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Autohipnoza na uwolnienie od
depresji 432 Hz
Cena

29,00 zł

Cena poprzednia

39,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin+czas dostawy

Producent

Victor 11

Opis produktu
Autohipnoza na uwolnienie od depresji 432 Hz

Autohipnoza Kaczorowskiego na uwolnienie od depresji pozwoli Ci w bezstresowy naturalny sposób uwolnić się od koszmaru lęków i depresji.
Twoje życie nabierze nowych barw i energii. Powróci chęć i radość życia. Odkryjesz w sobie wcześniej uśpioną pewność i poczucie własnej
wartości, stwarzając nową, pozytywną rzeczywistość. Problemy związane z depresją staną się Twoją przeszłością. Warunkiem skuteczności jest
systematyczne słuchanie autohipnozy do osiągnięcia pozytywnego rezultatu. Oczekiwane przez Ciebie efekty zmian pojawią się na pewno. W
ten sposób sam zaprogramujesz swój umysł tak, by zagościły w nim tylko pozytywne, konstruktywne i pogodne myśli.

Hipnoza to sztuczny sen, wywołany z pomocą hipnotyzera i za zgodą pacjenta. Przed każdym seansem objaśniamy pacjentowi, co śle będzie z
nim działo l co Ja będę robił. Jak to śle dzisiaj mówi: Jest to wspólnie ustalony kontakt z warunkami przyjętymi przez obie strony. Pacjent wybiera
sobie dogodną pozycje, kiedy wie, że przez dłuższy czas nie będzie mógł śle poruszać. Zakres l intensywność różnych stanów świadomości jest
olbrzymia i w większości nie zbadana. Hipnoza jest jednym z takich stanów - na granicy miedzy jawą i snem. Umożliwia przywołanie oby tych
stanów, co oznacza, że w seansie sztucznego snu jednakowo są zaangażowane podświadomość, porządek i chaos. Wszystko to daje twórczy
rezultat w rozwiązywaniu wielu problemów psychicznych i zdrowotnych, zwłaszcza w przypadku chorób psychosomatycznych
Andrzej Kaczorowski jest jednym z czołowych polskich hipnoterapeutów. Zjawiskiem sztucznego snu (hipnozy) zajmuje się już od kilkunastu
lat. Przeprowadza seanse indywidualne i zbiorowe. Opracował kilka terapii autorskich, z których najbardziej znane są imagoterapia i Most
Energetyczny. Swoje umiejętności prezentuje tez w licznych programach telewizyjnych, filmach i prasie.

Częstotliwość 432 Hz to głębsze rozluźnienie i działanie bodźców dźwiękowych, dzięki którym organizm się znacznie szybciej regeneruje.
Bardziej naturalne i mniej „agresywne” dźwięki na tym poziomie okazują się wspaniałą możliwością podnoszenia energii życiowej do właściwego
poziomu. Warto więc powrócić do pierwotnej tajemnicy ludzkiej natury, dzięki której życie stanie się głębiej doświadczanym szczęściem i
radością.
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