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 Un curs en el qual s’aprenen les bases de la Hipnosi 
Ericksoniana

 Eminentment pràctic, per qui s’interessa més per la 
teoria, aquest curs no és la seva millor opció 

 La Hipnosi Ericksoniana per aplicar al Coaching i/o la 
teràpia 

 Indicat per aprendre a tractar conductes i estats 
emocionals 

 Imprescindible haver-se format prèviament en 
Coaching, PNL, Psicologia o qualsevol disciplina 
gràcies a la qual l’alumne ja sàpiga conduir una sessió 
d’acompanyament
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Taller d’Hipnosi Ericksoniana

“El que sabem és una gota 
d’aigua, el que ignorem 
és l’oceà”
Isaac Newton

                            
 



 Aprendre a induir l’estat hipnòtic 

 Utilitzar els patrons lingüístics adequats per conduir 
el procés 

 Facilitar l’estat de profunda relaxació 

 Usar les metàfores terapèuticament 

 Dissenyar un format d’inducció hipnòtica 

 Resoldre conflictes durant el procés hipnòtic 
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“La llibertat està a ser 
amos de la pròpia vida” 
 
Plató

Què s’aconsegueix amb aquest curs?



 Què és la hipnosi 
 Desmuntant mites 
 La Hipnosi Ericksoniana 
 Aportacions de Milton Erickson 
 Patrons de llenguatge hipnòtic
 Llenguatge sensorial vs llenguatge hipnòtic 
 La metàfora 
 Metàfores enniuades 
 Estats de trànsit hipnòtic 
 Com induir el trànsit hipnòtic? 
 El diamant ZEIG 
 Maneres diferents d’inducció 
 Estructura d’una hipnosi
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Continguts

“M’ho van explicar
i ho vaig oblidar;
ho vaig veure i 
ho vaig entendre;
ho vaig fer i ho vaig 
aprendre”                               
 
Confuci



 UN CAP DE SETMANA
Divendres de 16 a 20 h 
Dissabte i diumenge 
de 9 a 14 h i de 15 a 19 h 

 SETMANAL
Dimarts al matí De 9 a 14 h 
4 setmanes consecutives

 INTENSIU ESTIU
2 dies consecutius al juliol. 
De 9h a 19h. 

Consulta el calendari de cursos aquí
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“No hi ha millor mesura
del que una persona és
que el que fa quan té 
completa llibertat
per triar”  
William M. Bulguer                            
 

Modalitats

https://www.annaflores.es/ca/curso-de-hipnosis/#PROXIMAS-EDICIONES-CURSOS-PNL-COACHING-HIPNOSI


 Inversió: 490€ 
*Import bonificat per pagament anticipat fins a 30 dies abans de l’inici del curs: 

440€ 

 Els preus inclouen:
El Manual del curs
Material per als exercicis
Diploma acreditatiu d’Institut de Coaching i PNL Anna Flores
3 hipnosis gravades per Anna Flores
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“Invertir en coneixement 
produeix sempre
els millors beneficis”
Benjamí Franklin

                            
 

Preus i condicions

 Inscripció:
La inscripció al curs es formalitzarà a l’abonament del total de l’import.

 Condicions de pagament:
A la nostra web pots triar dues opcions:
Pagament al comptat  
Paga l’import total del curs amb targeta de crèdit.
Et beneficïes d’un important descompte si pagues amb més de 30 
dies d’antelació a la data d’inici del curs.
Pagament ajornat
Paga cómodament en 3, 6 o 12 mesos. La plataforma de pagament 
et mostra l’import financiat amb               en funció de les teves quotes

Veure les opcions de pagament aquí

 Política de cancel.lació:
Informa't de la nostra política de cancel.lació aquí

https://www.annaflores.es/ca/curso-de-hipnosis/#PROXIMAS-EDICIONES-CURSOS-PNL-COACHING-HIPNOSI
https://www.annaflores.es/ca/politica-de-cancelacion/


  Anna Flores és Licensed Trainer of NLPTM (entrenadora oficial de 
PNL) i Licensed NLPCoaching TrainerTM (Formadora en Coaching 
amb PNL) ) certificada per The Society of NLP i avalada pel Dr. Richard 
Bandler© per impartir cursos oficials de PNL i Coaching certificats 
internacionalment per The Society of NLP i Trainer Internacional de 
Hipnosis Ericksoniana Aplicada per la AHPNL.

Acreditada per The Society of Neuro Linguistic Programming com 
Licensed Design Human EngineeringTM. 

És Preparadora Verbal per Intech, Especialista en Hipnosis 
Ericksoniana per l’Institut Erickson i Generative Coach per The NLP 
University.

Professional Certified Coach (PCC) per la International Coach 
Federation, Especialista en Coaching Executiu i d’Equips. 
Advanced Certified Professional & Executive Coach.

Master Certified Team & Corporate Coach i experta en el disseny
de formacions a mida per a empreses i organitzacions amb
eines de Coaching i PNL.

Autora de Comunicación desde la PNL, (ICB Editores) i Pon rumbo a 
tu Felicidad (Editorial EDAF).
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Impartit per Anna Flores

“Això és hipnosi: un
estat d’alta concentració 
en els nostres
processos interns”  
 
Anna Flores
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Gran Via de les Corts Catalanes, 617. Entl. 2
08007 Barcelona
934 637 083
info@annaflores.es
www.annaflores.es


