
CURSO DE HIPNOSE
MÓDULO I



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 I 



Promover o conhecimento de nível básico e intermediário do uso da hipnose como ferramenta auxiliar nos processos 
de cura das doenças psicossomáticas, fobias, processos de analgesia, ressignificação de sensações negativas, 
empoderamento e o uso da auto hipnose como terapia auxiliar em todo e qualquer processo.

Preparar o participante para utilização da hipnose aliada aos conhecimentos e técnicas já utilizadas por ele, 
colocar em transe de diversas formas diferente de maneira segura e com controle total da situação.

Ensinar como conduzir um transe hipnótico de forma ética e respeitosa.
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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.
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• Melhora na forma de comunicar;

• Ganho de poder pessoal;

• Agilidade no auxílio da resolução e cura dos clientes;

• Anulação das críticas do consciente durante os atendimentos;

• Acesso direto ao inconsciente;

• Mudanças rápidas de comportamento;

• Alívio imediato da dor;

• Regulação da pressão arterial e de diversas funções do organismo;

• Despertar vontades e mudanças em nível mais profundo;

Benefícios 
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Conteúdo Programático 

• O que é Hipnose – Aprenda conceitos e definições da hipnose e como ela funciona em nosso cérebro.
• Dúvidas e mitos sobre hipnose – Muitas são as dúvidas e mitos sobre o assunto, desmistificaremos tudo o que 
          é falado erroneamente sobre a hipnose e prepararemos o participante a sanar todas as dúvidas do cliente e
          criar um ambiente seguro e sem bloqueios para sessões de hipnose.
• Sugestões pré e pós hipnótica – Diferenças entre as duas sugestões, como e quando utilizar cada uma delas
          e os benefícios das sugestões pós hipnóticas.
• Induções Clássicas, Rápidas, Instantâneas e Naturalista – Passaremos por diversas formas de indução ao transe, 
          capacitando o profissional a escolher a melhor forma de induzir o cliente ao transe dependendo da situação 
          apresentada.
• Toque de Charcot – Técnica de indução ao transe através de toques energéticos e sem o uso da linguagem 
          verbal, criada para colocar em transe pessoas com deficiência auditiva, deficientes visuais ou pessoas que não 
          falam o mesmo idioma que o hipnólogo. 
• Instalação Signo-sinal e Âncora – O participante aprenderá a instalar gatilhos de acesso rápido ao transe ou a 
          sensações manifestadas ou amplificadas durante as sessões de hipnose, através das âncoras uma nova rede de 
          processamento é criado no cérebro do hipnotizado. 
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Conteúdo Programático 

• Colocar e retirar do transe com segurança – Através da prática em sala de aula, você aprenderá todos os cuidados 
          desde a forma de tocar, o que falar e como conduzir situações que podem ser manifestadas durante o transe.
• Cura super rápida de fobias – Técnica altamente eficaz para a resolução de fobias, aprenda a identificar da maneira 
          correta qual é a fobia existente e como conduzir o cliente a promover sua cura.
• Eliminação da dor de cabeça – Técnica de analgesia para eliminação de dores de cabeça, simples e rápida. 
          O participante aprenderá em quais momentos esta técnica será utilizada para não mascarar sintomas.
• Eliminação da dor muscular - Técnica de analgesia para eliminação de dores musculares, simples e rápida. 
• Blistificação – Técnica para potencializar sensações boas do seu cliente, criando uma âncora para acesso destas 
          sensações amplificadas.
• Metáfora Incorporada – Técnica para ressignificação e transferência de recursos para eliminação de sensações 
          negativas.
• Como lidar com pessoas fora de controle – Como se aproximar de pessoas descontroladas e induzi-las ao transe para 
          controle da situação e auxílio ao indivíduo.
• Auto hipnose como terapia complementar – Os participantes aprenderão técnicas de auto indução ao transe, controle
          e condução do auto transe. Aprenderão uma técnica para emagrecimento, eliminação da dor de cabeça e ancora-
          gem de autoestima. Todas as técnicas de Auto Hipnose podem ser utilizadas também no transe formal. Os participantes 
          aprenderão como gravar áudios de auto hipnose e utiliza-los como terapia complementar em seus clientes.
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Carga Horária

São 16 horas divididas em dois dias consecutivos.
 
Curso 90% Prático 

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

Formação em Treinamento Comportamental pelo Instituto de Treinadores 



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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Estamos 
presentes em:

Canais de Atendimento
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