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PLAN SZCZEGÓŁOWY KURSU

CZYM JEST ENERGIA

W tej lekcji zapoznasz się z różnymi teoriami dotyczącymi siły życiowej. Teorie te 
pochodzą z różnych czasów i zakątków świata.

PODSTAWY WIEDZY O BIOENERGOTERAPII

PROGRAM LEKCJI

1. Wprowadzenie 
2. Historia medycyny
3. Historia bioenergoterapii 
4. Dawni znani bioterapeuci i ich techniki 
5. Badania nad leczeniem energią 
6. Kursy bioenergoterapii 
7. Bioenergoterapia jako zawód 
8. Mesmeryzm - tradycyjna bioterapia 
9. Uzdrawianie praniczne 
10. Polarity 
11. Reiki 
12. Inne formy bioterapii
13. BHP w różnych rodzajach bioterapii 
14. Techniki wspomagające bioterapię 
15. Zakończenie 

RÓŻNE FORMY UZDRAWIANIA ENERGIĄ

Uzdrawianie jest prawdopodobnie tak stare, jak ludzkość. Różne jego metody 
rozwijały się na wszystkich kontynentach. Dlatego dzisiaj można spotkać się z 
różnymi odmianami bioenergoterapii.

W tej lekcji poznasz bliżej takie metody, jak:

• polarity, 

• Reiki, 

• uzdrawianie praniczne, 

• mesmeryzm, 



• leczenie ezoteryczne,

• huna, 

• leczenie magnetyczne, 

• uzdrawianie duchowe,

• inne formy uzdrawiania energią - energią myśli, miłości itp. 

Ponadto poznasz takie nazwiska, jak Powell, Long, Gordon,  Balley, Edwards, 
Leadbeater i Doreal.

REIKI – PODSTAWY WIEDZY, HISTORIA I BADANIA

W tej lekcji poznasz podstawy wiedzy o Reiki. Będzie to między innymi:

• historia metody, 

• legenda o Mikao Usui, 

• informacje dotyczące ważnych osób w Reiki, 

• Reiki a religia, 

• Reiki w szpitalach - opinie lekarzy, 

• Badania naukowe nad działaniem Reiki na organizm.

AURA

Człowiek oprócz ciała fizycznego posiada też system energetyczny. Składają się 
na niego:

• aura, 

• czakry (centra energetyczne), 

• meridiany (kanały energetyczne). 

W tej lekcji zapoznasz się z aurą (biopolem).

CZAKRY I DIAGNOSTYKA CZAKR

W tej lekcji zapoznasz się z tematyką czakr, czyli centrów energetycznych 
organizmu. Poznasz "fizjologię" i właściwości czakr. 

Ponadto dowiesz się, jak rozpoznać, czy Twoje czakry są w dobrym stanie. Nauczysz 
się diagnostyki czakralnej. Dowiesz się też, jak rozpoznawać dysharmonie między 
czakrami. 



MERIDIANY CZ. 1

W tej lekcji zapoznasz się z topografią pierwszej części meridianów - kanałów 
energetycznych. Dowiesz się też, za co one odpowiadają oraz co powoduje ich 
dysharmonia.

MERIDIANY CZ. 2

Tu zapoznasz się z kolejnymi meridianami. 

STOSOWANIE ENERGII REIKI W CODZIENNYM ŻYCIU

Na kursie pierwszego stopnia Reiki, oprócz metod samouzdrawiania i uzdrawiania 
innych (które poznasz w kolejnych lekcjach) możesz nauczyć się:

• energetyzowania jedzenia, 

• oczyszczania pożywienia z negatywnej energii, 

• energetyzowania napojów, 

• oczyszczania z negatywnych energii rzeczy i kryształów, 

• energetyzowanie rzeczy i kryształów, 

• oczyszczanie z negatywnych energii pomieszczeń, 

• uzdrawiania roślin, 

• pomagania zwierzętom. 

W tej lekcji poznasz teorię i praktykę wyżej wymienionych umiejętności. 
Ponadto dowiesz się, jak pobudzać czakry dłoni.

BHP WYKONYWANIA ZABIEGÓW W BIOENERGOTERAPII

W tej lekcji poznasz różne techniki samouzdrawiania. Tu:

• poznasz BHP wykonywania zabiegów na sobie i innych, 

• dowiesz się, jak wygląda zabieg ogólny i harmonizowanie własnych czakr, 

• zapoznasz się z innymi technikami samouzdrawiania w Reiki, jak kenyoku, 

odtruwanie, pępkowa metoda uzdrawiania i inne. 

ZABIEGI BIOTERAPEUTYCZNE NA INNYCH

Bioenergoterapeuta może nie tylko uzdrawiać siebie, ale i innych. 



Początkowo zwykle bioterapeuci wykonują zabiegi na swoich bliskich - rodzinie, 
przyjaciołach i znajomych. Dzięki umiejętności wykonywania zabiegów mogą im 
pomagać w każdej chwili, kiedy oni tego potrzebują. To daje komfort psychiczny obu
stronom.

Z czasem często osoby zajmujące się jakąkolwiek formą bioterapii zakładają 
działalność gospodarczą i uzdrawiają także obcych ludzi w ramach tego zawodu.

W tym rozdziale zapoznasz się z metodami wykonywania zabiegów na innych 
osobach.

SPECJALNE ĆWICZENIA DLA BIOENERGOTERAPEUTÓW

Korzystne jest, aby bioenergoterapeuta wykonywał różnego rodzaju ćwiczenia. 
Mogą to być techniki relaksacyjne, różnego rodzaju medytacje, specjalne ćwiczenia 
fizyczne oraz inne. 

Tego typu metody wzmacniają system energetyczny bioterapeuty oraz 
poprawiają jego zdrowie i zdolność do operowania energii. Zwiększają też 
możliwość do samoregeneracji.

PODSTAWY ANATOMII I FIZJOLOGII

W tej lekcji zapoznasz się z podstawami anatomii i fizjologii. 

Kiedy kładziesz dłonie na człowieku i przesyłasz mu energię, powinieneś wiedzieć, 
na jakie narządy oddziałujesz. Wiedza anatomiczna przyda Ci się do bardziej 
świadomego układania planu zabiegu stosownie do potrzeb klienta.

WPŁYW STRESU NA ZDROWIE

W tej lekcji zapoznasz się z wpływem stresu na zdrowie. Jako bioenergoterapeuta 
musisz wiedzieć, jak stres wpływa na organizm i potrafić wyjaśnić to klientowi, jeśli 
podejrzewasz, że jego problemy zdrowotne są wynikiem stresu. Powinieneś też 
umieć doradzić klientowi sposoby uwalniania się od stresu.

WPŁYW EMOCJI NA ORGANIZM

W tej lekcji zapoznasz się z podstawami wpływu emocji na zdrowie. Dowiesz się na 
przykład, jak na organizm wpływa smutek, strach i ból. Poznasz psychofizjologię 



emocji. Dzięki temu lepiej wyjaśnisz klientowi przyczynę jego problemów, która 
może tkwić w energii negatywnych emocji.

CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE – EMOCJE A ZDROWIE

W tej lekcji poznasz przykłady wpływu emocji na pojawianie się określonych chorób.
Zapoznasz się także z różnymi klasyfikacjami chorób psychosomatycznych.

METODA PSYCHOTRONICZNA DLA ZDROWIA

W tej lekcji zapoznasz się z wykorzystaniem metody psychotronicznej dla 
zdrowia. Metodę tę możesz stosować jako rodzaj dobroczynnego wykorzystywania 
energii umysłu. Dzięki tej metodzie możesz pomagać sobie i innym – także na 
odległość. 

PODSTAWY DIETETYKI

W tej lekcji zapoznasz się z podstawami właściwego odżywiania się. Zapewnia ono 
nie tylko zdrowie, ale i urodę oraz dobre samopoczucie psychiczne. Powinieneś 
umieć doradzić klientowi podstawowe zalecenia dietetyczne, aby nie szkodził sobie 
złą dietą.

PODSTAWY FIZYKOTERAPII

W tej lekcji zapoznasz się z podstawami fizykoterapii takimi, jak:

• termoterapia, 

• wodolecznictwo, 

• balneoterapia, 

• światłoterapia. 

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 

http://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. 
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.

Zapraszamy.

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

kursy@astrosalus.pl      
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