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DESPRE TRAINING

Trainingul Profesional de Hipnoză se adresează tuturor celor care doresc să învețe, să

practice și să aplice hipnoza, personal sau vocațional, indiferent de pregătirea 

profesională sau academică. Fie că vreți să învațați hipnoza pentru a vă îmbunătăți viața, 

fie pentru a‐i ajuta pe ceilalți, a urma un curs cu tradiție al celei mai renumite școli de 

hipnoză din lume la ora actuală, reprezintă primul și cel mai bun pas în această direcție.

Acest curs este disponibil acum și în

România, oferindu‐vă astfel oportunitatea de a 

învață și aplica într-o manieră practică, cele mai

eficiente metode din domeniu. Trainingul

cuprinde o selecție extraordinară de tehnici de 

hipnoză de la cele fundamentale până la tehnici

foarte avansate. Aceste tehnici avansate le 

puteți găsi exclusiv la acest Training unic ce

înglobează experiența de o viață a unora dintre

cei mai buni hipnoterapeuți din toate timpurile, 

Dave Elman și Gerald Kein.

TRAINING PROFESIONAL

DE HIPNOZĂ
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Eugen Popa este la ora actuală cel mai bine pregătit specialist și Trainer de Hipnoză din 

România. Având o vastă cunoaștere în domeniul comunicării și relațiilor umane Eugen a 

studiat de-a lungul timpului cu cei mai mari specialiști în domeniul hipnozei.

Pe lângă studiile în domeniul psihologiei pe care le‐a realizat la Universitatea Harvard din USA, 

Eugen a studiat și NLP, dezvoltare personală, meditație mindfulness și yoga cu traineri de talie

mondială.

Astăzi Eugen susține traininguri de Hipnoză, NLP, Parenting și Dezvoltare Personală în Europa, 

Asia și America Latină punând mereu în practică motto‐ul care îl definește:

“Învață,
Crește,
Dăruiește!”
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ZIUA 1 - Introducere în Hipnoză
09:00 – 17:00

Prima zi începe cu o scurtă Introducere în istoria hipnozei și continuă apoi cu o prezentare

foarte clară și pe înțelesul tuturor a Proceselor Mentale și a funcționării minții. În partea a 

doua a zilei deja poți realiza prima Inducție Hipnotică și să experimentezi chiar Tu această

stare.

✓ Istoria Hipnozei

✓ Modelul Minții – Daniel Kahneman

✓ Limbaj Hipnotic

✓ Tipuri de Inducție

✓ Idei preconcepute

✓ Videoclipuri Demonstrative
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ZIUA 2 - Elemente Cheie ale stării de Hipnoză
09:00 – 17:00

Descoperă Tipurile de Sugestibilitate, învață ce înseamnă de fapt “Nivel de Transă” 

precum și elementele necesare unei experiențe hipnotice. Practici și experimentezi Transa

Hipnotică alături de colegii tăi, înveți și aplici tehnici de Aprofundare a Stării de Transă, 

descoperind tot mai multe secrete despre mintea umană.

✓ Tipuri de Inductie - trecere in Revista

✓ Tehnici de Revenire

✓ Practică – Inducția Elman

✓ Practica Inducția Elman

✓ Teste de sugestibilitate

✓ Nivele de Transă

✓ Videoclipuri Demonstrative
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ZIUA 3 - Legile Mentalului
09:00 – 17:00

Pătrundem tot mai adânc înțelesul ascuns al cuvintelor. Astăzi învățăm Legile care 

guvernează mintea umană! Cunoscând aceste legi, înțelegi și devine ușor pentru tine să îi

ajuți pe cei care apelează la tine, obținând astfel rezultate rapide.

✓ Semne ale Hipnozei

✓ Tehnici de aprofundare a stării de hipnoză

✓ Legile Mentalului

✓ Condiții Optime de lucru

✓ Practica Inductii

✓ Videoclipuri Demonstrative
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ZIUA 4 – AutoHipnoza
09:00 – 17:00

Astăzi este o zi specială! Ai acces, poate pentru prima dată, la o tehnică care te ajută

să elimini convingeri negative sau să creezi credințe noi, benefice și folositoare Ție! 

Pentru a-i ajuta pe alții, trebuie să fim în stare să ne ajutăm pe noi înșine! Auto 

Hipnoza poate fi secretul Succesului Tău! Tot astăzi, înveți cum să îi ajuți pe cei mici, 

cum să lucrezi și să ai rezultate excelente cu copii.

✓ Auto-Hipnoză

✓ Pharsing

✓ Creare Sugestii

✓ Videoclipuri Demonstrative

✓ Inducții pentru Copii
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ZIUA 5 - Inducția Instantă și Coma Hipnotică
09:00 – 17:00

✓ Inducții Instante

✓ Stare Esdaile (Coma Hipnotică)

✓ Promovare si marketing

De astăzi, intrăm pe tărâmul tehnicilor avansate! Odată stabilită baza, poți acum să

utilizezi metode la care foarte puțină lume are acces! Azi înveți cum poți induce o 

stare de hipnoză INSTANT și cum poți să ajuți oameni aflați in condiții critice de 

sănătate utilizând starea de Comă Hipnotică.
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ZIUA 6 - Introducere Tehnici Avansate
09:00 – 17:00

✓ Organizații

✓ Metode de “dezvăluire”

✓ Tehnica Stem

✓ Tehnici de Control al Durerii

După o săptămână în care am învățat și experimentat tehnici și transe tot mai

profunde, începem acum să descoperim tehnici avansate de terapie și dezvoltare. 

Controlul durerii și Regresia Hipnotică sunt doar câteva dintre acestea.
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DESCOPERĂ PUTEREA MINȚII TALE!

Dacă vrei să afli cum funcționează hipnoza, despre cum funcționează

mintea, despre diferitele metode de inducere a stării de transă, 

despre cum să lucrezi cu copii, cu adulți, despre cum poți folosi

hipnoza în controlul și managementul durerii și multe multe

altele, participă la următorul Training Profesional de Hipnoză.

Mai multe detalii AICI.
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http://www.hipnoza.ro/training

