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PLAN SZCZEGÓŁOWY KURSU

PROCES AFIRMACYJNY. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE SKUTECZNOŚĆ 
AFIRMACJI

W tej lekcji poznasz terminy takie, jak afirmacje ("pozytywne zdania"), proces 
afirmacyjny oraz dekret afirmacyjny. Dowiesz się, jak poznawać blokady w swoim 
umyśle oraz jak tworzyć afirmacje i ich zespoły (dekrety). Poznasz także czynniki 
skuteczności afirmacji. Dzięki temu uzyskasz umiejętności w zakresie 
programowania swojego umysłu.

UZDRAWIANIE UCZUĆ ZA POMOCĄ AFIRMACJI CZ. 1

Odpowiednio przeprowadzane programowanie umysłu metodą afirmacji jest 
niezwykle skuteczne także w przypadku uzdrawiania emocji. Może pomagać usuwać 
nawet głębokie problemy emocjonalne, w tym poważne nerwice i depresje.
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W tej lekcji zapoznasz się z metodyką tworzenia dekretów afirmacyjnych 
związanych z różnymi emocjami oraz z konkretnymi przykładami zastosowania.

UZDRAWIANIE UCZUĆ ZA POMOCĄ AFIRMACJI CZ. 2

W tej lekcji zapoznasz się z kolejnymi problemami emocjonalnymi oraz ich 
rozwiązaniem dzięki programowaniu umysłu.

UWALNIANIE SIĘ OD SZKODLIWYCH NAWYKÓW ZA POMOCĄ 
AFIRMACJI

Negatywne nawyki, natręctwa i nałogi skutecznie blokują rozwój i osiągnięcie 
szczęścia. Jeśli dręczy Cię któryś z tych problemów, bardzo ważne jest dla Ciebie 
usunięcie negatywnych programów z tym związanych.

W tej lekcji zapoznasz się z przykładami wykorzystania programowania umysłu 
do wspomagania siebie w uwalnianiu się od szkodliwych nawyków.

PROGRAMOWANIE UMYSŁU DLA ZDROWIA I URODY

Programowanie umysłu ma bardzo szerokie zastosowanie. Może być też używane w 
celu wpływu na swoje zdrowie i urodę.

W tej lekcji dowiesz się, jak tworzyć afirmacje dla:

• poprawy zdrowia, 

• polepszenia samopoczucia, 

• poprawy urody, 

• przedłużenia młodości, 

• wspomagania osiągnięcia idealnej wagi ciała, 

• wprowadzenia zdrowych nawyków żywieniowych, 

• zwiększenia motywacji do stosowania regularnej gimnastyki. 

UZDRAWIANIE ZWIĄZKU ZE SOBĄ I Z INNYMI ZA POMOCĄ 
AFIRMACJI

Aby cieszyć się harmonijnym rozwojem osobistym, należy uzdrowić związek ze 
sobą. Do osiągnięcia szczęścia przydaje się też poprawa związków z innymi.

W tej lekcji zapoznasz się z tematem uzdrawiania związku ze sobą oraz z 
innymi.



Tematyka uzdrawiania związku ze sobą:

• przebaczanie sobie, 

• miłość do siebie, 

• szacunek do siebie, 

• spełnianie sowich marzeń. 

Tematyka uzdrawiania związków z innymi:

• przebaczanie, 

• tworzenie związku miłosnego, 

• sprawy rodzinne, 

• przyjaźń, 

• seks. 

SKUTECZNE AFIRMACJE DLA ROZWOJU OSOBISTEGO 

Programowanie umysłu warto też stosować do rozwoju osobistego i kształtowania 
charakteru.

W tej lekcji dowiesz się, jak formułować afirmacje do rozwoju:

• asertywności, 

• poczucia własnej wartości, 

• pewności siebie, 

• odwagi i poczucia bezpieczeństwa, 

• mądrości, 

• kreatywności, 

• systematyczności i wytrwałości, 

• niezależności, 

• aktywności i motywacji. 

AFIRMACJE NA RÓŻNE CELE

Afirmacje są nieraz wykorzystywane, aby ułatwić osiąganie różnych celów i osiągać 
sukcesy. Dlatego stanowią składnik dobrych kursów kadry średniego i wysokiego 
szczebla oraz psychoterapii, w szczególności treningów związanych z rozwojem.



W tej lekcji dowiesz się, jak stosować programowanie umysłu do osiągania celów
takich, jak:

• wymarzona praca, 

• samochód, 

• podróże, 

• zarobki, 

• dom. 

O PLATFORMIE EDUKACYJNEJ ASTRO SALUS I NAUCE NA NIEJ

Platforma edukacyjna firmy Astro Salus Education Ltd stworzona przez Martę 
Pyrchała-Zarzycką jest intuicyjna w obsłudze – wygląda, jak zwykła strona 
internetowa, a aktywności kursów, jak linki. Wchodzi się w nie poprzez ich 
kliknięcie.
Platforma znajduje się pod adresem www.astrosalus.pl/kursy-online 
Sprawdź, jakie kursy się na niej znajdują. Jest ich wiele i ich liczba stale rośnie! Na 
pewno znajdziesz coś dla siebie. 
Kursy są w różnych opcjach cenowych. Stać i Ciebie!
Są tu też kursy darmowe. Aby z nich skorzystać, zarejestruj się na platformie i 
poczekaj na potwierdzenie rejestracji. Potem możesz się już logować i korzystać z 
kursów. Instrukcja rejestracji jest na stronie platformy.

JAK WYGLĄDAJĄ KURSY ONLINE NA PLATFORMIE EDUKACYJNEJ

W kursach Astro Salus znajdziesz aktywności takie, jak:

- aktywności obowiązkowe:
• lekcje,
• zadania,
• quizy,
• gry sprawdzające wiedzę,

- aktywności dodatkowe – jeszcze bardziej poszerzające wiedzę: 
• słowniki,
• blogi,
• pliki pdf,
• prezentacje,
• ciekawe linki, 
• filmiki,
• głosowania
• i inne aktywności.
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Dzięki temu nauka jest jeszcze ciekawsza i pełniejsza.

Zapraszamy.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      
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