
CURSO DE HIPNOSE
MÓDULO II CUIABÁ - MT



Hipnose é um estado de consciência com atenção focada, reduzindo a consciência periférica.
 
Através da indução ao transe a frequência das ondas cerebrais diminui causando um estado similar ao sono, é um estado 
de relaxamento que antecede o sono fisiológico.

Durante a hipnose o indivíduo hipnotizado fica mais receptivos a sugestões diretas ou indiretas e tem acesso direto ao 
inconsciente, é lá que estão as respostas para as soluções dos problemas apresentados e todas as informações relevantes 
da vida do cliente.

A hipnose é uma forma de terapia breve, ou seja, normalmente em um pequeno número de sessões o cliente consegue 
promover a resolução de seus problemas.

Neste curso trabalharemos basicamente com técnicas de Hipnose Clássica e técnicas de Hipnose Ericksoniana. A Hipnose 
Clássica trabalha com sugestões diretas em transe profundo, onde o cliente tem o lado crítico totalmente inoperante mas 
mantendo sempre seu instinto de auto preservação.

A Hipnose Ericksoniana trabalha com sugestões indiretas e interpretativas em transe médio, onde o inconsciente fará as 
interpretações necessárias do que foi falado ou trará a resposta para solução do problema apresentado.
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Curso de Hipnose – Módulo II 



Capacitar Hipnólogos que tenham participado do Módulo I a trabalhar com técnicas e utilizações mais profundas 
de hipnose. 

Os alunos aprenderão técnicas utilizadas para emagrecimento (balão bariátrico hipnótico), TOC, transtornos de 
ansiedade, dependência química, transtornos alimentares, dificuldades interpessoais, quebra de crenças centrais, 
visão de futuro, criação e interpretação de sonhos (induzidos), criação de induções e utilizações em cima dos sintomas 
apresentados pelo cliente.
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Objetivo
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Coaches

Palestrantes

Terapeutas

Psicólogos

Médicos

Treinadores 
Comportamentais

Público Alvo

Enfermeiros

Psiquiatras

Assistentes Social

Pastores

Padres 

E todos os profissionais
que trabalham no auxílio 
a pessoas.

Pré-Requisito: Ter participado do Curso de Formação em Hipnose Módulo I.
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Benefícios 

Maior segurança nos atendimentos com hipnoterapia, aprender a pensar de forma mais 
clara na utilização dos procedimentos, identificar os pontos a serem trabalhados em 
cada um dos casos apresentados.
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Conteúdo Programático 

Constelação Hipnótica – Identificar características e sinais físicos que mostram que o cliente está em transe, evitando 
que ele passe para o sono fisiológico.

Aprofundamento do Transe – Diferentes técnicas para aprofundar o transe hipnótico e chegar ao nível de profundidade 
desejado de acordo com a necessidade da técnica a ser aplicada.

Visão de Futuro – Nos procedimentos de hipnose as visualizações são fundamentais nos processos, com está técnica o aluno 
aprenderá a como e para que utilizar a visão de futuro e em quais procedimentos ela pode ser utilizada.

Indução lugar seguro – Esta é uma técnica para criar proteção, pode ser utilizada em qualquer cliente, mas é altamente 
recomendável que se faça em pessoas com depressão, fobias, pânico, dor e ansiedade.

Indução Mudança de vida – Indução criada para pessoas que passam ou precisam passar por mudanças na vida, sejam 
elas naturais ou não. Está técnica visa o entendimento por parte do cliente da necessidade da mudança e de como 
alcança-la.

Cura pelas cores – Nesta técnica utilizaremos a cor favorita do cliente para auxiliar nos processos de cura ou limpeza de 
sensações negativas.



Tel: 65 3052-2115 | www.progrhedir.com.br

Constelação Hipnótica – Identificar características e sinais físicos que mostram que o cliente está em transe, evitando 
que ele passe para o sono fisiológico.

Aprofundamento do Transe – Diferentes técnicas para aprofundar o transe hipnótico e chegar ao nível de profundidade 
desejado de acordo com a necessidade da técnica a ser aplicada.

Visão de Futuro – Nos procedimentos de hipnose as visualizações são fundamentais nos processos, com está técnica o aluno 
aprenderá a como e para que utilizar a visão de futuro e em quais procedimentos ela pode ser utilizada.

Indução lugar seguro – Esta é uma técnica para criar proteção, pode ser utilizada em qualquer cliente, mas é altamente 
recomendável que se faça em pessoas com depressão, fobias, pânico, dor e ansiedade.

Indução Mudança de vida – Indução criada para pessoas que passam ou precisam passar por mudanças na vida, sejam 
elas naturais ou não. Está técnica visa o entendimento por parte do cliente da necessidade da mudança e de como 
alcança-la.

Cura pelas cores – Nesta técnica utilizaremos a cor favorita do cliente para auxiliar nos processos de cura ou limpeza de 
sensações negativas.

Conteúdo Programático 

Indução passo a passo em cima do sintoma – Indução para ressignificação e mudança de padrão de hábitos e suas 
sequencias que despertam o problema apresentado.

Técnica de entremear palavras – Técnica para identificar e dar um novo sentido às palavras utilizadas pelo cliente na 
descrição do problema apresentado, a ressignificação destas pode ajudar na resolução do problema.

Criação de metáforas – Através de um roteiro o aluno aprenderá a desenvolver metáforas específicas para cada cliente 
com informações obtidas na realização do Rapport.

Sonhos induzidos – Sonhos são mensagens ou desejos vindos do nosso inconsciente. Através de indução o cliente pode dar 
continuidade a um sonho ou ter um novo para busca de respostas e associações com o momento presente.

Hipnose para emagrecimento – Sugestão de aplicação do Balão Bariátrico através da hipnose, 
como conduzir o tratamento e aplicação imaginaria do balão.

Hipnose Cognitiva -  Reestruturação cognitiva de crenças inadequadas e limitantes por meio de técnicas cognitivas aliadas 
a hipnose para promover mudanças cognitivas, emocionais e comportamentais mais rápidas e eficazes.
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Carga Horária

Consulte seu Consultor para mais informações sobre investimento
e formas de pagamento.

24 horas 
divididas em três dias 
consecutivos.
 

Curso 90% 
Prático 
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Formações e Certificações Comportamentais:

• Formação em Treinamento Comportamental pelo Instituto de Treinadores 
          Comportamentais em 2008
• Formação em Hipnose Clássica pelo Instituo de Auto- Ajuda e Ciências 
          Mentais em 2008
• Formação em Programação Neurolinguistica pelo Instituto IDEP
• Formação em Hipnose Clínica pelo Instituo Rogério Castilho em 2011
• Formação na Ferramenta MBTI – Myers Briggs Type Indicator, Instrumento 
          de diagnóstico e desenvolvimento organizacional
• Formação em Hipnose Ericksoniana  pela ACT Institute em 2013
• Formação em Coach e Mentoring pelo Instituo Holus em 2013
• Formação em Coach pelo Instituto Brasileiro de Coach
• Analista Comportamental pelo IBC
• Analista 360° pelo IBC

Histórico do Trainer: Fernando Ventura



Formações e Títulos como Mágico:

• Formado pela academia Brasileira de Mágicos em 1998
• Campeão Brasileiro de Mágicos 2004 / 2005
• Artista aprovado pelo Cirque de Soleil
• Campeão Latino Americano de Mágicos 2013

Certificações Internacionais em Hipnose:

• IHA International Hypnosis Association
• The International Society of Hypnosis
• The American Board of Hypnotherapy
• American Society of Clinical Hypnosis

Atuação:

• Proprietário das empresas Palestra Mágica, Fernando Ventura Ilusionismo Corporativo e Presidente do Instituto 
          Brasileiro de Formação em Hipnose.
• Atua como Ilusionista Corporativo desde 1998, unindo mágica a informação. Sendo como business principal o 
          lançamento de produtos para grandes corporações. Ministro treinamentos comportamentais desde 2005 com 
          foco em motivação e negociação.
• Fundador do Instituo Brasileiro de Formação em Hipnose (www.ibfh.com.br) ministra formações de hipnose para 
          Treinadores Comportamentais e Coaches desde 2010.
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Histórico do Trainer: Fernando Ventura



 
Em nossos treinamentos e palestras contamos com a presença de professores, acadêmicos, gestores, empresários, consultores, 
líderes e executivos de algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo. Contamos também com grandes parceiros 
educacionais. Veja alguns dos nossos clientes e parceiros:

Clientes & Parceiros
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A Progrhedir - Desenvolvendo Pessoas e Organizações é especialista no desenvolvimento de pessoas e utiliza as melhores
e mais modernas ferramentas de Gestão do Comportamento Humano.

Através de produtos e serviços de alto nível e uma equipe altamente capacitada, a Progrhedir leva soluções em Coaching e 
Desenvolvimento Humano por meio de programas In Company e turmas abertas para mais de 05 Estados do Brasil.  Além de 
projetos customizados para empresas de todos os portes e segmentos.

A Progrhedir  tem  o propósito de promover o desenvolvimento humano e o fortalecimento das competências de líderes e 
equipes, baseada em diretrizes práticas, modernas, sustentáveis e alinhadas à estratégia organizacional.

 

Missão

Proporcionar às pessoas e 
organizações

desenvolvimento contínuo, 
ajudando-as a alcançar

 resultados extraordinários e 
sustentáveis

Visão

Ser referência pela excelência
 e entrega de resultados a seus 

clientes, parceiros e colaboradores, 
utilizando-se do que há de mais

 moderno no mundo em 
ferramentas, métodos e 

processos de 
desenvolvimento

 humano 

Valores

Ética em todas sua ações e 
relações

Transparência
Compromisso

Sustentabilidade 
Paixão por Pessoas 

A Progrhedir
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presentes em:
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