w ramach szkoleń 

indywidualnych: 

1. Moduł: Hipnoza na lęki  

2. Moduł: Hipnoza na fobie 

3. Moduł: Hipnoza na depresje 

4. Moduł: Hipnoza na traumy 

5. Moduł: Hipno-Coaching 

6. Moduł: Hipnoza regresyjna 

 

Cena każdego dodatkowego modułu to 1500,- zł. Przy zakupie więcej niż jednego modułu, 

każdy kolejny jest dostępny z rabatem w wysokości 500 zł. 

Do każdego modułu dodatkowego jest przypisany osobny certyfikat. 

Pytania lub rezerwacje proszę kierować w formie wiadomości na adres email: 

kontakt@daniel-mach.com 

 

Elementy szkoleniowe 
 

W ramach kursu otrzymujesz: 

✓ Wiedzę niezbędną do prowadzenia sesji hipnozy 

✓ Dostęp do zamkniętej grupy na Facebook 

✓ Znaczące rabaty na kolejne moduły 

✓ Możliwość dodatkowych ćwiczeń (online) 

✓ Wzięcia darmowego udziału w kursie (online) 

✓ Ankiety, które są potrzebne dla Twoich klientów 

✓ Skrypty szkoleniowe 

 

 

 

 

mailto:kontakt@daniel-mach.com
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Kto może wziąć udział w szkoleniach 
 

Szkolenia i praktyki hipnozy są skierowane do wszystkich, którzy lubią / chcą pracować z 

hipnozą zawodowo lub hobbystycznie - również dla osób, które nie mają wiedzy w tym zakresie. 

Celem szkolenia jest przedstawienie od podstaw, krok po kroku, całego przebiegu sesji hipnozy. 

Między innymi, szkolenie dedykowane jest specjalistom z kierunków medycznych lub o profilach 

np. psychologicznym, psychospołecznym i / lub terapeutycznym: 

• Pedagogom 

• Psychologom 

• Psychiatrom 

• Nauczycielom 

• Doradcom psychologicznym 

• Terapeutom zajęciowym 

• Fizjoterapeutom 

• Wychowawcom leczniczym 

• Lekarzom 

• Konsultantom zdrowotnym 

• Pedagogom społecznym 

oraz osobom innych / podobnych profesji. 

 

Koszt – Inwestycja w siebie 
 

Koszt szkolenia hipnozy to 3000,- zł brutto promocyjnie 2000,- zł do 31.12.2022 r.  

 

Spłata ratalna 
 

WAŻNE: Istnieje możliwość spłaty ratalnej – wysokość rat jest ustalana indywidualnie. 

Już od 100 zł miesięcznie – raty 0%. 
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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-Hipnoza-Podstawowa-i-Zaawansowana-

p275278006 

Wpisowe na szkolenie: 200,- zł. Pozostała płatność: 1800,00 zł.  

Oczywiście, można również dokonać jednorazowej wpłaty pełnej wartości kursu. 

 

Dane do przelewu w celu rezerwacji miejsca 

Daniel Mach 

Nest Bank Polska: 12 1870 1045 2078 1003 8639 0001 

Tytuł: Imię, nazwisko lub adres email, miasto i data kursu. 

 

Prowadzący szkolenia 
 

Prowadzącym szkolenia jest Daniel Mach, najpopularniejszy* 

hipnotyzer w Polsce.  

Hipnotyzer nie tylko z zawodu, ale również z pasji      

i zamiłowania. Od ponad dziesięciu lat wspiera     

oraz pomaga swoim klientom osiągać wyznaczone cele za 

pomocą hipnozy. Poznaj Daniela, posłuchaj lub 

przeczytaj udzielonych przez niego wywiadów.  

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. 

 

 

*16.000+ polubień na Facebook’u,  

2.000.000+ wyświetleń filmów na YouTube,  

1000.000+ wyświetleń filmów miesięcznie (w minutach). 

mailto:kontakt@daniel-mach.com
https://daniel-mach.com/pl/sklep/Kurs-Hipnoza-Podstawowa-i-Zaawansowana-p275278006
https://daniel-mach.com/pl/sklep/Kurs-Hipnoza-Podstawowa-i-Zaawansowana-p275278006

