Suomen Hypnoosiliiton ohjelman mukainen

Hypnoosivalmennuksen koulutus
KENELLE
Koulutus soveltuu taydennyskoulutukseksi terveydenhuoltoalan ja sosiaalitoimen henkilostolle,
psykologeille, terapeuteille, kouluttajille, opettajille, valmentajille, tyonohjaajille, ohjaajille, johtotehtavissa
toimiville ja kaikille muille, jotka ovat kiinnostuneet hypnoosin, mielikuvaohjauksen ja ratkaisukeskeisyyden
mahdollisuuksista ihmisten hyvinvoinnin lisaamisessa. Osallistujilla tarvitsee olla suoritettuna Suomen
hypnoosiliiton rentoutusvalmentajakoulutus tai vastaava koulutus ennen tähän koulutukseen osallistumista.
MITÄ KOULUTUS ANTAA
Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa kayttaa hypnoosia, suggestioita, mielikuvaharjoittelua eli
visualisointia ja ratkaisukeskeista ohjausta vahvistamaan omaa ja asiakkaidensa terveytta ja hyvinvointia,
lisäämään itsetuntemusta, tukemaan oppimista, motivoitumista ja tavoitteiden saavuttamista niin omassa
elamassa kuin ammatillisestikin. Osallistuja osaa ohjata asiakasta monipuolisesti loytamaan sopivia keinoja
ja ratkaisuja elämäntilanteisiinsa ja tukea häntä niiden toteuttamisessa. Osallistuja löytää myös itselleen
keinoja hyödyntää omia voimavarojaan tehokkaammin.
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Tutkimme hypnoosin ja mielikuvaohjaamisen olemusta kokemuksellisesti seka kouluttajan ohjaamana etta
pareittain harjoitellen. Vertaamme omia kokemuksiamme vallitseviin hypnoosikasityksiin ja kehitamme
omia tapojamme kokea ja ohjata hypnoosia. Sovellamme hypnoosin perusmenetelmia ja ericksonilaista
hypnoosia osallistujien henkilokohtaisiin tarpeisiin ja ammatillisiin viitekehyksiin. Nain osallistujat luovat
koulutuksen aikana omaan kayttoalueeseensa sopivan hypnoosikasityksen ja ohjausmallin.
Koulutukseen sisältyy myös hypnoosin avulla tehtävää tunnetyöskentelyä, jossa hyödynnetään mm.
spontaanisti heränneitä tunteita, unia, kuvia, musiikkia, tunnemuistoja yms. Lisäksi tutkimme äänensävyjen,
äänenkäytön variaatioiden, kehonkielen ja ilmeiden tuottamia mahdollisuuksia asiakkaan haastattelussa ja
ohjauksessa (psykofyysinen näkökulma). Osallistujat tekevät myös oman kehitystehtävän ratkaisukeskeisen
mallin pohjalta. Koulutuksen aikana on mahdollisuus tutustua myös Neurosonic-matalataajuusvärähtelyhoidon yhdistämiseen hypnoosin kanssa.
Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat Mentaalivalmentaja SHL -tutkintotodistuksen.
LAAJUUS JA RYHMÄKOKO
Koulutuksen laajuus on 9 op (250 h), josta kontaktiopetusta on 10 paivaa (la 10-18 ja su 9-15). Lisaksi
asiakastyoskentelya, kirjallisuutta, tehtavia, portfolio seka tyonohjausta ryhmassa ja tarpeen mukaan
henkilokohtaisesti opettajalta.
Osallistujamäärä 6-8 henkilöä.
AJANKOHTA
Koulutus toteutetaan kun riittävä määrä osallistujia on ilmoittautunut.

PAIKKA
Jyvaskyla
HINTA
1000 euroa (sisaltaa runsaan materiaalin ja kahvin/teen + valipalat). Voidaan maksaa 1-4 erassa. Jyvaskylan
koulutus on alviton koulutus. Ensimmainen era 250 euroa maksetaan ilmoittautumismaksuna, kun
koulutuksen toteutuminen on varmistunut. Muutamalle pitkamatkalaiselle on tarjolla edullinen
majoitusmahdollisuus: 15-35 euroa/yo.

JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET
Kiinnostuneet opiskelijat voivat jatkaa mentaalivalmennuksen jaksolle. Suomen Hypnoosiliiton
Mentaalivalmentaja Master SHL -tutkintoon johtava koulutus voidaan suorittaa Jyvaskylassa, Helsingissa tai
Hämeenlinnassa.
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