KIERUNKI:

Jeżeli szukasz MIEJSCA, w którym rozpoczniesz pracę nad sobą
– stwarzamy ku temu najlepsze warunki.
Jeżeli szukasz LUDZI, którzy rozświetlą Ci Twoją drogę
– tu znajdziesz uwagę mistrzów i przyjaciół.
Jeżeli już wiesz, jak ważne jest zdrowie
– tu poznasz jak dbać o piękno duszy i ciała.
Jeżeli szukasz ODPOWIEDZI na ważne pytania o życiu
– tu znajdziesz inspiracje do poszukiwań.
Jeżeli poszukujesz rzetelnej WIEDZY parapsychologicznej
– gwarantuję Ci jej ZDOBYCIE.
Wybór szkoły, w której zamierzasz podjąć naukę w dużym stopniu zadecyduje o Twoich dalszych losach. Nasza szkoła jest dla tych, którzy chcą wziąć
życie we własne ręce.
Rozwój Twojej samoświadomości umożliwi Ci kreowanie szczęśliwego życia. Jeszcze chętniej otworzysz się na świat, a w ludziach dostrzeżesz to, co
odkryłeś w sobie: miłość, piękno, szlachetność...
W szkole otrzymasz kompendium usystematyzowanej wiedzy psychologicznej przekazanej w profesjonalny sposób. Uzyskasz umiejętność integracji
psychologii z wiedzą o człowieku gromadzoną od wieków, co w rezultacie da
Ci najpełniejszy obraz siebie i otaczającego świata.
Dzięki naszej szkole nauczysz się osiągać sukcesy zgodnie z Twoimi niepowtarzalnymi predyspozycjami i talentami. Poprzez synchronizację wszystkich
funkcji Twojego ciała i duszy zaczniesz rozumieć, czuć, słyszeć więcej i głębiej.
Żyjąc w zgodzie ze swą naturą, rozumiejąc swoje miejsce w tym skomplikowanym świecie możesz pójść jeszcze dalej – zacząć pomagać innym. Twoja praca
przyniesie Ci satysfakcję na planie duchowym i materialnym.
Dyrektor
Znajdując światło w sobie rozjaśnisz drogę innym.
mgr Irena Nawrocka
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ORGANIZACJA PRACY DYDAKTYCZNEJ
Studium Psychologii Psychotronicznej jest policealną szkołą dla dorosłych, która dynamicznie działa już od 1995 r.. Ukończenie Studium przygotowuje do wykonywania zawodu psychotronik, bioterapeuta oraz doradca życiowy. O jakości naszej szkoły świadczą
absolwenci, którzy są uznawani przez społeczeństwo jako cenieni fachowcy.
• Kształcenie prowadzone jest w systemie zaocznym w: Białymstoku, Warszawie,
Częstochowie i Bydgoszczy.
• Rok szkolny trwa od października do czerwca.
• Na kierunkach: psychologia psychotroniczna i terapie naturalne nauka trwa 5 semestrów tj. 2,5 roku.
• Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.
• Każdy student przyjęty do studium otrzymuje bezpłatny pakiet podstawowych podręczników właściwych dla wybranego kierunku.
• W każdym semestrze organizowany jest 7 – dniowy, wyjazdowy warsztat szkoleniowy. Jego lokalizację stanowią atrakcyjne miejscowości wypoczynkowe. Warsztat
daje możliwość realizacji pełnego programu dydaktycznego.
• Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów o charakterze zajęć interaktywnych,
w których stosuje się metody aktywizujące. Szczególną uwagę przywiązujemy do
rozwoju umiejętności oraz myślenia symbolicznego i intuicyjnego. W programie
znajdują się więc: mini wykłady, dyskusje, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne,
w parach i w grupach. Studenci otrzymują informacje zwrotne odnośnie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, dokonują analizy przypadków i stosują symulacje.
• W trakcie zajęć wykorzystywane są środki audiowizualne adekwatne do charakteru
danego przedmiotu.
• Uczestnicy otrzymują także materiały do zajęć, jak również zalecaną literaturę, rozwijającą wiedzę w zakresie określonego tematu.
• Nauka kończy się napisaniem i obroną pracy dyplomowej lub egzaminem praktycznym.
• Studium jest zarejestrowane w Ewidencji Szkół Niepublicznych Wydziału Edukacji.
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA
TERAPIE NATURALNE

– to zbiór naturalnych metod zachowania zdrowia.
Kierunek ten charakteryzuje większy nacisk na elementy medycyny naturalnej,
ukierunkowany jest na profilaktykę i zachowanie zdrowia. Znaczne miejsce zajmuje
również psychologia, ponieważ ciało jest nierozerwalnie związane z psychiką. Absolwent tego kierunku więcej czasu poświęca na poznanie i zrozumienie prawidłowego
funkcjonowania organizmu człowieka jako całości, energii biologicznej żywej istoty.
Stąd szczególny nacisk na bioterapię, różne rodzaje masaży czy medycynę chińską.
Absolwent uzyskuje wiedzę nie tylko teoretyczną ale i praktyczną.
Kierunek polecany tym wszystkim, których interesuje homeopatia, masaże, bioterapia, medycyna chińska, radiestezja w aspekcie tworzenia zdrowego środowiska
człowieka.
GŁÓWNE BLOKI PROGRAMOWE
1. Zdrowe otoczenie – środowisko:
 Teoria i praktyka radiestezji
 Aranżacja przestrzeni – feng shui
2. Psychologia:
 Neurolingwistyczne Programowanie
 Trening interpersonalny
 Język ciała
 Psychologia osobowości i społeczna
3. Metody uzdrawiania:
 Anatomia z fizjologią człowieka
 Bioterapia
 Masaż shiatsu
 Akupresura
 Reiki
 Masaż klasyczny
 Chromoterapia – terapia kolorami
 Homeopatia
4. Techniki terapeutyczne:
 Praca z klientem
 Techniki oddechowe
 Sen w psychoterapii
 Techniki medytacyjne i relaksacyjne
 Hipnoza
 Radykalne wybaczanie
 Prosperowanie energetyczne

Człowiek jest istotą,
w której Duch i Ciało
zlewają się w jedną całość.
Dlatego nie jest możliwe
wyleczenie ciała
bez uwzględnienia stanu Duszy.
Kan Funajama

CZAS TRWANIA:
5 semestrów (23 miesiące + 5 warsztatów).
Nauka kończy się napisaniem i obroną
pracy dyplomowej.
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA
PSYCHOLOGIA PSYCHOTRONICZNA

– zawiera zbiór dziedzin nauki i metod wglądu w ludzką psychikę.
Fundament stanowi psychologia, natomiast doskonałym uzupełnieniem są: astrologia, numerologia, symbolika kart Tarota, psychografologia itp. Ta specjalność ma na
celu wykształcenie humanistów potrafiących odnaleźć swój sens egzystencji oraz mogących świadczyć pomoc psychologiczną wszystkim potrzebującym. Absolwenci tego
kierunku uzyskują podwaliny wiedzy psychologicznej oraz dysponują umiejętnością
sięgania po warsztat niekonwencjonalny. Wiedzą, w czym i kiedy pomocna może
okazać się astrologia, numerologia, Tarot czy np. chirologia – integrując to w spójną,
jednolitą całość.
Kierowany jest do osób, które odczuwają potrzebę własnego rozwoju poprzez
głębsze poznanie siebie, swoich potencjałów, ograniczeń i potrzeb. Nabędą umiejętności kreatywnego rozwiązywania sytuacji trudnych, osiągania sukcesów, komunikowania się ze sobą i ze światem zewnętrznym.
GŁÓWNE BLOKI PROGRAMOWE
1. Sztuki dywinacyjne i prognostyczne:
 Astrologia urodzeniowa,
porównawcza, prognostyczna
 Symbolika Tarota
 Chirologia
 Runy i ich zastosowanie
 Numerologia
2. Psychologia:
 Neurolingwistyczne Programowanie
 Trening interpersonalny
 Język ciała
 Psychologia osobowości i społeczna
3. Techniki terapeutyczne:
 Praca z klientem
 Techniki oddechowe
 Sen w psychoterapii
 Techniki medytacyjne i relaksacyjne
 Hipnoza
 Radykalne wybaczanie
 Prosperowanie energetyczne
4. Zdrowe otoczenie – środowisko:
 Teoria i praktyka radiestezji
 Aranżacja przestrzeni – feng shui

Gwiazdy rządzą ludźmi,
a mędrcy rządzą gwiazdami.
Tomasz z Akwinu

CZAS TRWANIA:
5 semestrów (23 miesiące + 5 warsztatów).
Nauka kończy się napisaniem i obroną
pracy dyplomowej.
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REKRUTACJA
WARUNKI PRZYJĘCIA
1. W terminie od 1. VI do 20. IX należy złożyć następujące dokumenty:
•
•
•
•
•

kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub wyższej,
3 fotografie,
wypełnioną ankietę (do pobrania na stronie www.studiumzycia.pl)
podpisane oświadczenie (do pobrania na stronie www.studiumzycia.pl)
kserokopię dowodu wpłaty wpisowego 350 zł
(przelew bankowy lub wpłata gotówkowa w sekretariacie)
• kserokopię dowodu osobistego.
Dokumenty należy złożyć:
• osobiście lub listownie na adres:
Studium Psychologii Psychotronicznej
15-762 Białystok,
ul. Antoniuk Fabryczny 55/19.
Opłaty bankowe proszę kierować na konto:
• Studium Psychologii Psychotronicznej
PKO S.A. 50 1020 5558 1111 1407 3290 0043.

2. Pozytywny wynik rozmowy wstępnej:
Podczas rozmowy wstępnej poznawane są cechy osobowościowe kandydata, motywacja podjęcia nauki, przyszłe cele i zamierzenia.
Po złożeniu dokumentów na dany kierunek kandydatom zostaną przesłane szczegółowe informacje o terminie rozmowy wstępnej (przewidywany termin – początek
października).

Kontakt:
Wszystkie informacje można uzyskać w Białymstoku
w sekretariacie szkoły przy ul. Antoniuk Fabryczny 55/19 lub telefonicznie:

•
•
•
•

Białystok,
Warszawa,
Częstochowa,
Bydgoszcz,

tel. 85 654 78 35
tel. 601 334 441
tel. 500 280 080
tel. 604 960 140

Szczegółowe informacje:
• www.studiumzycia.pl
• e-mail: irena@studiumzycia.pl
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OPINIE O SZKOLE
OPINIE O SZKOLE
Czas, który spędziłam w Studium był okresem dużych zmian, jednym
z bardziej owocnych etapów mojego życia. Zajęcia i warsztaty to wspaniała odskocznia od codzienności, a kontakt z osobami, z którymi ma się
wspólne tematy i punkt widzenia – bezcenne. Cieszę się, że miałam okazję
spotkać tak mądrych wykładowców. Wcześniej nie zawsze ufałam temu,
co intuicyjnie czułam. Szkoła dała mi wiarę: w siebie, w innych, w dobro,
w moc moich słów, myśli i czynów. Efekty tego są codziennie, a co ważniejsze - potrafię
je zauważyć.
Opowiadając o Studium Psychologii Psychotronicznej, często mówię: „na szczęście
takie miejsca istnieją”.
Małgorzata Chodorowska
absolwenta kierunku psychologia psychotroniczna 2014r
Moje życie zmieniło się diametralnie. Dzięki tej szkole przeszłam pełną metamorfozę wewnętrzną i zewnętrzną. Z całą pewnością mogę teraz
powiedzieć, że jestem osobą szczęśliwą, spełnioną na każdej płaszczyźnie
zawodowej jak i prywatnej.
Wiedza uzyskana w szkole pozwoliła mi pomóc w wyleczeniu mego
syna, który cierpiał na alergię i astmę. Dziś jest zdrowym sportowcem.
Od dwóch lat prowadzę swój gabinet Terapii Naturalnych. Kocham to
co robię – moja praca jest moją pasją.
Każdego dnia wcielam w swoje życie zdobytą naukę, mądrość, która mi została
przekazana. Osiągnęłam tak wiele pokonując swoje słabości, teraz wiem, że wszystko
jest możliwe i w życiu na nic nie jest za późno.
Dziękuję, że mogłam tam być - odmienić swoje życie i poznać tak wielu cudownych
ludzi :)
Edyta Mróz
absolwenta kierunku terapie naturalne 2011
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Boże, daj mi
pogodę ducha, abym godził się z tym,
czego zmienić nie mogę.
Odwagę, abym zmieniał to, co zmienić mogę
i mądrość, abym odróżniał jedno od drugiego.
Gabrielle Ruth
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