TREINAMENTO DE STREET HIPNOSE
COM DANIEL MADEIRA HIPNOTISTA
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Daniel Madeira,, grande pesquisador de hipnose, sedução e relacionamentos amorosos,
tendo começado a estudar o assunto aos 22 anos, hoje com idade de 34 anos.
No começo não acreditava em hipnose e achava que era tudo combinado, mas comecei a
pesquisar o assunto quando trabalhava com marketing multinível nos anos 90. Já estudava
PNL na época e comecei a estudar hipnose, mais precisamente auto hipnose e depois a
hipnose clássica, e sim funciona.
Autor de quatro livros: Personal Paquera para homens, Personal Paquera para mulheres,
Método Alpha de Sedução e A Arte da Paquera esse último em parceria com Dr°.
Dr Thiago de
Almeida pesquisador da USP de sedução e relacionamentos.
Ministra treinamentos de hipnose e sedução. O qual ensina na teoria e na prática. Levando
seus alunos para fora da sala de aula, para que os mesmos pratiquem seus ensinamentos.
Foi destaque em diversos veículos de comunicação, incluindo a revista Veja, Caras, os jornais
Estado de São Paulo, Diário da Tarde e diversos programas de TV como Fantástico, Sbt
Repórter, Jornal da Record, Danilo Gentili,, A liga, Bom dia Brasil, Ronnie Von, Mulheres entre
outros.
Ministra treinamentos em empresas na área de vendas.

O QUE VOCÊ IRÁ APRENDER NESSE TREINAMENTO
• Curso embasará cientificamente a hipnose, retirando todo o misticismo por
trás do processo hipnótico.Logística.
• Técnicas de rapport rápido e hipnose disfarçada.
• Técnicas de instalação de amnésia instantânea.
• Todas as rotinas de indução e sugestão possuem roteiros detalhados e passo a
passo, possibilitando que leigos compreendam os segredos por trás do processo
hipnótico e que hipnotistas experientes aprimorem suas técnicas.
• Técnicas de hipnose sem transe.
• Aprenderá as técnicas tradicionais de indução hipnótica como relaxamento
progressivo, desorientação mental, confusão mental.

Calma, tem mais!
• Aprenderá várias técnicas de indução rápida (quebra de padrão) e técnicas de
indução instantânea (técnicas de choque).
• Aprenderá um protocolo de hipnose de rua sem falhas, que resguarda ao
máximo o hipnotista em suas apresentações.
• Aprenderá o roteiro de um espetáculo de hipnose de palco.
• Aprenderá como identificar rapidamente os sujeitos mais aptos a terem uma
experiência hipnótica.
tornarem hipnotistas ou
• Destinados a leigos e mágicos que sonham em tornarem-se
hipnotistas experientes que desejam aprimorar suas técnicas.
• O curso possuirá sessões práticas nas ruas de São Paulo, onde os alunos
poderão treinar seus conhecimentos e coloca-los
coloca
à prova.
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Hipnose científica.
Perigos da hipnose e a importância da ética.
Escalas de suscetibilidade: uso, aplicação e críticas.
Técnicas de rapport rápido.
Pseudo-hipnose
hipnose como indução hipnótica.
Comandos e Sugestões.
Rotinas de hipnose sem transe.
Amnésia instantânea.
Prática de hipnose sem transe.
As principais técnicas de induções hipnóticas e seu contexto de aplicação.
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Prática de induções rápidas.
Prática de aprofundamento do transe hipnótico.
Sugestões pós-hipnóticas
hipnóticas terapêuticas e não terapêuticas.
Criação de contexto para a instalação das sugestões.
Criando seus próprios roteiros e rotinas.
Aprendendo o protocolo de hipnose a prova de falhas.
Rotinas de hipnose sem transe.
Treinamento prático nas ruas.

ASSISTA MEUS VÍDEOS NO YOUTUBE
https://www.youtube.com/user/Danielcarvalhana

