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HUMAN HYPNOSIS TRAINING  

FORMAÇÃO EM HIPNOSE AVANÇADA  

NÍVEL I – INTENSIVE  

  

Próxima Turma:  

Data: 04 e 05 de abril de 2020.  

Carga horária: 20 horas   

Local: Instituto Humanizar, Manaus/AM                     Trainer: Emerson Fregona  

                                                Teólogo, Psicanalista Clínico,  

Especialista em Hipnose Clássica e  

       Ericksoniana, Presence Coach, Trainer            

Internacional em PNL.  

Sobre o Instituto Humanizar  

O Instituto Humanizar se dedica a desenvolver o SER humano através de vivências únicas, 

fundamentadas em modernos estudos sobre o funcionamento do cérebro e o comportamento 

humano.  

Acreditamos que cada ser humano carrega dentro de si os recursos necessários para superar 

desafios, realizar o extraordinário e alcançar a felicidade. Nossos cursos, programas e palestras 

têm como objetivo tornar estes recursos acessíveis, promovendo a inteligência emocional e 

social, por meio do autoconhecimento, compaixão e ferramentas de neurociências e 

comunicação avançadas.   

O Instituto Humanizar cria transformações únicas com objetivo de despertar o SER humano 

para sua grandiosidade, extraindo o melhor de si e impactando o mundo a sua volta. O 

desenvolvimento humano acontece de forma individual e em grupo, por meio de soluções 

padronizadas e personalizadas, entre elas:  

• Formação e Treinamento em Coaching, Mindfulness, Neurociências, Programação 

Neurolinguística, Hipnose, Oratória e Mind Impact  

• Desenvolvimento de Líderes  

• Desenvolvimento e Engajamento de Equipes  

• Diagnóstico Organizacional, Pesquisa de Clima e Consultoria em Desenvolvimento 

Humano  



 

 institutohumanizar.com.br    institutohumanizarbrasil             instituto_humanizar 

O Instituto Humanizar tem como missão ser uma escola para a vida, aqui celebramos as 

experiências humanas, criamos conexão, diversão e amizade entre os alunos. Uma escola que 

compreende nossas limitações para despertar nossas potencialidades, que questiona as ideias, 

crenças e sistemas que nos separam enquanto indivíduos e alimenta as ideias que nos unem.  

Uma escola que reinventa o sentido do trabalho, pois podemos fazer o que tem que ser feito, 

mas também o que amamos fazer, com muito propósito e um sentido profundo e singular.   

Cultivamos um olhar ousado sobre a Educação, com objetivo de inovar, conectar, compartilhar 

e criar ferramentas que tornam a mudança algo possível e constante. Somos entusiastas em 

potencializar talentos, para que mais humanos possam fazer deste mundo, um mundo melhor.   

Sobre a Formação em Hipnose Avançada  

O Human Hypnosis Training do Instituto Humanizar é uma formação em Hipnose Avançada 

para utilização como ferramenta terapêutica e possui 3 níveis de conhecimento: INTENSIVE,  

MASTER e MASTER ADVANCED.   

    

Público Alvo  

Coaches, Médicos, Psicólogos, Psicanalistas, Terapeutas, Profissionais da área da saúde e 

pessoas que desejam aprender e aplicar a Hipnose como ferramenta terapêutica, desbloqueio e 

superação de crenças, medos e traumas.  

O que a Hipnose Pode Fazer por Você  

A hipnose clínica pode ser utilizada como ferramenta terapêutica no tratamento de tabagismo, 

emagrecimento, fobias, depressão, ansiedade, problemas sexuais, alcoolismo, gagueira, dores 

crônicas, baixa autoestima e falta de concentração.  

Como a Hipnose Pode Ajudar Profissionalmente  

A hipnose é uma ferramenta cientificamente comprovada que vai ajudar você e seus clientes a 

superarem problemas físicos e emocionais de forma mais rápida e efetiva. Além disso, 

profissionais mais eficientes na solução de destas adversidades, tornam-se mais valorizados e 

diferenciados em seu mercado de atuação.  

Conteúdo Programático  

• Escolas hipnóticas  

• Teorias da Mente  

• Hipnose e ética  

• Induções hipnóticas e sugestões práticas  

• Testes hipnóticos  

• Removendo dores instantaneamente  

• Comunicação Hipnólogo / Paciente / Coachee  
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• Metáforas, Arquétipos e Matrizes  

• Sintomatologia do transe: Como saber se alguém está fingindo?  

• Anestesia e Analgesia na hipnose  

• Lidando com Ab-reações  

• Neurofisiologia no Transe  

• Auto-Hipnose  

• Roteiro de Hipnoterapia para Regressão  

• Superando Neuroses  

• Linguagem Simbólica do Transe  

• Extrusão de Traumas  

• Ligação DMT / PINEAL / TRANSE  

 

Trainer  

Emerson Fregona, 43 anos, Mestre em Ciências pela USM, Pós-graduado em  

Telecomunicações, Teólogo, Psicanalista Clínico, Practitioner e Master em PNL Licensed by  

Richard Bandler, Trainer Internacional em PLN pelo WNLPC, Criador do Método SPA 

(Speaker Program Audience), Formado em Presence Coach por Robert Dilts (EUA), 

Especialista em Hipnose Clássica e Ericksoniana e atua como instrutor de PNL, Hipnose e 

Oratória pelo Brasil.      

Certificação    

Instituto Humanizar e Instituto Fregona.  

Critérios Avaliativos: 80% de presença nas aulas (tolerável até 4h de ausência).      

Investimento  

Até 03 de Abril de 2020:  .............................................................................. R$ 1.897,00  

Opções de pagamento:  

• Desconto de 10% para pagamento à vista através de cartão de débito, 

transferência ou depósito bancário.  

• Parcelamento no cartão de crédito em até 4 vezes, sem juros.  

• Entrada + parcelamento no boleto bancário em 3 vezes, sem juros.  

 

      Aceitamos:  
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Para mais informações contatar:  

Instituto Humanizar  

(92) 3346 9777      

Dalton Ribeiro – Coach e Desenvolvedor de Pessoas   

(21) 98689-4306  

dalton@institutohumanizar.com.br  

 

Cristina Romano – Consultora de Desenvolvimento de Pessoas  

 (92) 99198-5430  

contato@institutohumanizar.com.br  
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