
Kursy

KRAJINNÉ ENERGIE
 A BYTOSTI
jaro 2016

Agentura ArchET Vás zve na kursy Krajinné energie a bytosti jaro 2015.   Místo konání
je  penzion Benešova Hora, Vacov – Benešova Hora 102 pod Javornickou vrchovinou (příjezd od
Vimperka, Strakonic či Sušice). 
Program poskytuje účastníkům minimum potřebné pro poznávání energií v krajině a práci s nimi.
Základem je znovuobjevovaný západní druidismus a duchovní poznatky posledních let. Výběr míst
pro praktika v terénu je zaměřen na duchovní prožitky a rozvoj jednotlivce. 

UČEBNÍ PROGRAM KURSŮ

KURS 1 Energie míst a megalitů
22.  24. dubna 2016
Pá - přednáška: Vnímání krajiny, filosofický a duchovní rámec, prehistorické, historické a současné přístupy

Typy energií v krajině   
So - přednášky:  Energetická místa a jejich typy

    Energetická geometrie, linie, obrazce
                         Megalitické stavby - základní funkce a typy
        vyjížďka:  Megality a místa v oblasti Javorníku  
        promítání:  Megalitické stavby a energetická místa ve světě       
Ne - přednášky:  Megalitické stavby - další typy a využití

 Labyrinty jako prostředek sebepoznání a svépomoci
        vycházka:  Labyrint a megalitické svatyně v Rohanově

KURS 2 Astrální bytosti a jevy související s mimozemšťany
20.  22. května 2016
Pá - přednášky: Astrální bytosti – všeobecná typologie
So - přednáška: Přírodní astrální bytosti

 Vysoké duchovní bytosti – souvislosti s prostory
Astrální těla zemřelých a živých bytostí

        vyjížďka:  Rituální místa Biskup 
        přednášky: Příklady výskytu UFO
                           Obrazce v obilí u nás a v zahraničí
Ne – přednáška: Přítomnost mimozemských bytostí na Zemi a ve Sluneční soustavě kdysi a v současné době 

proměny 
Astrální těla mimozemšťanů

        vyjížďka:   Místo s výskytem astrálů v oblasti Javorníku

KURS 3 Obřady druidů a práce s energiemi míst
17.  19. června 2016
Pá – přednáška: Druidské rituály a jejich dnešní použití
So -  přednášky: Práce s energií v krajině

Tělesné podmínky pro práci s energií
        vyjížďka:     Praktikum v práci s energií a s rituály v místech v Podlesí 



        přednáška:   Základy teorie reinkarnace a karmické souvislosti v krajině
Ne - přednášky: Alternativní způsoby vnímání -  základy psychotroniky
                          Energetické víry - typy, vznik a možnosti využití
        vyjížďka:   Obří energetický vír v Podlesí

Lektorem   přednáškové   a   praktické   části   esoterní   školy   je   Pavel   Kozák,   v   některých   částech   další
spolupracovníci.

ČASOVÁ ORGANIZACE:  Ubytování a prezentace pátek 18.00. 
                                                Přednášky od 20.00, 9.00 a 13.00, vycházky a vyjížďky od 9.00, resp. 13.00.
                                                Snídaně v 8.00, obědy ve 12.00, večeře v 19.00
STRAVOVÁNÍ je formou bezmasé i masité plné penze.
DOPRAVA  při výletech je vlastními osobními auty, případně jako spolujezdec. Benešova Hora je přístupná
autobusovou veřejnou dopravou přes Strakonice a Vacov, resp. Vimperk. 
UBYTOVÁNÍ je ve dvoulůžkových resp. tří a čtyřlůžkových pokojích. Umístění v pokojích se řeší na místě
s přihlédnutím k požadavkům dvojic.

PŘIHLÁŠKA A ÚČAST JE MOŽNÁ V KURSECH DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU. 
VZHLEDEM KE KAPACITĚ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ JE NUTNO SE  PŘIHLÁSIT K  ÚČASTI   U
POŘÁDAJÍCÍ   AGENTURY   TELEFONICKY   NEBO   MAILEM.   ZÁROVEŇ   S PŘIHLÁŠKOU   SDĚLTE
POŽADAVEK NA TYP STRAVY A TELEFONICKÉ SPOJENÍ. PŘIHLÁŠKY SE PŘIJÍMAJÍ V POŘADÍ,
V JAKÉM DOJDOU. PO POTVRZENÍ REZERVACE JE MOŽNÉ PROVÉST ÚHRADU ÚČASTNICKÉHO
POPLATKU. 
ÚČASTNICKÝ POPLATEK za kurs činí 3000 Kč, včetně ubytování a stravy. 
HRADÍ SE ZVLÁŠŤ PRO KAŽDÝ KURS složenkou nebo převodním příkazem na účet č. 109545231/0100,
tak aby platba byla připsána na účet nejpozději v termínech:
Kurs 1 - 15.4.2016
Kurs 2  10.5.2016
Kurs 3  5.6.2016
Upozorňujeme, že bankovní převod může trvat až 5 dní.
PŘÍKAZ K      PLATBĚ VŽDY OZNAČTE ÚDAJEM UMOŽŇUJÍCÍM IDENTIFIKACI PLATBY.
ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU V TERMÍNU JE PODMÍNKOU ÚČASTI NA KURSU.
V PŘÍPADĚ JEHO NEDODRŽENÍ SE REZERVACE A ÚČAST RUŠÍ.
Poplatek je nevratný s výjimkou vážných zdravotních důvodů.

KONTAKT PRO PŘIHLÁŠENÍ:
Pavla Kozáková
mobil: 777559343, email: pavla@archet.org
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