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Finalidade 
•	 para o modelo “hipnótico Ericksoniano” tudo é 

hipnose. 

•	 É a porta que nos permite comunicar de forma 
profunda e aberta com outros seres humanos, 
estabelecer vínculos e gerar espaços de compreensão, 
onde se acolhem e utilizam os distintos transes da 
vida para se desenvolver num contexto de aceitação 
e transformação da realidade em novas mudanças 
e bem-estar. Baseado em conceitos de hipnose 
Clínica Ericksoniana e hipnose Clássica.

dirigido a
pessoas que tenham treinamento em Coaching, Mentoring, 
programação Neurolinguística, hipnose, profissionais 
da saúde, psicólogos, terapeutas ou qualquer pessoa 
que deseja ampliar suas habilidades comunicacionais 
potencializando sua atividade nas áreas em que se 
desenvolve. 

objetivos
•	 obter-se-á o controle dos estados de transe para 

realizar trabalhos de transformações pessoais, de 
indivíduos e de grupos. 

•	 os participantes estarão capacitados a utilizar o modelo 
hipnótico que ampliará sua comunicação, produzindo 
mudanças significativas nas pessoas. 

workshop
Hipnose 
essential skills
paul anwandter



Contenidos
•	 Definições Essenciais 
•	 Diferenças entre Consciente & Inconsciente 
•	 Estruturas de Evocação 
•	 hipnose e sua sequência básica 
•	 Induções 
•	 perguntas Míticas 
•	 pressuposições 
•	 Aprofundadores 
•	 regras da Mente 
•	 regressões & progressões 
•	 ressignificar o Vivenciado 
•	 sugestões e Chaves pós-hipnóticas 
•	 Testes de sugestionabilidade 
•	 Três princípios 
•	 Utilização 

Metodologia 
Durante quatro dias serão realizados trabalhos individuais 
e em grupos pequenos. Utiliza-se metodologia ativo-
participativa durante as aulas. serão utilizadas técnicas 
gráficas, de expressão plástica, expressão corporal, 
técnicas dramáticas (Jogo de papéis), hipnose 
Ericksoniana, hipnose Conversacional.

valor
sob consulta

Contato
Telefones: 02-26169131 / 02-26169130
email: jbe@inpact.net / acp@inpact.net 
www.academiainpact.cl  -  www.inpact.net

duraÇÃo
4 dias
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paul anwandter
Autor de livros de Coaching, pNL e hipnose traduzidos para 
o Inglês e para o português. seu amplo conhecimento sobre 
Coaching levou-o a ser o criador do modelo “Coaching 
Integral ICI”, cujo trabalho resultou na publicação do livro 
“Introdução ao Coaching Integral ICI”.

livros do autor: 
•	 Contos de jardineiros e porcos-espinhos (2016). 
•	 Team Coaching, como desenvolver equipes de alto 

desempenho (2015). 
•	 hipnose Clínica e Terapia Breve - coautor (2014) 
•	 Coaching Executivo de Líderes (2014). 
•	 Fragmentos de um coração climático (2014). 
•	 Como conseguir o que quero ou contos de crianças 

para adultos (2012). 
•	 Usos e perspectivas do Coaching - coautor e coeditor 

do livro (2012). 
•	 Duzentos e quarenta e três apontamentos de vida 

(2010). 
•	 Coaching Integral ICI nos Negócios (2010). 
•	 Auto-hipnose: Treine a sua mente (2009). 
•	 Introdução ao Coaching Integral ICI (2008). 
•	 Momentos mágicos ou um guia para viajar no tempo 

(2006). 
•	 Um dia cada dia ou a próxima estação (2005). 

além disso, paul anwandter é: 
•	 Master Trainer Coach Integral ICI e Master Trainer 

Coach certificado pela International Association of 
Coaching Institutes (ICI) da Alemanha. 

•	 Master Trainer Coach Internacional certificado pela 
human Coaching Network (hCN). 

•	 Master Trainer em pNL certificado pela International 
Association of NLp-Institutes (IN) e pela International 
Community of NLp (ICNLp). 

•	 Master Developmental Coach and Consultant, 
certificado pela IDM. 

•	 Business Coach, Certified by the worldwide 
Association of Business Coaches (wABC). 

•	 wABC Full Member, worldwide Association of 
Business Coaches (wABC). 

•	 professor de hipnose Clínica e hipnoterapia 
Avançada certificado pela International hypnosis 
Association LLC, (IhA). 

•	 Trainer de Mentoring, Certificado pela Coaching and 
Mentoring International (CMI) 

•	 Engenheiro Eletrônico - Escola de Engenharia Mauá 
do IMT de são paulo, Brasil. 

•	 Criador da revista ICIMAG. 
•	 Fundador e diretor gerente da Inpact s.A. desde 1985. 
•	 sócio-fundador da human Coaching Network (hCN). 
•	 presidente da Asociación Chilena de Coaching y 

Mentoring (ACCM). 
•	 Diretor da sociedad Chilena de hipnosis (sohi) e da 

Asociación Chilena de pNL (ApNL). 
•	 Membro do Colegio de Ingenieros de Chile. 
•	 Membro do Institute of Electrical and Electronic 

Engineers (I.E.E.E.) dos EUA. 
•	 Membro da systems, Man and Cybernetics society e 

da society on social Implications of Technology do 
I.E.E.E. 

•	 Conferencista internacional de congressos, 
seminários e palestras no Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador, México, panamá, peru, portugal e 
Venezuela. 

•	 Membro honorário da Asociación de hipnoterapia de 
Nuevo León A.C.


