Mistrzowie Hipnozy VIII: Barbara
Scholl - HypnoKids
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/02/14/32111/306401

Cena netto

3 397,00 zł

Cena brutto

3 397,00 zł

Cena netto za godzinę

141,54 zł

Cena brutto za
godzinę

141,54

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

24

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-25

Termin zakończenia
usługi

2019-10-27

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-23

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-10-11

Maksymalna liczba uczestników

40

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Kategorie dodatkowe KU

Rozwój osobisty
Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Barwy Umysłu sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Michał Janusz
Cieślakowski

E-mail

info@barwyumyslu.pl

Telefon

+48 606101501

Cel usługi
Cel edukacyjny
Realizacja usługi umożliwia nabycie kompetencji zawodowych, łącząc atrybuty profesjonalnej wiedzy,
umiejętności i społecznej postawy hipnoterapeuty dziecięcego i młodzieżowego. Celem szkolenia
jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu hipnoterapeuty pracującego z dziećmi,
młodzieżą i ich rodzicami, lub uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez
przekazanie najaktualniejszej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu hipnoterapii
HypnoKids w podejściu Omni Hypnosis Training Center. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma
uporządkowaną wiedzę: z możliwości, jakie daje praca z podświadomością dzieci i młodzieży; z
zakresu przeprowadzenia pełnego procesu hipnoterapeutycznego dopasowanego do wieku
małego/młodego klienta i jego specyficznego problemu; z zakresu prowadzenia własnej praktyki
hipnoterapeutycznej w Polsce i na świecie; - potrafi posługiwać się wieloma zaawansowanymi
technikami hipnotycznymi w pracy z małym/młodym klientem, kładąc szczególny nacisk na najnowszą
metodykę procesów; potrafi wytworzyć rapport w pracy z dzieckiem, nastolatkiem i ich rodzicami;
umie samodzielnie poprowadzić całościowy proces hipnoterapeutyczny HypnoKids; posiada
podstawowe umiejętności organizacyjne i terapeutyczne, pozwalające na planowanie i realizację
zadań związanych z pracą hipnoterapeuty-praktyka specjalizującego się w pracy z dziećmi i
młodzieżą; - rozumie potrzebę i ma umiejętność dalszego samokształcenia się i rozwijania; rozumie
znaczenie rapportu w pracy hipnoterapeutycznej z małym/młodym klientem i jego rodzicami; potrafi
prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z profesjonalnym wykonywaniem zawodu.

Szczegółowe informacje o usłudze

Ramowy program usługi
Metoda HypnoKids® - zaawansowany trening
Trzydniowy, zaawansowany trening metody HypnoKids® (spełniający międzynarodowy standard
zarządzania
systemem
jakości
ISO
9001) przeznaczony jest dla hipnoterapeutów
zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą. Metoda ta jest częścią międzynarodowego
programu OMNI Hypnosis Training Center®, na którego filozofii i konceptach wyrosła.
Co decyduje o wysokiej skuteczności metody HypnoKids®? Została ona wypracowana na podstawie
zdobywanego praktycznego doświadczenia zawodowego w hipnoterapii dzieci. Zaawansowany trening
metody HypnoKids® oferuje uczestnikom zbalansowane połączenie praktycznego przeszkolenia z
wartościową, konkretną wiedzą techniczną poszerzającą kompetencje.

Główny cel szkolenia:
- absolwent kursu przygotowany jest do skutecznego
hipnoterapeutycznego u dziecka, małego dziecka i nastolatka,

przeprowadzenie

pełnego

procesu

- absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy w zawodzie hipnoterapeuty
specjalizującego się w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Środki realizacji celu szkoleniowego:
- przekazanie wiedzy teoretycznej wykładami;
- zaprezentowanie treści teoretycznych w praktyce podczas demonstracji i analizy studiów przypadków
(materiały audiowizualne, skrypty);
- aktywna obserwacja procesów wykonywanych przez osoby szkolące się;
- umożliwienie osobom szkolącym się przeprowadzenie i przejście transów hipnotycznych;
- prowadzenie superwizji procesów wykonywanych przez osoby szkolące się.
Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestnika, aby ukończenie szkolenia pozwoliło
mu na osiągnięcie głównego celu szkolenia:
- do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest aktywne uczestnictwo w kursie oraz dostateczne
przyswojenie zaprezentowanych treści (teoria i wykorzystanie wiedzy w praktyce – podczas ćwiczeń).
Weryfikacja efektów uczenia się:
- każdorazowa informacja zwrotna z zadań praktycznych od szkoleniowca i od osoby z pary
ćwiczeniowej;
- ocena ciągła dokonywana przez szkoleniowca na bieżąco;
- samoocena uczestnika szkolenia.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po zrealizowaniu szkolenia, uczestnik nabył kompetencje zawodowe, łącząc atrybuty profesjonalnej
wiedzy, umiejętności i społecznej postawy hipnoterapeuty dziecięcego i młodzieżowego. Jest
przygotowany do wykonywania zawodu hipnoterapeuty pracującego z dziećmi, młodzieżą i ich
rodzicami, jako że:
- ma uporządkowaną wiedzę: z możliwości, jakie daje praca z podświadomością dzieci i młodzieży; z
zakresu przeprowadzenia pełnego procesu hipnoterapeutycznego dopasowanego do wieku
małego/młodego klienta i jego specyﬁcznego problemu; z zakresu prowadzenia własnej praktyki

hipnoterapeutycznej w Polsce i na świecie;
- potraﬁ posługiwać się wieloma zaawansowanymi technikami hipnotycznymi w pracy z małym/młodym
klientem, kładąc szczególny nacisk na najnowszą metodykę procesów; potraﬁ wytworzyć rapport w
pracy z dzieckiem, nastolatkiem i ich rodzicami; umie samodzielnie poprowadzić całościowy proces
hipnoterapeutyczny HypnoKids; posiada podstawowe umiejętności organizacyjne i terapeutyczne,
pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą hipnoterapeuty-praktyka
specjalizującego się w pracy z dziećmi i młodzieżą;
- rozumie potrzebę i ma umiejętność dalszego samokształcenia się i rozwijania; rozumie znaczenie
rapportu w pracy hipnoterapeutycznej z małym/młodym klientem i jego rodzicami; potraﬁ prawidłowo
identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z profesjonalnym wykonywaniem zawodu.
Absolwenci szkolenia umieją przeprowadzić/znają/posiadają:
Zbiór formuł anamnetycznych dla dzieci – co jest ważne? (elektroniczne formularze zostaną
przekazane uczestnikom)
Rozmowa wstępna z rodzicem
Rozmowa wstępna z dzieckiem na osobności
Nawiązanie profesjonalnego kontaktu i budowanie porozumienia z dzieckiem (rapport)
Różne indukcje dla dzieci
Sposoby pogłębiania transu u dzieci
Regresja dyrektywna i niedyrektywna dla dzieci - HypnoKids®; wysoko skuteczne sposoby
neutralizacji ISE, SSE i FSE u dzieci (wszelkie sposoby pochodzą z praktyki. Zostały przetestowane
i udowodniono ich skuteczność w tysiącach sesji na całym świecie)
Hipnoanaliza dla dzieci
Wybudzona hipnoza dla młodszych dzieci
Surogat hipnoza dla dzieci
Moc kotwic u dzieci (kolor, zapach, posmak)
Nakładanie sugestii
Hipnotyczne praca domowe dla dzieci
Co robić, a czego nie robić z dziećmi
Stan Esdaile’a u dzieci
Height® dla dzieci
Ultra-Healing® dla dzieci
Wiele szczegółowych studiów przypadków dotykających problematyki lęków i fobii (m.in. strachu
przed igłami i zastrzykami, lęku przed śmiertelnymi chorobami, strachu przed egzaminami) jąkania
się, ADHD, depresji, niskiej samooceny, niskiej motywacji do nauki w szkole i uprawiania sportu,
mizofonii, patologii snu (moczenia nocnego) itp.
Konkretne narzędzia i wskazówki dotyczące tego, jak radzić sobie z m. in.:
Moczeniem nocnym u dzieci (pierwotnym i wtórnym)
Strachem i fobiami
Lękiem przed egzaminami
Szkołą, nauką, problemami z koncentracją i niską motywacją
Niską samooceną
Zachowaniami natrętnymi
Wykorzystywaniem seksualnym
Stratą i traumą

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla hipnoterapeutów zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą;
obeznanych w metodologii regresji hipnotycznej.

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy otrzymają podręcznik uczestnika zawierający wszystkie techniki i przykłady oraz
selekcje skryptów.
Najnowszy kolorowy Flow Chart (schemat blokowy) zostanie udostępniony każdemu
uczestnikowi.
Po ukończeniu treningu, uczestnicy otrzymają Certyfikat HypnoKids® podpisany przez
prowadzącego.
Dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej przeznaczonej wyłącznie dla absolwentów kursu.

Informacje dodatkowe
Jeśli doﬁnansowanie jest niższe niż 70%, należy do ceny szkolenia doliczyć VAT w
wysokości 23%.
UWAGA: Noclegi i wyżywienie NIE są wliczone w cenę -> natomiast uczestnicy otrzymają bardzo
atrakcyjne zniżki!

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-1025

09:00

10:30

1:30

Różne indukcje dla dzieci; Projekcja
materiału audiowizualnego; Sposoby
pogłębiania transu u dzieci

2019-1025

10:45

12:15

1:30

3

Regresja dyrektywna i niedyrektywna dla
dzieci - HypnoKids®; wysoko
skuteczne sposoby neutralizacji ISE,
SSE i FSE u dzieci (wszelkie sposoby
pochodzą z praktyki. Zostały
przetestowane i udowodniono ich
skuteczność w tysiącach sesji na całym
świecie)

2019-1025

12:30

14:00

1:30

4

Poregresja; Hipnoanaliza dla dzieci

2019-1025

15:30

17:00

1:30

5

Wybudzona hipnoza dla młodszych
dzieci; Surogat hipnoza dla dzieci

2019-1026

09:00

10:30

1:30

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zbiór formuł anamnetycznych dla dzieci
– co jest ważne?; Rozmowa wstępna z
rodzicem; Rozmowa wstępna z
dzieckiem na osobności; Nawiązanie
profesjonalnego kontaktu i budowanie
porozumienia z dzieckiem (rapport)

2

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

6

Moc kotwic u dzieci (kolor, zapach,
posmak); Nakładanie sugestii

2019-1026

10:45

12:15

1:30

7

Hipnotyczne prace domowe dla dzieci

2019-1026

12:30

14:00

1:30

8

Co robić, a czego nie robić z dziećmi

2019-1026

15:30

17:00

1:30

9

Stan Esdaile’a u dzieci

2019-1027

09:00

10:30

1:30

10

Ultra-Height® i Ultra-Healing® dla dzieci

2019-1027

10:45

12:15

1:30

11

Wiele szczegółowych studiów
przypadków: lęki i fobie (m.in. strachu
przed igłami i zastrzykami, lęk przed
śmiertelnymi chorobami, strach przed
egzaminami) jąkanie się, ADHD,
depresja, niska samoocena, niska
motywacja do nauki w szkole i
uprawiania sportu, mizofonia, patologii
snu (moczenie nocne)

2019-1027

12:30

14:00

1:30

12

Konkretne narzędzia i wskazówki do
pracy z: Moczeniem nocnym u dzieci
(pierwotnym i wtórnym), Strachem i
fobiami, Lękiem przed egzaminami,
Szkołą, nauką, koncentracją, niską
motywacją, ADHD, Mobbingiem, Niską
samooceną, Zachowaniami natrętnymi,
Wykorzystywaniem seksualnym, Stratą i
traumą, Depresją

2019-1027

15:30

17:00

1:30

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Barbara Scholl

Obszar specjalizacji

Barbara specjalizuje się w hipnoterapii dzieci i
młodzieży, a jej największą pasją jest pomoc
najmłodszym w rozwiązywaniu problemów takich
jak lęki, fobie, moczenie nocne, mobbing,
problemy z adaptacją w szkole – w tym ADHD,
zachowania kompulsywne, depresja, obniżona
samoocena; pracuje nawet z podwyższaniem u
nich wyników sportowych.

Doświadczenie zawodowe

Barbara Scholl, urodzona w 1967, dorastała w
Szwajcarii, Brazylii i USA. Zdobyła tytuł licencjata
na Międzynarodowych Studiach amerykańskiego
Uniwersytetu Emory. Jest szczęśliwą mężatką i
spełnioną mamą trójki nastolatków. Obecnie
mieszka w Zurychu, gdzie przez 14 lat nauczała
języka angielskiego w liceum. W 2008 odbyła
trening poprowadzony przez Hansruediego J.
Wipfa, swojego brata, by zostać certyfikowanym
hipnoterapeutą Omni. W 2016 zrezygnowała z
pracy w szkole, by móc całkowicie związać swoją
karierę zawodową z pracą hipnoterapeutyczną w
OMNI Hypnosis Center w Effretikon (nieopodal
Zurychu). Prowadzi terapie w językach
niemieckim, angielskim, francuskim i
portugalskim.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

W 2017 roku Barbara została certyfikowanym
instruktorem OMNI Hypnosis Training Center, a
rok później, w 2018, wypromowała trening
HypnoKids® na arenie międzynarodowej
(szkolenie posiada certyfikat jakości ISO 9001).
Barbara szkoli hipnoterapeutów całego świata,
jak efektywnie pracować z dziećmi i nastolatkami.
Poza prowadzeniem szkoleń i treningów,
występuje na międzynarodowych konferencjach
hipnozy i hipnoterapii. Na wiosnę 2019
planowane jest wydanie książki poświęconej
metodzie HypnoKids® (autorstwa Barbary i jej
brata).

Wykształcenie

Zdobyła tytuł licencjata na Międzynarodowych
Studiach amerykańskiego Uniwersytetu Emory. W
2008 odbyła trening poprowadzony przez
Hansruediego J. Wipfa, swojego brata, by zostać
certyfikowanym hipnoterapeutą Omni. W 2017
roku Barbara została certyfikowanym
instruktorem OMNI Hypnosis Training Center, a
rok później, w 2018, wypromowała trening
HypnoKids® na arenie międzynarodowej
(szkolenie posiada certyfikat jakości ISO 9001).

Lokalizacja usługi
Adres:
Krucza 28
00-522 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Hotel Mercure Warszawa Grand - po
zarejestrowaniu
się
na
szkolenie,
uczestnik dostanie informacje, jak taniej
zarezerwować nocleg w owym hotelu.

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

