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Osiągnij cele, do których dążysz, odbuduj dobre samopoczucie i 
pewność siebe za pomocą terapii Hypno–Link z doswiadczoną 

Południowo Australijską Terapeutką. 

 

 

 STANY LĘKOWE - ZACHWIANA WIARA W SIEBIE-                              

PRZEWLEKŁE CHOROBY - PALENIE PAPIEROSÓW 

 

NIEZOBOWIAZUJACA SESJA PLANOWANIA TERAPII (BEZPŁATNA)  

Okazja, by osobiście się z nami spotkać i porozmawiać o sposobach      

na rozwiązanie trosk i trudności.   

ZAREZERWUJ SWOJA KONSULTACJE   

 
Tel: (08) 7122 3232; Mob: 0490 463 042; email contact@hypnolink.com.au 
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http://www.hypnolink.com.au/dev/
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HYPNO-LINK OFERUJE: 

✓ Duży wybór indywidualnych i grupowych programów 

✓ Skuteczne programy na zaadresowanie stresów i stanów lękowych. 
✓ Inowacyjne programy porady dla ludzi z przewlekłymi chorobami.   
✓ Specialistycze programy dla uczestników NDIS ( Narodowego 

Ubezpieczenia dla Ludzi Niepełnosprawnych). 
✓ Programy rozwoju umiejętności  

✓ Specialistyczne strategie adresujace niepomocne zachowania i 

nawyki.   

✓ Wizyty domowe (w zależności od sytuacji) 

✓ Internetowe poradnictwo i terapia poprzez Skype i Zoom. 

✓ Komplementarne Sesje Planowania Terapii 

 Nasz doświadczony zespół jest tutaj, by wspomagać klientów, w osiąganiu 

osobistych celów oraz w odbudowywaniu pewności siebie i dobrego 

samopoczucia. 
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USŁUGI HYPNO-LINK  

Hypno-Link oferuje wysokiej jakości specjalistyczne poradnictwo i terapię, specjalnie nastawione aby dopomóc Państwu w rozwijaniu osobistych umiejętności, polepszaniu samopoczucia i sprawności funkcjonalnej i osiąganiu długotrwałych pozytywnych 
zmian. Usługi Hypno-Link są  poufne i wykonywane w pełnej konsultacji z klientami.  
Specjalizujemy się w zaadresowywaniu stanów lękowych, przewleklych chorób, 

nałogów i zachwianej pewności siebie. Prowadzimy szeroki zasięg usług, takich jak 

poradnictwo specjalistyczne,  terapia rozwoju umiejętności, terapia relaksu, 

mindfulness, hipnoterapia kliniczna i  sesje eksploracji artystycznych. 

Usługi Hypno-Link są oferowane w języku polskin i angielskim.  Mogą one Państwu 
dopomóc w następujących potrzebach: 

• rozwiazaniu lęków, fobi i stanów panikalnych 

• radzeniu sobie ze stresem 

• zaadresowaniu negatywnych myśli i depresji 

• radzeniu sobie z choroby przewlekłymi 

• rozwojowi pozytywnych atrybutów i umiejętności  
• wzmocnieniu wiary i pewności siebie 

• zwalczaniu nałogów, takich jak na przykład palenie. 

Klienci Hypno-Link są wspomagani w nauczeniu się i praktykowaniu strategii stopniowego relaksu mięśniowego, wizualizacji, pozytywnych auto sugestii i ćwiczeń oddychania na samoregulację, Te strategie sa ważne ponieważ są one pomocne w osiągnięciach osobistych sukcesów i w długotrwałym zachowaniu dobrego zdrowia. 
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USLUGI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH I UCZESTNIKOW NDIS  
(NARODOWEGO UBEZPEICZENIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH) 

 

Hypno - Link jest zarejestrowanym dostawcą uslug dla uczestników NDIS (Narodowego 

Ubezpieczenia dla Ludzi Niepełnosprawnych).  Numer naszej rejestracji NDIS  jest 

4050008908.  Oferujemy programy dla dzieci nepełnosprawnych od 12 lat wzwyż oraz 

dla dorosłych osób niepełnosprawnych, mieszkających w regionach Adelaide i w 

okolicach Barossa Valley.  Wizyty w północnych regionach Południowej Australii też mogą być zorganizowane, w zależności od zapotrzebowania.   

Oprócz  powyżej wspomnianych uslug poradnictwa i terapii, oferujemy także 
dodatkowe uslugi dla uczestników NDIS, takie jak programy grupowe, proste uslugi 

koordynacyjne i ogrodnicze oray podstawowe usługi konserwacji domowej. 

NIEZOBOWIAZUJACA SESJA PLANOWANIA TERAPII (BEZPŁATNA)  

Okazja, by osobiście spotkać się z terapeutką i porozmawiać o 

sposobach na rozwiązanie trosk i trudności.   

ZAREZERWUJ SWOJA KONSULTACJE   
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ALICJA WEIDNER - GłOWNA TERAPEUTKA Z HYPNO-LINK  

 

 

  

Alicja Weidner urodziła się w Polsce, gdzie spędziła dzieciństwo i wczesne lata dorosłe. 
Alicja posługuje się biegle w języku polskim i angielskim.  Jest ona wwykfalifikowaną pracowniczką socjalną z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w dziedzinach 
gerontologi, zdrowia psychicznego, rehabilitacji i regeneracji zdrowotnej.  Alicja jest też  profesjonalną hipnoterapeutką i artystką.  Interesuje się ona szczególnie malarstwem tuszem, akrylem i farbą olejną. 
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ALICJA WEIDNER:  KWALIFIKACJE I STOWARZYSZENIA 

• Licencjat Pracy Socjalnej (Bachelor of Social Work) - Uniwersytet Południowej Australi 
(UniSA) 

• Magister Gerontologi (Master of Gerontology) - Uniwersytet Południowej Australii 
(UniSA) 

• Dyplom Hipno-Poradnitwa/ Instytut Klinicznej Hipno-Psychoterapi (ICHP) 

• Certyfikat Hipno-Psychoterapii/ Instytut Klinicznej Hipno-Psychoterapii (ICHP) 

• Certyfikat Terapii Racjonalnej (Certificate in Rational -Emotive Therapy) - CBT Australia 

• Certyfikat Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Certificate in Cognitive Behavioural 

Therapy) - CBT Australia 

• Akredytowany członek Australijskiego Stowarzyszenia Pracowników Socjalnych 
(AASW) 

• Professionalny członek Australijakiego Stowarzyszenia Hipnoterapeutów (AHA) 

Moje usługi zapewniają wysoką profesjonalną jakość i etyczny kondukt.  Są one 

ukierunkowane sprawdzonymi i wypróbowanymi psychologicznymi modelami, takimi jak na przykład Terapia Poznawczo-Behawioralna, Teoria Siły i Bio-Psychospołeczny 
Model. 
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POWODY DLA KTORYCH KLIENCI WYBIERAJA USLUGI HYPNO-LINK 

o Specjalistyczne poradnictwo I terapia w języku polskim i angielskim - w klinice 

Hypno-Link lub też w Państwa domu. 
o Konsultacje internetowe dla ludzi, którzy mieszkają poza okolicami Adelaide, w innym stanie Australii, czy też poza Australią.  
o Pomoc w ogrodzie i konserwacja domowa dla osób niepełnosprawnych.   
o Usługi w soboty i poza standartowymi godzinami pracy. 
o Terapeutyczne usługi Hypno-Link są bazowane na profesjonalnych i naukowo 

sprawdzonych informacjach i metodach.   

o Szanujemy opinie klientów i uważnie słuchamy, co chcą nam powiedziec, tak aby dokładnie zrozumieć ich specyficzne potrzeby i by zaprojektować odpowiednie 

programy.   

o Wszystkie usługi Hypno-Link są zaprojektowane specialnie dla nasyzch klientów  i  biorą pod uwagę ich indiwidualne sytuacje.   
o Możemy Państwu dopomóc lepiej zrozumieć procesy NDIS  i przygotować się do 

sesji planowania, prowadzonych przez NDIS.  Możemy też Państwu pomóc w znalezieniu i zaangażowaniu innych spolecznych servisów, które mogą być Państwu pomocne. 
o Współpracujemy z klientami tak, aby polepszyć ich umiejętności i samopoczucie,  

i dopomóc w osiagnięciach ważnych, osobistych celów.   
o Mamy uczciwe podejście do naszej współpracy z klientami.  Jeśli czegoś nie wiemy, powiemy Państwu o tym i powiemy też jak to zaadresujemy.  Na przykład, skontaktujemy się ze specjalistą, lub zaaranżujemy skierowanie do 

innej organizacji.  

o Nasz zespół szczyci się wieloletnim doświadczeniem w usługach wspomagających ludzi z przewlekłymi chorobami, nawykami i problemami 
emocjonalnymi.    

o Nasze usługi są regularnie ewaluowane, po to by zadawalać oczekiwania klientów i osiągać jak najlepsze wyniki. 
 

 
Proszę się z nami skontaktować. 

Numer naszego telefonu jest: (08) 7122 3232 lub Mob: 0490 463 042. 
Nasz email:  contact@hypnolink.com.au lub hypnolinksa@gmail.com 
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Okazja, by osobiście spotkać się z terapeutką i porozmawiać o 

sposobach na rozwiązanie trosk i trudności.   

ZAREZERWUJ SWOJA KONSULTACJE   
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