Szeretettel meghívjuk a Magyar Hipnózis Egyesület XXXII. Találkozójára, mely Új utakon
címmel kerül megrendezésre, online formában
Időpont: 2021. június 4 – 5.
Program:
Péntek:
13.50 Az online konferencia megnyitása: Dávid Tamás, az MHE elnöke
14.00 – 15.00 előadások:
Pálinkás Imre: Párbeszéd az "Elefánttal" - pszichoszomatika és hipnózis (30 perc)
Perczel Kristóf: A fájdalomcsillapítás szuggesztív vetületei (30 perc)
15.00 – 15.15 szünet
15.15 – 16.15 előadások:
Kiss Orsolya: Pozitív szuggesztiók alkalmazása tartós gépi lélegeztetett betegek lélegeztető
gépről való leszoktatásánál (30 perc)
Gál Viktor: Szuggesztió – aranyfonál a fogászatban (30 perc)
16.15 – 16.30 szünet
16.30 – 18.00 Fórum: Hipnózis online alkalmazása a járvány időszakában – korlátok vagy
lehetőségek? A pandémia tanulságai (90 perc)
Moderátor: Dávid Tamás
18: 00 – 18: 15 szünet
18: 00 – 19: 30 MHE Közgyűlés - MHE érvényes tagságával rendelkezőket várjuk! A
közgyűlésen való részvétel a konferencia befizetésétől függetlenül a tagok részére
elérhető! Kérjük tagjainkat, hogy a közgyűlésre külön jelentkezzen be!
Szombat:
9.00 – 9.40 előadás:
Bokor László: Szuggesztió és feltárás – tényleg nincs vagy mindig van, netán a szerelem lenne
a közös pont? (előadás: 40 perc)
Műhelyek:
10.00 – 11.30 műhely 1. Varga Kata, S. Nagy Zita: Csukott szemmel hallgatlak – A Polivagális
Elmélet és a hipnotikus interakció
11.30 – 12.30 ebéd
12.30 – 14.00 műhely 2. Nyíri Balázs: Hipnózis és emlékezés
14.00 – 14.15 szünet
14.15 – 15.45 műhely 3. Tar Zsuzsa: Heart Based Medicin – a szeretet alapú gyógyászat a
gyakorlatban
16.00 – 17.30 műhely 4. Csóka Judit: Hipnózis a mesében, a mese hipnózisa
A műhelyek 90 percesek.
17:30 A konferencia zárása
Jelentkezni az alábbi linken lehet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXJEs6Uhx7qpOAvZs86ioiEhu659mQFdLL5DQ2W_2Hr_
eYww/viewform?usp=pp_url

Fontos tudnivalók:
A konferencia akkreditációja folyamatban van.
A járványhelyzetre való tekintettel a találkozó online lesz megtartva, ZOOM alkalmazással.
A részvételt csak előzetes regisztráció és a részvételi díj átutalással történt befizetése esetén tudjuk
biztosítani. Jelentkezés és átutalás legkésőbb a rendezvény előtti napon 24 óráig tudjuk elfogadni.
Kérjük, hogy jelentkezésnél tüntessék fel a Zoom felületen alkalmazott felhasználói nevüket a
könnyebb beazonosításhoz!
ZOOM hozzáférési linket a jelentkezéskor megadott email címen küldjük meg a rendezvény napján!
Részvételi díj:
MHE tagoknak 8.000.- Ft, nem tagoknak 10.000.- Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak, GYES-en lévőknek
5.000.- Ft
Kérjük, a részvételi díjat a Magyar Hipnózis Egyesület alábbi számlaszámára szíveskedjék átutalni:
CIB 10700244 - 26137702 – 51100005
Utalásnál közlemény rovatban tüntessék fel a résztvevő nevét (ha céges számláról történik az utalás,
akkor is a résztvevő személy nevét), valamint "MHE XXXII." megjegyzést. Tehát, pl: "Kis Miklós, MHE
XXXII.".

További részletek: https://hipnozis-mhe.hu/

