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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Stowarzyszenie powstało w roku 1999. Ma charakter eklektyczny i jest otwarte dla wszystkich, którzy
zajmują się hipnozą w Polsce – nie tylko w psychoterapii, ale również w sporcie, kryminologii i w
dziedzinie badań naukowych. O składzie osobowym Rady Programowej Towarzystwa zadecydował
osobiście twórca Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi (H.I.T.T.®) Werner Meinhold. Wybrał go
spośród osób, które najbardziej regularnie uczestniczyły w weekendowych szkoleniach i
superwizjach prowadzonych przez niego od 1996 roku w Krakowie. Poddał je teoretycznemu i

praktycznemu egzaminowi w lutym 2007 roku. Towarzystwo zrzesza jedynych w Polsce terapeutów
potraﬁących posługiwać się metodą analizy biograﬁcznej w hipnozie, nazwanej przez autora
Hipnointegracyjną Psychoterapią Głębi (H.I.T.T.®).
W Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą GTH Polska trzon stanowią
psychoterapeuci o wszechstronnym wykształceniu, wychodzący z hipnozy klinicznej (których
nauczycielami byli prof. Jerzy Aleksandrowicz i prof. Stanislaw Kratochwil), posiadający
wiedzę kliniczną, połączoną z różnorodnymi podejściami i metodami terapeutycznymi, które składają
się na model psychoterapii zintegrowanej. Zespół legitymuje się certyﬁkatami psychoterapeuty
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
oraz Europejskimi Certyfikatami Psychoterapeuty.
Łączymy podejście kliniczne w psychoterapii z analityczną metodą pracy w hipnozie według
Wernera Meinholda w ujęciu psychologii głębi. Posiadamy uprawnienia do prowadzenia terapii
analitycznej w hipnozie oraz do nauczania tej metody wydane przez Międzynarodową
Federację Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad Hipnozą
Naszą misją jest popularyzowanie hipnozy w Polsce jako naturalnej, sprawdzonej i
skutecznej metody rozwoju i terapii.
Od wielu lat prowadzimy Kursy Hipnozy Terapeutycznej i szkolenia, w których przekazujemy
swoją wiedzę na temat hipnozy terapeutycznej a w szczególności Metody (H.I.T.T.®) , którą
uważamy za jedno z najskuteczniejszych i najpotężniejszych narzędzi jakimi może dysponować
terapeuta, psycholog, trener, coach i każdy kogo praca polega na wspieraniu rozwoju innych ludzi.
Dlatego naszym priorytetem jest Szkoła Metody (H.I.T.T.®) Wernera Meinholda , w której
przygotowujemy kolejne grupy terapeutów do pracy w tej wspaniałej Metodzie i przekazujemy nasze
wartości. Przykładamy wielką wagę do ciągłego podnoszenienia kompetencji naszej kadry
nauczycielskiej i członków Towarzystwa - terapeutów stosujących w praktyce Metodę H.I.T.T.®.
Czynimy to także poprzez intensywną współpracę z zagranicznymi Towarzystwami Hipnozy
Terapeutycznej, których przedstawiciele i wykładowcy bardzo często występują w roli nauczycieli
naszej Szkoły.
Nasza Szkoła posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty, jej absolwenci
otrzymują Międzynarodowy Certyﬁkat Hipnoterapeuty w Metodzie H.I.T.T.® wydany przez
Międzynarodową Federację Hipnointegracyjnej Psychoterapii Głębi i Badań nad
Hipnozą.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Rekomendacja_Pocica.pdf Rekomandacja_Korzewski.pdf Rekomendacja_Stępień.pdf
Rekomendacja_Naczulska.pdf Rekomendacja_Berg.pdf
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