Zawodowy hipnoterapeuta:
specjalizacja hipnoterapia dziecięca
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

2019/04/01/32111/354177

Cena netto

11 700,00 zł

Cena brutto

11 700,00 zł

Cena netto za godzinę

75,97 zł

Cena brutto za
godzinę

75,97

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

154

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-05-12

Termin zakończenia
usługi

2019-07-14

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-04-02

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-05-12

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Usługi

Kategorie dodatkowe KU

Rozwój osobisty
Medycyna i uroda

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 biznesowy
Gruntowne poznanie i profesjonalne wyćwiczenie technik hipnoterapeutycznych nie tylko pozwala na
poszerzenie repertuaru profesjonalnych metod terapeutycznych stosowanych w innego rodzaju
pracy terapeutycznej, ale przede wszystkim umożliwia podjęcie własnej praktyki hipnoterapeutycznej.
Hipnoterapia, choć nadal niszowa, jest obecnie coraz prężniej rozwijającą się dziedziną pomocową.
Ukończenie kursu zwieńcza otrzymanie prestiżowych międzynarodowych certyfikacji
hipnoterapeutycznych (od National Guild of Hypnotists, najstarszej i największej organizacja hipnozy
na świecie, oraz National Board Of Hypnosis Education And Certification, organizacji nadzorującej
jakość edukacji i certyfikacji w dziedzinie hipnozy), które pomagają hipnoterapeucie w zdobyciu
pozycji rynkowej. Ponadto, uczestnicy uczą się również metod aktywnego pozyskiwania klientów
(techniki marketingowe specjalnie dopasowane do praktyki hipnoterapii), efektywnego zarządzania
gabinetem, profesjonalnej obsługi klienta przed i po przeprowadzonych procesach terapeutycznych.
Co więcej, przejście hipnoterapii własnej pomaga w efektywniejszym prowadzeniu hipnoterapii u
klientów (lepsze zrozumienie procesu hipnoterapeutycznego i natury różnych problemów,
rozwiązanie własnych problemów przed zmierzeniem się z podobnymi u klienta). Powyższe, w
konsekwencji, wzmacniają warsztat pracy hipnoterapeutycznej, co widocznie wpływa na wzrost liczby
klientów [chociażby poprzez marketing szemrany, rekomendacje], a więc bezpośrednio przyczynia
się do wzrostu przychodu. (Możliwość wyspecjalizowania się w niszy jaką jest hipnoterapia dziecięca.)

Cel edukacyjny
(1) Zdobycie wiedzy teoretycznej dot. historii hipnoterapii, jej obecnego zastosowania oraz
zagadnień związanych z efektywną pracą hipnoterapeutyczną. (2) Wyćwiczenie praktycznej
umiejętności posługiwania się wieloma zaawansowanymi technikami hipnoterapii w pracy z klientem
(trening praktyczny i codzienna superwizja, podczas której padają odpowiedzi na pojawiające się
pytania uczestników szkolenia i dodatkowe wskazówki). (3) Podniesienie wiedzy i poszerzenie
własnej świadomość wobec możliwości jakie daje praca z podświadomością (dostarczenie narzędzi
dla warsztatu pracy hipnoterapeuty). (4) Pozbycie się własnych blokad w podświadomości oraz
niechcianych programów i problemów (przejście hipnoterapii własnej w celu zwiększenia
efektywności w pracy hipnoterapeutycznej z klientami). (5) Podniesienie wiedzy i poszerzenie własnej
świadomość wobec możliwości jakie daje praca z podświadomością (dostarczenie narzędzi dla
warsztatu pracy hipnoterapeuty otwierających umysł na zmianę). (6) Co więcej: przekazane wiedza i
umiejętności pozwolą na specjalizowanie się w hipnoterapii dziecięcej.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Główny cel szkolenia:
- absolwent kursu przygotowany jest do skutecznego przeprowadzenie pełnego
hipnotycznego do celów rekreacyjnych i terapeutycznych (w tym hipnoterapii dzieci);

procesu

- absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy w zawodzie hipnoterapeuty
(ze specjalnością w hipnoterapii dziecięcej);
- pozbycie się przez absolwenta osobistych blokad w podświadomości; niechcianych programów i
problemów.
Środki realizacji celu szkoleniowego:
- przekazanie wiedzy teoretycznej wykładami;
- zaprezentowanie treści teoretycznej w praktyce podczas demonstracji;
- 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;
- prowadzenie transów grupowych.
Zakres tematyczny szkolenia:
- szczegółowy, hasłowy program nauczania zawiera kolejno:
a) kurs internetowy (online; 14 godz.; w terminie dogodnym dla uczestnika szkolenia dostęp do materiału będzie możliwy już przed szkoleniem stacjonarnym, ale możliwa
będzie preferencja odbycia tej części kursu miedzy spotkaniami stacjonarnymi):
totalna praca z głęboką hipnozą
b) kurs stacjonarny 1 (zajęcia w sali; Warszawa - Hotel Partner 12-19.05; 70 godz.) - Omni
Hypnosis Training Center - Hipnoza od podstawowej do Zaawansowanej:
Historię hipnozy

Naturę hipnozy
Semantykę hipnozy
Testowanie podatności na sugestie
Hipnotyczne zasady umysłu
Role umysłu podświadomego
Role umysłu świadomego
Wywiad pre-indukcyjny
Ustalanie celów klienta
Określanie podatności na sugestie
Postępowanie wobec oporów
Konstruowanie pozytywnych sugestii
Rozwijanie porozumienia z klientem
Zasady pomyślnej transformacji
Klasyczne techniki indukcji
Unikatowe błyskawiczne, szybkie i konfuzyjne techniki indukcji
Ukryte (konwersacyjne) metody indukcji
Ukryte (konwersacyjne) metody sugestii hipnotycznej
Zarządzanie transem
Techniki pogłębiania transu
Określanie reakcji i głębokości transu
Metody uzyskiwania głębokiego transu… za każdym razem!
Metody hipnozy na jawie
Techniki sugestii dyrektywnych (bezpośrednich)
Trening reakcji uwarunkowanych
Autohipnoza dla uczestnika
Jak uczyć klientów autohipnozy
Hipnotyzowanie dzieci
Osiąganie stanu śpiączki hipnotycznej
Rozpoznawanie hipnotycznej pieczęci
Zaawansowane techniki indukcji
Zaawansowane błyskawiczne i szybkie indukcje
Uniwersalna Terapia Geralda Keina
Techniki regresji krok-po-kroku
Regresja poprzednich wcieleń z demonstracją
Hipnoterapia Gestalt
Kontrola abreakcji i terapie
Hipnoterapia abreakcji
Usuwanie fobii
Techniki kontroli bólu
Terapia krzesła
Terapia łoża śmierci
Metody terapii wybaczenia
Hipnoza Ultra-Height® (stan Ultra-Wysoki)
Omówienie Bezbolesnego Porodu
Hipnoza Kryzysowa
Analiza Rozmowy Wstępnej
Techniki Odkrywania
Terapie Transformacyjne
Hipnoanalizę
Etykę i sprawy prawne
c) praktyki R2C (wyjazdowe w Kowarach k/ Karpacza 18-23.06; stacjonarne; 46 godz. -

uczestnik ma możliwość zrealizowania tej część kursu w innym terminie [podawanym
każdorazowo w BUR i na oficjalnej stronie internetowej organizatora):
najnowsza metodyka przy procesach regresji hipnotycznej (R2C) i terapii krzeseł
techniki domykające procesy terapeutyczne
techniki zwiększające biegłość posługiwania się metodami hipnozy
narzędzia otwierające umysł na zmianę
techniki równoważące pracę podświadomości
d) kurs stacjonarny 2 (zajęcia w sali; Warszawa 12-14.07- Hotel Grand Mercury; 24 godz.)
- 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.
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
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 i
wykonując zlecone prace domowe). Już od pierwszego dnia zajęć każdy z uczestników ćwiczy w parach
kolejne etapy prowadzenia transu hipnotycznego, każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia
potrafi poprowadzić cały proces hipnoterapeutyczny, jak zaprezentowano i ćwiczono podczas kursu.
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;
- egzamin końcowy;
- każdorazowa informacja zwrotna z przeprowadzonego pełnego procesu, udzielona od uczestnika
szkolenia będącego na ów czas w roli klienta.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Kończący szkolenie:
- Nabył umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technikami hipnoterapii; kładąc szczególny
nacisk na najnowszą metodykę procesów regresji hipnotycznej i terapii krzeseł (na podstawie
przekazanej teorii, zaprezentowanych demonstracji, poprowadzenia i przejścia procesów) oraz metod
wykorzystywanych do pracy z dziećmi i młozieżą.
- Podniósł swoją wiedzę i poszerzył własną świadomość wobec możliwości, jakie daje praca z
podświadomością. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy w
zawodzie hipnoterapeuty.
- Otrzymał narzędzia potrzebne dla profesjonalnego prowadzenia własnej praktyki hipnoterapeutycznej
(z możliwością specjalizowania się w hipnoterapii dziecięcej) i otwierające umysł na zmianę (podczas
części teoretycznej i w grupowym transie hipnotycznym). Absolwent kursu przygotowany jest do
skutecznego przeprowadzenie pełnego procesu hipnotycznego do celów rekreacyjnych i
terapeutycznych.
- Pozbył się własnych blokad w podświadomości oraz niechcianych programów i problemów w 8 pełnych
procesach hipnoterapii własnej.

Grupa docelowa
- Każdy zainteresowany zgłębieniem technik transu hipnotycznego oraz metodologii prowadzenia
procesów hipnoterapeutycznych (również u dzieci), szczególnie osoby zanteresowane wykorzystaniem
nabytej wiedzy i zdobytych umiejętności w pracy terapeutycznej z klientem.
- Praktykujący hipnoterapeuci chcący poprowadzić pełne procesy hipnoterapeutyczne pod superwizją.
- Hipnoterapeuci z wykształcenia, acz spoza nurtu Omni (niekoniecznie pracujący aktualnie w
zawodzie), którzy chcą przejść przez proces hipnoterapii własnej - profesjonalnie i z możliwością
doświadczenia superwizji własnego hipnoterapeuty z perspektywy klienta (otrzymania rad, pomocy od

więcej niż jednego hipnoterapeuty, w tym eksperta [w osobie szkoleniowca]).
- Początkujący hipnoterapeuci chcący poprowadzić aż 8 pełnych procesów, tym samym zdobywając
dalszą praktykę zawodową i otrzymując natychmiastowo informację zwrotną dzięki superwizji.

Materiały dydaktyczne
- 112-stronnicowy podręcznik Omni i podręcznik ze szkolenia z hipnoterapii dziecięcej, zeszyt ćwiczeń,
transkrypty procesów, najnowszy kolorowy Flow Chart (schemat blokowy), notatnik i długopis;
- dostęp do mobilnej, tematycznej biblioteki Barw Umysłu, zawierającej ponad 100 pozycji książkowych,
płyt CD i DVD oraz magazynów naukowych (podczas trwania kursu oraz po jego zakończeniu - w
ramach działania "wypożyczalni").\;
- po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają dodatkowo zestaw nagrań Hipnoterapeuta Sukcesu, w
którego skład wchodzą: nagranie instruktażowe, 2 nagrania treningu głębokiej autohipnozy oraz 7
modułów głównych z którego każdy to nagranie edukacyjne oraz nagranie hipnotyczne, a także
nagranie bonusowe. Razem 18 wysokiej jakości nagrań;
- dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej przeznaczonej wyłącznie dla absolwentów kursu Omni;
- zaświadczenie i certyfikaty.

Informacje dodatkowe
UWAGA: Noclegi i wyżywienie NIE są wliczone w cenę -> natomiast uczestnicy otrzymają w Kowarach
bardzo atrakcyjne zniżki!
Uczestnik ma możliwość zrealizować część kursu c) Praktyki R2C w innym terminie
(możliwe daty Praktyk R2C podawane są każdorazowe w BUR i na oﬁcjalnej stronie internetowej
organizatora). Natomiast kurs a) online może zostać zrealizowany przez uczestnika w innych
godzinach.
Jeśli doﬁnansowanie jest niższe niż 70%, należy do ceny szkolenia doliczyć VAT w
wysokości 23%.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Orientacja (wstęp i zapoznanie się) –
30 min. Historia hipnozy – teoria - 30
min. Słownik hipnotyczny – teoria - 30
min.

2019-0512

09:00

10:30

1:30

2

Zagrożenia dla hipnotyzera i klienta –
teoria - 30 min. Poziomy transu – teoria
- 20 min. Typy indukcji – teoria - 10
min. Omijanie funkcji krytycznej
świadomego umysłu – PRAKTYKA – 30
min.

2019-0512

10:45

12:15

1:30

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

3

Wymagania wobec hipnozy – teoria 20 min. Odpowiednie zachowania –
teoria - 15 min. Potencjalne anormalne
zachowania – teoria - 15 min. Strach za
funkcjami umysłu świadomego – teoria
- 40 min.

2019-0512

12:30

14:00

1:30

4

Działania funkcji umysłu
podświadomego – teoria i
demonstracja – 20 minut Działania
funkcji umysłu podświadomego –
PRAKTYKA – 60 minut Pytania i
odpowiedzi – 10 minut

2019-0512

15:30

17:00

1:30

5

Realizowanie sugestii hipnotycznych –
PRAKTYKA w grupie – 45 minut

2019-0512

17:15

18:00

0:45

6

Praca własna - praca domowa;
zapoznanie się z treściami
wymaganymi na następny dzień
szkolenia, ćwiczenie w parach (w celu
przyswojenia materiału
zaprezentowanego tego dnia).

2019-0512

18:30

21:30

3:00

7

Omówienie dnia poprzedniego oraz
pytania i odpowiedzi – 15 min.
Zaawansowana rozmowa wstępna i
kontrakt hipnotyczny – 30 min.
Ustawianie kontraktu hipnotycznego –
PRATYKA – 45 min.

2019-0513

09:00

10:30

1:30

8

Indukcja Dave’a Elman’a –
demonstracja i omówienie – 30 minut
Indukcja Dave’a Elman’a – PRAKTYKA –
60 minut

2019-0513

10:45

12:15

1:30

9

Testy podatności na sugestie –
informacje i demonstracja – 15 min.
Testy podatności na sugestie –
PRAKTYKA – 30 min. Oznaki hipnozy –
30 min. Odpowiednie zachowania – 15
min.

2019-0513

12:30

14:00

1:30

10

Siła woli kontra wyobraźnia – teoria – 30
min. Siła woli kontra wyobraźnia –
PRAKTYKA – 45 min. Pytania i
odpowiedzi – 10 minut

2019-0513

15:30

17:00

1:30

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

11

Indukcja Dave’a Elman’a – PPRAKTYKA
– 45 minut

2019-0513

17:15

18:00

0:45

12

Praca własna - praca domowa;
zapoznanie się z treściami
wymaganymi na następny dzień
szkolenia, ćwiczenie w parach (w celu
przyswojenia materiału
zaprezentowanego tego dnia).

2019-0513

18:30

21:30

3:00

13

Omówienie dnia poprzedniego oraz
pytania i odpowiedzi – 15 min. Metody
pogłębiania – teoria i demonstracja –
30 min. Metody pogłębiania –
PRAKTYKA – 45 min.

2019-0514

09:00

10:30

1:30

14

Zasady umysłu – teoria – 30 min.
Oznaki hipnozy – teoria – 30 min.
Hipnoza wybudzona – teoria – 30 min.

2019-0514

10:45

12:15

1:30

15

Sprzyjające/niesprzyjające warunki –
teoria – 15 min. Nakładanie sugestii –
teoria – 15 min. Nakładanie sugestii –
PRAKTYKA – 60 min.

2019-0514

12:30

14:00

1:30

16

Wstęp do regresji – 45 min. Jąkania –
45 min.

2019-0514

15:30

17:00

1:30

17

Pytania i odpowiedzi – 15 min. Indukcja
Dave’a Elmana w praktyce medycznej –
PRAKTYKA – 30 min.

2019-0514

17:15

18:00

0:45

18

Praca własna - praca domowa;
zapoznanie się z treściami
wymaganymi na następny dzień
szkolenia, ćwiczenie w parach (w celu
przyswojenia materiału
zaprezentowanego tego dnia).

2019-0514

18:30

21:30

3:00

19

Omówienie dnia poprzedniego oraz
pytania i odpowiedzi – 15 min. Terapia
uniwersalna – 45 min. Testy głębokości
– informacje i demonstracja – 30 min.

2019-0515

09:00

10:30

1:30

20

Testy głębokości – PRAKTYKA 90 min.

2019-0515

10:45

12:15

1:30

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

21

Pieczęć – teoria – 45 min. Klucze do
sugerowania dyrektywnego – teoria –
45 min.

2019-0515

12:30

14:00

1:30

22

Technika niwelowania dźwięków –
teoria – 30 min. Technika niwelowania
dźwięków – PRAKTYKA – 60 min.

2019-0515

15:30

17:00

1:30

23

Pytania i odpowiedzi – 15 min. Indukcja
Dave’a Elman’a – PPRAKTYKA – 30
minut

2019-0515

17:15

18:00

0:45

24

Praca własna - praca domowa;
zapoznanie się z treściami
wymaganymi na następny dzień
szkolenia, ćwiczenie w parach (w celu
przyswojenia materiału
zaprezentowanego tego dnia).

2019-0515

18:30

21:30

3:00

25

Omówienie dnia poprzedniego oraz
pytania i odpowiedzi – 15 min.
Regresja hipnotyczna – teoria i
demonstracja – 75 minut

2019-0516

09:00

10:30

1:30

26

Regresja hipnotyczna – PRAKTYKA –
90 min.

2019-0516

10:45

12:15

1:30

27

Indukcje błyskawiczne – teoria i
demonstracje – 15 min. Indukcje
błyskawiczne – PRAKTYKA – 75 min.

2019-0516

12:30

14:00

1:30

28

Hipnotyczna śpiączka - teoria i
demonstracje – 30 min. Hipnotyczna
śpiączka - – PRAKTYKA – 60 min.

2019-0516

15:30

17:00

1:30

29

Dokumenty w praktyce
hipnoterapeutycznej - teoria – 45 min.

2019-0516

17:15

18:00

0:45

30

Praca własna - praca domowa;
zapoznanie się z treściami
wymaganymi na następny dzień
szkolenia, ćwiczenie w parach (w celu
przyswojenia materiału
zaprezentowanego tego dnia).

2019-0516

18:30

21:30

3:00

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

31

Omówienie dnia poprzedniego oraz
pytania i odpowiedzi – 15 min.
Autohipnoza – teoria 15 min.
Autohipnoza – PRAKTYKA – 60 min.

2019-0517

09:00

10:30

1:30

32

Metody odkrywania i terapia części –
teoria – 30 min. Metody odkrywania i
terapia części - PRAKTYKA – 30 min.
Generalne usuwanie strachu – 15 min.
Praca z fobiami – 15 min.

2019-0517

10:45

12:15

1:30

33

Hipnoterapia w porównaniu do
medycyny i psychologii – 30 min.
Techniki marketingowe – 45 min.
Organizacje hipnozy – 15 min.

2019-0517

12:30

14:00

1:30

34

Hipnoza a prawo – teoria - 15 min.
Terapia poprzednich wcieleń – teoria –
15 min. Terapia poprzednich wcieleń –
PRAKTYKA – 45 min. Koncept
przyczepionego ducha – teoria - 15
min.

2019-0517

15:30

17:00

1:30

35

Podsumowująca 6 dni sesja pytań i
odpowiedzi – 45 min.

2019-0517

17:15

18:00

0:45

36

Praca własna - powtórzenie treści
przed egzaminem końcowym.

2019-0517

18:30

21:00

2:30

37

Omówienie dnia poprzedniego oraz
pytania i odpowiedzi – 15 min. Terapia
krzeseł i łoża śmierci – 60 min.
Przebieg typowej sesji – 15 min.

2019-0518

09:00

10:30

1:30

38

Hipnoza Ultra – Height® - informacje i
demonstracja – 90 min.

2019-0518

10:45

12:15

1:30

39

Hipnoza Ultra – Height® - PRAKTYKA –
90 min.

2019-0518

12:30

14:00

1:30

40

Sugerowanie dyrektywne w pracy
terapeutycznej – PRAKTYKA w grupie –
45 min.

2019-0518

15:30

16:15

0:45

41

EGZAMIN – 90 min.

2019-0518

16:30

18:00

1:30

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

42

Omówienie dnia poprzedniego oraz
pytania i odpowiedzi – 15 min. Ocena
egzaminów – 30 min. Zaawansowane
techniki kontroli bólu – teoria – 45 min.

2019-0519

09:00

10:30

1:30

43

Zaawansowane techniki kontroli bólu –
PRAKTYKA – 60 min. Zaawansowana
amnezja – teoria – 30 min.

2019-0519

10:45

12:15

1:30

44

Zaawansowana amnezja – PRAKTYKA –
75 min. Używanie wirtualnej
rzeczywistości w praktyce hipnoterapii
– teoria - 15 min.

2019-0519

12:30

14:00

1:30

45

Używanie wirtualnej rzeczywistości w
praktyce hipnoterapii – PRAKTYKA - 45
min. 16.25-17.00 Ceremonia
wręczenia certyfikatów

2019-0519

15:30

16:15

0:45

46

ONLINE/internetowo - totalna praca z
głęboką hipnozą 1

2019-0525

09:00

10:30

1:30

47

ONLINE/internetowo - totalna praca z
głęboką hipnozą 2

2019-0525

10:45

12:15

1:30

48

ONLINE/internetowo - totalna praca z
głęboką hipnozą 3

2019-0525

12:30

13:00

0:30

49

ONLINE/internetowo - totalna praca z
głęboką hipnozą 4

2019-0526

09:00

10:30

1:30

50

ONLINE/internetowo - totalna praca z
głęboką hipnozą 5

2019-0526

10:45

12:15

1:30

51

ONLINE/internetowo - totalna praca z
głęboką hipnozą 6

2019-0526

12:30

13:00

0:30

52

ONLINE/internetowo - totalna praca z
głęboką hipnozą 7

2019-0601

09:00

10:30

1:30

53

ONLINE/internetowo - totalna praca z
głęboką hipnozą 8

2019-0601

10:45

12:15

1:30

54

ONLINE/internetowo - totalna praca z
głęboką hipnozą 9

2019-0601

12:30

13:00

0:30

55

ONLINE/internetowo - totalna praca z
głęboką hipnozą 10

2019-0602

09:00

10:30

1:30

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

56

ONLINE/internetowo - totalna praca z
głęboką hipnozą 11

2019-0602

10:45

12:15

1:30

57

ONLINE/internetowo - totalna praca z
głęboką hipnozą 12

2019-0602

12:30

13:00

0:30

58

Najnowsza metodyka przy procesach
regresji hipnotycznej i terapii krzeseł

2019-0618

18:00

19:30

1:30

59

Demonstracja pełnego procesu R2C

2019-0619

09:00

10:30

1:30

60

Techniki zwiększające biegłość
posługiwania się metodami hipnozy

2019-0619

10:45

11:15

0:30

61

Praktyki R2C

2019-0619

11:30

13:00

1:30

62

Praktyki R2C

2019-0619

13:15

14:45

1:30

63

Praktyki R2C

2019-0619

16:15

17:45

1:30

64

Praktyki R2C

2019-0619

18:00

19:30

1:30

65

Narzędzia otwierające umysł na zmianę

2019-0619

19:45

21:15

1:30

66

Superwizja

2019-0619

19:45

21:15

1:30

67

Techniki równoważące pracę
podświadomości

2019-0619

21:30

22:00

0:30

68

Demonstracja pełnego procesu R2C

2019-0620

09:00

10:30

1:30

69

Techniki zwiększające biegłość
posługiwania się metodami hipnozy

2019-0620

10:45

11:15

0:30

70

Praktyki R2C

2019-0620

11:30

13:00

1:30

71

Praktyki R2C

2019-0620

13:15

14:45

1:30

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

72

Praktyki R2C

2019-0620

16:15

17:45

1:30

73

Praktyki R2C

2019-0620

18:00

19:30

1:30

74

Superwizja

2019-0620

19:45

21:15

1:30

75

Techniki równoważące pracę
podświadomości

2019-0620

21:30

22:00

0:30

76

Demonstracja pełnego procesu R2C

2019-0621

09:00

10:30

1:30

77

Techniki zwiększające biegłość
posługiwania się metodami hipnozy

2019-0621

10:45

11:15

0:30

78

Praktyki R2C

2019-0621

11:30

13:00

1:30

79

Praktyki R2C

2019-0621

13:15

14:45

1:30

80

Praktyki R2C

2019-0621

16:15

17:45

1:30

81

Praktyki R2C

2019-0621

18:00

19:30

1:30

82

Superwizja

2019-0621

19:45

21:15

1:30

83

Techniki równoważące pracę
podświadomości

2019-0621

21:30

22:00

0:30

84

Demonstracja pełnego procesu R2C

2019-0622

09:00

10:30

1:30

85

Techniki zwiększające biegłość
posługiwania się metodami hipnozy

2019-0622

10:45

11:15

0:30

86

Praktyki R2C

2019-0622

11:30

13:00

1:30

87

Praktyki R2C

2019-0622

13:15

14:45

1:30

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

88

Praktyki R2C

2019-0622

16:15

17:45

1:30

89

Praktyki R2C

2019-0622

18:00

19:30

1:30

90

Superwizja

2019-0622

19:45

21:15

1:30

91

Techniki równoważące pracę
podświadomości

2019-0622

21:30

22:00

0:30

92

Techniki domykające procesy
terapeutyczne

2019-0623

09:00

10:30

1:30

93

Techniki zwiększające biegłość
posługiwania się metodami hipnozy

2019-0623

10:45

12:15

1:30

94

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)

2019-0712

09:00

10:30

1:30

95

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

2019-0712

10:45

12:15

1:30

96

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)

2019-0712

12:30

14:00

1:30

97

Poregresja; Hipnoanaliza dla dzieci

2019-0712

15:30

17:00

1:30

98

Wybudzona hipnoza dla młodszych
dzieci; Surogat hipnoza dla dzieci

2019-0713

09:00

10:30

1:30

99

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

2019-0713

10:45

12:15

1:30

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

100

Hipnotyczne prace domowe dla dzieci

2019-0713

12:30

14:00

1:30

101

Co robić, a czego nie robić z dziećmi

2019-0713

15:30

17:00

1:30

102

Stan Esdaile’a u dzieci

2019-0714

09:00

10:30

1:30

103

Ultra-Height® i Ultra-Healing® dla
dzieci

2019-0714

10:45

12:15

1:30

104

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)

2019-0714

12:30

14:00

1:30

105

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

2019-0714

15:30

17:00

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Michał Janusz Cieślakowski

Obszar specjalizacji

hipnoza, autohipnoza, hipnoterapia, świadome
śnienie

Doświadczenie zawodowe

- Nieprzerwany prowadzenie własnej praktyki
hipnoterapeutycznej od 2012 roku. Prowadzenia certyfikowanych szkoleń
hipnoterapii Omni od 2015 roku (w formie
cyklicznych szkoleń).

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

- Nieprzerwany prowadzenie własnej praktyki
hipnoterapeutycznej od 2012 roku. Prowadzenia certyfikowanych szkoleń
hipnoterapii Omni od 2015 roku (w formie
cyklicznych szkoleń).

Wykształcenie

wyższe; certyfikowany hipnoterapeuta i członek
organizacji National Guild of Hypnotists i
International Board of Hypnosis Education &
Certification, certyfikowany instruktor hipnoterapii
Omni (Omni Hypnosis Training Center)

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:
Marywilska 16
03-228 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Hotel Partner w Warszawie to kameralny,
nowoczesny,
ciepło
urządzony
hotel
biznesowy, położony przy trasie S8
połączonej
z
nową
autostradą
A2
Warszawa - Berlin, co oznacza łatwy
dojazd
z
każdego
kierunku. Część
PRAKTYKI R2C realizowana jest w Jelenia
Struga Medical SPA - czterogwiazdkowym
hotelu
i
centrum
wellness
w
Karkonoszach; ul. Podgórze 55, 58-530
Kowary (k/ Karpacza). Część Mistrzowie
Hipnozy VIII: Barbara Scholl - HypnoKids
(Hipnoterapia z dziećmi) odbędzie się w
Hotelu Mercure Warszawa Grand, ul.
Krucza 28, 00-522 Warszawa UWAGA:
Noclegi i wyżywienie NIE są wliczone w
cenę; natomiast uczestnicy otrzymają
bardzo atrakcyjne zniżki!

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

osób

z

