DIFERENCIAIS DA
FORMAÇÃO MASTER
INSTITUTO PIH®
DIFERENCIAIS A
SEREM AVALIADOS
Selo Internacional Global Quality
pelo Latin American Quality
Institute e Reconhecimento pela
International Hypnosis
Association e Sociedade Brasileira
de Pesquisa em Hipnose Clínica.

Somos a primeira e única formação em
Hipnose Clínica com o selo
Internacional Global Quality. Além
disso, a formação é reconhecida
mundialmente. Hoje, temos alunos no
Japão, Portugal, EUA etc.

Algumas instituições possuem selos e,
alguns deles, definem protocolos que
não podem ser atualizados. Em um
processo tão dinâmico como a
Hipnose Clínica, selos que limitam
nem sempre representam algo
positivo.

Excelência no ensino da
Hipnose Clínica com os
melhores profissionais do
Brasil.

A formação é ministrada por
instrutores pós-graduados, associados
a entidades de pesquisa no campo
neurocientífico, com no mínimo 2500
atendimentos em Hipnoterapia e com
formações nacionais e internacionais.

Compare sempre o currículo de seu
instrutor no momento da escolha e
verifique se ele possui experiência
clínica. Algumas instituições não
comunicam quem ensinará para você
no momento da inscrição.

Espaço exclusivo para alunos no
pós-curso e Grupo de suporte VIP
para dúvidas e discussões de
casos clínicos.

Dizemos que o curso não acaba
quando termina e tal fato traduz nossa
preocupação de que continue
contando conosco após a formação.
No espaço para alunos, você terá
vídeos das técnicas e terapias REAIS.

É fundamental contar com um suporte
após a formação e ter acesso a
materiais de apoio. Além disso, o
contato com o professor para
discussões de casos clínicos é muito
relevante.

Queremos, também, a sua
transformação durante a
formação.

Durante a formação, também nos
preocupamos com seu
desenvolvimento pessoal. Além disso,
você aprenderá a Auto-Hipnose com
profundidade, ferramenta muito
importante para mudanças pessoais.

É importante buscar uma instituição
que prepare você, não somente com
técnicas ou protocolos.

Investimento e retorno.

Atribuímos um investimento justo
para a formação, a fim de que possa
recuperar o investimento em menos
de um mês de atuação como
Hipnoterapeuta. Não só temos a
formação mais completa, mas o
melhor custo x benefício do Brasil.

Há instituições que cobram valores
totalmente dezarrazoados. Reflita se
realmente faz sentido para você, pois
para seu cliente importará
principalmente sua capacitação e seus
resultados.

Assinatura de um ano como
membro da Sociedade Brasileira
de Pesquisa em Hipnose Clínica e
Pré-Aprovação para filiação na
International Hypnosis
Association - USA.

10 horas

Você receberá gratuitamente a
associação à SBPHC e poderá se
associar na IHA-USA por um
custo de 75 dólares (pago
diretamente para a instituição).

10 horas

Acreditamos que a inscrição na
IHA-USA, instituição
mundialmente conhecida, é uma
opção sua. Assim, não oneramos
previamente sua inscrição, mas
estabelecemos a parceria com a
entidade.

Seminários. Lives e
Hangouts

Hipnoterapeutas PIH® não
interrompem seu
aprimoramento. Periodicamente,
você poderá participar de lives
para discussão de temas
específicos e dúvidas.

O cérebro humano é incrível e seu
estudo é infindável. Assim, é muito
importante você seguir aprendendo,
mesmo após a formação. Como
Hipnoterapeuta PIH® isto está
garantido

Mentoria Pós-Curso

Após a formação, você contará com
uma mentoria para entender o
processo de estruturação de carreira e
captação de clientes, entendedo como
vender seu trabalho. Atuando como
Hipnoterapeuta você poderá obter
altas remunerações transformando
vidas.

Sabemos que para um terapeuta,
nada é mais importante do que a
transformação do cliente, mas
preparar você para o mercado é
fundamental para que você possa
seguir com sua vocação.

Três Certificações

Valorizamos seu comprometimento e
nos preocupamos com seu
posicionamento no mercado. Após a
formação, você receberá três
certificações e, alem disso, poderá
adquirir o certificado IHA-USA.

Evite formações que particionam
conteúdo em inúmeros cursos,
vendidos individualmente. O
Hipnoterapeuta, para atender, precisa
ser formado de forma completa.

10 horas

