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Autohipnoza na uwolnienie od
nikotyny
Cena

20,00 zł

Cena poprzednia

24,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin+czas dostawy

Numer katalogowy

V11A0016

Kod EAN

978-83-61168-19-5

Producent

Victor 11

Opis produktu
Dr Andrzej Kaczorowski

Informacje zobacz tutaj

Autohipnoza na uwolnienie od nikotyny
Autohipnoza Kaczorowskiego na uwolnienie o uzależnienia od nikotyny pozwoli Ci uzyskać zadowolenie z oddychania świeżym
i czystym powietrzem i delektować się wrażeniami docierającymi do zmysłów smaku i węchu. Twoje życie nabierze barw i
radości życia oraz oddychania czystym , rześkim, krystalicznym powietrzem, tak jak oddychają ludzie bez nałogu – zdrowi,
silni i szczęśliwi. Autohipnoza spowoduje że w szybkim czasie zauważysz korzyści płynące z tego nowego i wolnego od nałogu
sposobu życia, a Twój organizm będzie oczyszczać się z toksyn i trucizn nikotyny. Dlatego rzucenie palenia będzie łatwe i
przyjdzie Ci bez wysiłku.
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 najpopularniejszym polskim hipnoterapeutą. Zjawiskiem sztucznego snu (hipnozy) zajmuje się już
od kilkunastu lat. Przeprowadza seanse indywidualne i zbiorowe. Opracował kilka terapii autorskich, z. których najbardziej
znane są Imagoterapla l Most Energetyczny. Andrzej Kaczorowski przeprowadza wszystkie typy seansów hipnotycznych:
afirmacyjne, regresyjne, reinkarnacyjne, prekognicyjne, zbiorowe i - z rzadka - estradowe. Swoje umiejętności prezentuje tez
w licznych programach telewizyjnych, filmach i prasie.
Andrzej Kaczorowski psycholog pedagog, hipnolog, doktor medycyny naturalnej i teologii. Ukończył Moskiewską Szkolę
Hipnozy oraz Pedagogiczny Uniwersytet w Moskwie stopniem kandydata psychologicznych nauk. Umiejętności swoje
doskonalił w San Petersburgu, Charkowie i w Seminarium Duchowym w USA oraz w innych ośrodkach i instytucjach, w
zakresie hipnozy werbalnej i niewerbalnej na Wschodzie i Zachodzie. Jest wykładowcą Studium Psychologii Psychotronicznej
oraz Instytutu hipnozy Klinicznej w Moskwie. Prowadzi kursy i szkolenia dokształcające profesjonalnej hipnozy terapeutycznej
dla lekarzy, psychologów, terapeutów w kraju i za granicą. Jest czołowym hipnotyzerem, hipnologiem i hipnoterapeutą w
Polsce, który łączy hipnozę terapeutyczną i Innymi technikami hipnozy w Innych dziedzinach życia. Jest biegłym;
powoływanym do zbadania wiarygodności osób, które twierdzą że dysponują różnego typu siłami paranormalnymi.
Muzyka zawarta w tym projekcie jest zwolniona z opłat ZAIKS, STOART oraz innych stowarzyszeń i zrzeszeń.Wszelkie prawa autorskie i majątkowe do nagrań zawartych
na tej płycie należą do VICTOR 11. Za pisemną zgodą Wydawnictwa VICTOR 11 może być dowolnie wykorzystywana w miejscach publicznych z wyłączeniem zastosowań
komercyjnych (brak możliwości kopiowania i dalszej odsprzedaży).
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