Kliens információ
Alulírott kliens tudomásul veszi, hogy informálva lett az alábbi ismeretekkel.
A hipnózist vezető egyetért azzal, hogy professzionális szolgáltatást nyújt, szakmai
képzettségének és szakmai tapasztalatainak maximális keretein belül, odaadó figyelemmel
vezeti a konzultációt a kliense részére. A hipnózist vezető munkája kliens centrikus. A
nyújtott szolgáltatás felhasználja a hipnózist, annak metodikáit és alapelveit, segítséget
biztosítva ezáltal a kliensnek, hogy felfedezze belső kreatív képességeit, kifejlessze a pozitív
gondolkodást, érzőképességet. Célkitűzés megszabadulni korlátozó gondolatoktól, gátló
hitrendszertől, segítséget nyújtva a személyes problémák megoldásához és az új célok
eléréséhez. Szükségszerűen a klienst megtanítjuk az ön-hipnózis technikáira, mely segítséget
nyújt céljai eléréséhez, gondjai megoldásához. Mindebben kölcsönösen megegyezett az
igénylő kliens és a szolgáltatást biztosító hipnózis vezető.
A hipnózis nem egy alvásállapot, hanem egy természetes állapota az elmének, ami képes
létrehozni különleges szintű relaxálást, elmében, testben és érzelmekben. Az elvek és teóriák,
amire a hipnózis alapozódik, hozzáférhetővé teszi és hasznosítja az egyénben rejlő
képességeket. Hipnózisban túllépjük a kritikus, analitikus szintjét az elmének, ami elősegíti a
szuggesztiók befogadását és az irányítást a kliens kívánságainak megfelelően. A hipnózis
alkalmazásával kideríthetünk információkat az elme mélységeiből. A hipnózis vezető interjút
használva megbeszéli a klienssel a hipnózis eljárásokat amik alkalmazásával a felszín alatti
gondok felderíthetők, amikor azt helyénvalónak tartják maradandó eredmények elérésének
céljából.
A nyújtott szolgáltatás nem tartalmaz orvosi praktizálást, és a hipnózist vezető nem alkalmaz
semmilyen licenchez kötött orvosi eljárást, beavatkozást, pszichoterápiát. Az ülés alatt
diagnózis nem készül, és mint komplementer módszer van alkalmazva. A terápia szót
mindenkor kizárólag a regisztrált kanadai okleveles végzettség tükörfordításaként használom,
nem a magyar jogszabályokban értelmezett módon.
Én, Hárs Péter hipnózis szolgáltatást nyújtó regisztrált vezető vagyok, elvégeztem a kanadai
Hypnotism Training Institute of Alberta HYP-101, HYP-201, HYP-202, HYP-203, HYP-204,
HYP-601, HYP-602, HYP-501 tanfolyamait, melyek eleget tesznek az American Council of
Hypnotist Examiners követelményeinek, melyekről tanúsítvánnyal rendelkezem.
Én, ………………………… alulírott kliens, tudomásul veszem, hogy a fentiekről informálva
lettem és a hipnózisülésbe beleegyeztem, és közreműködöm annak sikeres lefolyásához.
Tisztában vagyok vele hogy több kezelés is szükséges lehet. Tisztában vagyok vele, hogy
rajtam is múlik a folyamat sikere. Mindent megteszek, hogy segítsem folyamatokat
magamért.
Személyes adataimat önszántamból, kizárólag mint „új kliens adatként” biztosítottam a
feltüntetett hipnózis vezetőmnek.
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