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Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata posiada sta
tut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego dorosłych oraz wpisa
na jest do rejestru instytucji szkoleniowych RIS Warszawskiego Urzędu Pra
cy. Światowa Organizacja Zdrowia WHO w 2003 roku zatwierdziła stano
wisko dotyczące alternatywnych terapii. Opracowała też strategię działania.
Czytamy w niej m.in., że państwa powinny opracować zasady bezpieczeń
stwa, skuteczności i jakości takich praktyk oraz stworzyć nad nimi nadzór.
WHO zaleca też akredytowanie szkół uczących medycyny naturalnej i licen
cjonowanie terapeutów za pomocą odpowiednich instytucji. Absolwenci na
szych szkoleń otrzymują zaświadczenia wg wzoru Ministra Edukacji Naro
dowej potwierdzające zdobycie umiejętności oraz kwalifikacji.

Akademia
Doskonalenia Zawodowego

NATUROPATA

PRACOWN I A N ATU RY

mały pawilon Centrum Kultury Fizycznej (AOS) U MCS,

Lublin, ul . Langiewicza 22, tel. 502 365 029

ŚŚwwiiaaddoommoośśćć aa zzddrroowwiiee
–– jjaakk hhiippnnoozzaa ppoommaaggaa

ww pprraaccyy zzee śśwwiiaaddoommoośścciiąą



DDoomm KKuullttuurryy
LLuubbeellsskkiieejj SSppóółłddzziieellnnii MMiieesszzkkaanniioowweejj

Spotkanie odbędzie się
w poniedziałek 9 listopada 2015 r. o godz. 18.00

w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
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Świadomośća zdrowie – jak hipnoza pomaga w pracy zeświadomością

Aby przeprowadzić proces uzdrawiania, należy koniecznie zrozumieć
związek między ciałem, umysłem i duchem. Musisz wiedzieć, że ciało nie
posiada zdolności doświadczania samego siebie tak, jak nie doświadcza sie
bie kropla będąca w stawie. Ramię nie może doświadczać faktu bycia ra
mieniem, podobnie jak noga nie może zdać sobie sprawy z tego, że jest no
gą. Nasz umysł odbiera wrażenia płynące z ciała oraz jego położenia w prze
strzeni. Wrażenia, by mogły zaistnieć, muszą zostać ujęte przez coś większego,
takiego jak umysł. Doświadczanie wrażeń i tego, co mówią o ciele, jest więc
zlokalizowane w tej części umysłu, która pełni rolę obserwatora.

Jakkolwiek zaskakująco to zabrzmi, umysł także nie może postrzegać
samego siebie. Myśl nie doświadcza tego, że jest myślą; uczucie nie może
doświadczyć swojego bycia tym uczuciem, pamięć zaś nie doświadcza fak
tu bycia pamięcią. Wszystkie z nich muszą zostać odebrane przez coś więk
szego niż są same.

Każda rzecz jest zanurzona w polu energii, które jest mniej zawężone
i ograniczone; wszystko zawsze może być doświadczane dopiero przez coś
większego. Dlatego umysł jest doświadczany przez pole energii świadomo
ści. Świadomość umysłu jest bezkształtna, nieskończona i można ją porów
nać do ekranu w kinie, na którym widzimy rozwój fabuły filmu. To dzięki
świadomości poznajemy treści znajdujące się w polu umysłu. Na tym opie
ra się działanie narkozy; gdy usuniemy świadomość umysłu, zanika do
świadczanie jego samego, jak i fizycznego ciała.

Samej świadomości doznaje się natomiast w nieskończonym polu ener
gii zwanym uważnością.

Dzięki uważności wiesz, co się dzieje w świadomości. Dzięki świado
mości doświadczasz umysłu. A dzięki umysłowi wiesz, co zmysły mówią to
bie o ciele. Możesz zatem dostrzec, że to, kim naprawdę jesteś, znajduje się
o kilka poziomów wyżej niż ciało, jest więc zrozumiałe, że jesteś nie tylko
ciałem, lecz czymś zdecydowanie większym.

Czy należysz do ludzi dbających tylko o ciało i zapominasz o tym, aby
zadbać o swój umysł, o twoją świadomości? Oczywiście, że nie! Inaczej nie
czytałbyś tego zaproszeni.

Coraz więcej osób pragnie poznać swój umysł. Jak on pracuje? Jaki ma
wpływ na bieżące wydarzenia? Jaki ma wpływ na los? I wreszcie, JAK WPŁY
WA NA ZDROWIE.

Zastanawiałeś się, jaki wpływ na poznanie umysłu ma hipnoza? Zacznij
poznawać siebie lepiej. Zapraszam do poznania zjawiska hipnozy. I TY
MOŻESZ ZOSTAĆ SWOIM HIPNOTERAPEUTĄ.

ZAPRASZAM
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