
 
 
 
 

Örömmel értesítünk Minden érdeklődőt, hogy már lehet regisztrálni a XXXI. Magyar Hipnózis Találkozóra, melyet 
Fordulópont(OK) címen online konferencia keretében tartunk. 
 
Időpont: 2021. március 27.  
  
9: 00 – 10: 00-ig: Előadások: 
Bányai Éva: Fordulópontok a hipnózis modern történetében a nagyvilágban és itthon (30 perc)   
Varga Kata - Hartman Woltemade: Nemzetközi felmérés a hipnózis képzések rendszeréről: Az International Society 
of Hypnosis tag-társaságainak gyakorlata (30 perc) 
  
10: 00 – 10: 15: szünet 
  
10: 15 – 11: 45: Kerekasztal:  
Varga S. Katalin: Tudjuk, hogy hat, és ki mit használHAT? 
   
11: 45 – 12: 00: szünet 
  
12: 00 – 12: 40: Esetismertetések: 
Pálinkás Imre:  „Biztos kézzel” - pszichoterápiás (20 perc) 
Pájer Alexandra - Kinél van a kormány? - szuggesztiós technikák alkalmazása gerincvelősérült betegek 
ellátásában  (20 perc) 
  
EBÉD    12: 40 – 13: 30  
  
13: 30 – 14: 10: Előadások: 
Kasos Enikő: Új kutatási eredmények aktív-éber hipnózisban (20 perc) 
Kelemen-Szilágyi Adrienn, Ziss Mariann, Varga Katalin: Covid tükör – mit tettünk, mit tehetnénk? Az MHE 
tevékenysége a járvány időszakában (20 perc) 
  
14: 10 – 14: 20  szünet 
  
14: 20 – 15:50: Kerekasztal: 
Ziss Mariann: Hipnózis nélkül a hipnoterápiában (90 perc) 
 
Jelentkezni az alábbi linken lehet: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7QuDIehCnoVizcS2QatEPe9PIwn79qZdD3JLWlu6ekEAing/viewform?u
sp=sf_link 
 
Fontos tudnivalók: 
A képzés akkreditált, a CME pontokat az előadássorozat végén regisztráljuk az Oftex portálon.  
A járványhelyzetre való tekintettel a rendezvény online lesz megtartva, ZOOM alkalmazással.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7QuDIehCnoVizcS2QatEPe9PIwn79qZdD3JLWlu6ekEAing/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7QuDIehCnoVizcS2QatEPe9PIwn79qZdD3JLWlu6ekEAing/viewform?usp=sf_link


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 elött! 
Kérjük, a részvételi díjat a Magyar Hipnózis Egyesület alábbi számlaszámára szíveskedjék átutalni:   
CIB 10700244 - 26137702 – 51100005 
 
Részvételi díj: 
MHE tag (rendezett tagdíjjal) 5000.- Ft 
Nem tag 6000.- Ft 
Nappali tagozatos diák, kismama, nyugdíjas 2500.- Ft 
 
További információ: www. hipnozis-mhe.hu 
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
MHE vezetősége 


