
Nowe Kursy/Warsztaty Autohipnozy
09 luty 2014 (niedziela)

Hotel Jaskółka*** , ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń Zawodzie

Hipnoza od wieków otaczana była atmosferą
czarnej magii i kojarzyła się z diabolicznymi
hipnotyzerami i ich bezwolnymi ofiarami.  Samo to
słowo przyprawiało o dreszczyk.
Naprawdę Hipnoza to stan psychiczny częściowego
wyłączenia świadomości , stan pomiędzy jawą a
snem, płytszy lub głębszy trans, charakteryzujący się
wzmożoną podatnością na sugestię, indukcje post
hipnotyczne  i umożliwiający kontakt i pracę z
podświadomością pacjenta. Dlatego też mówimy
dzisiaj o hipnoterapii czy o psychologii
transpersonalnej. Ale oprócz tego istnieje tzw.
Autohipnoza , która jest właściwie niczym innym jak
hipnozą  w którą każdy po odpowiednim treningu
może się wprowadzić samemu  , a więc
przeprowadzać rodzaj auto – hipnoterapii…

Jeżeli więc chcesz :

dowiedzieć się na jakiej zasadzie ona działa, nauczyć się technik hipnotyzowania,
nauczyć  wprowadzać się samemu w trans, zrozumieć  w jaki sposób to wykorzystywać aby
pomóc sobie i innym

A bardziej konkretnie chcesz :

schudnąć
rzucić palenie
zmniejszyć nadciśnienie
urodzić bez bólu,

pozbyć się

bezsenności
urazów z dzieciństwa
lęków i fobii

Dudzinski
Textfeld
UWAGA : przyjmujemy już wstępne zapisy na drugą połowę roku, na weekendowe kursyautohipnozy basis rozszerzone o elemenarną  hipnozę terapeutaczną. Zapisy mailem naHypnosis@genial.ms lub na mail. pani Maciążek. 



uporać się

z nerwobólami,
bólem kręgosłupa
migreną

POKONAĆ

Katastrofalne skutki permanentnego stresu
Choroby psychosomatyczne,
Nawet te jakoby nieuleczalne np.
choroby nowotworowe

POPRAWIĆ

samoocenę,
asertywność,
pamięć,
koncentrację,
sytuację zawodową,
wyniki w szkole,
wyniki w sporcie,

albo po prostu zmienić swoje życie na lepsze

to weź udział w naszych kursach autohipnozy prowadzonych przez

Krzysztofa T. Dudzinskiego
Dr. h.c. of transpersonal psychology MLDC Institute
(USA), Psychotherapeut - Heilpraktiker HPG (Niemcy),
studia wyższe magister UW (Polska)



Miejsce : Hotel Jaskółka*** , ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń Zawodzie

Kurs A : jednodniowy kurs podstawowy ( basic )

09 luty 2014 (niedziela)
10:00 – do 16:30 z przerwą obiadową 12:30 – 13:30
wyżywienie, dojazd we własnym zakresie, prosimy o zabranie ze sobą karimaty

Cena 299,00 zł / Osoby,

Zgłoszenia tylko pisemnie, podając pełne dane kontaktowe oraz wiek.
na mail organizatora : aimaciazek65@interia.pl

Warunkiem kwalifikacji  jest wpłacenie
zaliczki  w wysokości 149,00 zł na podane poniżej konto
Nie później niż do 29 stycznia 2014

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.
Zaliczka jest zwracana  tylko w wypadku odwołania warsztatów  przez organizatorów lub
niezakwalifikowania kandydata/kandydatki.

Konto organizatora :
Anna Maciążek
36-10600076-0000308000012008
BPH

Ewentualne pytania o charakterze merytorycznym proszę kierować na:
info@psychothereapie-live.de

Zapraszamy….




