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1. Metoda psychotroniczna - podstawy wiedzy i praktyki 
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PLAN SZCZEGÓŁOWY KURSU

METODA PSYCHOTRONICZNA - PODSTAWY WIEDZY I PRAKTYKI

W tej lekcji zapoznasz się z podstawami wiedzy dotyczącymi metody 
psychotronicznej (metafizycznej). Dowiesz się tu między innymi:

" w jaki sposób powstała metoda psychotroniczna, 
" jakie są jej cechy charakterystyczne, 
" co można dzięki niej osiągnąć, 
" ponadto poznasz przykłady jej działania. 

PRZESZKODY W REALIZACJI CELÓW I METODY RADZENIA SOBIE Z 
NIMI

Według Monahan uczucie nieszczęścia zwykle wynika z problemów takich, jak: 
negatywne myślenie, pesymizm, nienawiść, brak życzliwości, radość z cudzego 
nieszczęścia, zwątpienie, poczucie odrzucenia, upokorzenie, poczucie winy, poczucie
skrzywdzenia, pogarda dla innych. 

http://www.astrosalus.pl/kursy-online


W tej lekcji za pomocą wcześniej poznanych metod możesz pomóc sobie w 
uwolnieniu się od tych przypadłości i rozwinięciu cech do nich przeciwnych. 

• metody uwalniania się od niechcianych cech, 

• rozwój cech pozytywnych, 

• kształtowanie pożądanej osobowości. 

JAK SKUTECZNIE STOSOWAĆ METODĘ PSYCHOTRONICZNĄ

Jeśli gruntownie zapoznałeś się z treścią poprzednich lekcji i solidnie wykonałeś 
ćwiczenia z nich, jesteś gotowy do skutecznego stosowania metody psychotronicznej.

W tej lekcji zapoznasz się z budową całej techniki metody psychotronicznejoraz 
z konkretnymi przykładami jej zastosowania. 

• metoda psychotroniczna - wstęp do techniki, 

• metoda psychotroniczna - przykład ogólny, 

• metoda psychotroniczna - zastosowanie w przypadku różnych chorób, 

• metoda psychotroniczna - zastosowanie w przypadku problemów 

emocjonalnych i nałogów, 
• metoda psychotroniczna - zastosowanie do rozwoju osobistego i realizacji 

celów. 

KOLOROTERAPIA W METODZIE PSYCHOTRONICZNEJ

W tej lekcji zapoznasz się z następującymi tematami:
• wpływ kolorów na zdrowie i samopoczucie, 

• koloroterapia w metodzie psychotronicznej - zastosowanie, 

• metoda psychotroniczna w różnych przypadkach. 

W kursie oprócz aktywności obowiązkowych (lekcja, zadania, quiz) jest wiele 
dodatkowych - dla osób chętnych, szczególnie zainteresowanych tematem. Są 
to np. ciekawe linki i filmy. 



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.

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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