Duchovní škola Pavla Kozáka
Vás zve na zimní kurs

SMYSL BYTÍ
ve Světě a na Zemi
Místo konání: Pracovna, Vlkova 36, Praha 3 - Ţiţkov, stanice tramvaje č. 9 Husinecká
Termín: leden – duben 2017, vţdy v sobotu
Program poskytuje účastníkům znalosti související s aktuální situací ve vývoji proměny lidské civilizace:
- Smysl existence a vývoje nejvyšších fenoménů
- Podoba a vznik Světa
- Nejvyšší poznatelné zákonitosti
- Důvody existence a vývoje inteligentních jedinců
- Současná situace lidské civilizace
- Duchovní psychologie - skutečné důvody chování člověka
Přednáší Pavel Kozák a další lektoři.

UČEBNÍ PROGRAM KURSU:
14. 1. 2017
- Úvod
- Prostory a jejich dimenzionální hierarchie. Fenomén grálu a jeho podstata
- Podoba Světa
- Hierarchie duchovních bytostí
- Podstata ţivota
- Původ člověka a jeho vývoj po dnešní dobu s důrazem na Evropu (Atlantida, Blízký Východ, Egypt,
Hyperborea, Danu, Slované, Č+M)
- Duše člověka, její podoby, vývoj dnes a v budoucnu
11. 2. 2017
- Moudrost Sofie Pistis
- Chvění (vibrace) jako základní jev
- Čísla jako vyjádření chvění a jejich zákonitosti
- Chvění bytostí, zvláště člověka
- Pojmosloví vyššího duchovního světa
- Chvění civilizace a její vývojové cykly, především minulý a nový
11. 3. 2017
- Věčnost, její existence a fenomenologie, souběţné jevy včetně aktuálních poznatků
- Jsoucnost jako výtvor Věčnosti a její cyklická existence
- Chaos a jeho vznik

- Vznik Světa
- Podstata Světla a Tmy
- Okolnosti dlouhověkosti a nesmrtelnosti
1. 4. 2017
- Základy duchovní psychologie - skutečné příčiny chování člověka, adepta na duchovní cestě a jeho učitele
- Astrální ţivot člověka
- Aktuální energetická podoba Prahy – Praţský hrad, Děvín
- Poškození ţen a muţů v jejich vývoji a jeho dnešní odstranění
- Kontakt s dalším světem v rámci jsoucnosti
- Současný stav lidské civilizace a jeho proměna
ČASOVÁ ORGANIZACE:
Začátek přednášek 9:30 h.
Přestávka na oběd 12:00 – 13:00 h.
Konec do 18:00 h.
Pořadatel nezajišťuje ubytování, strava je v případě zájmu v místě konání formou masitého nebo
vegetariánského oběda – poţadavek na stravu přikládejte k přihlášce.
ÚČAST JE MOŢNÁ:
- v jednotlivých sobotách dle výběru účastníka
- v rozsahu celého kurzu.
JE NUTNO SE PŘIHLÁSIT K ÚČASTI MAILEM, SMS NEBO PŘES WEBOVÝ FORMULÁŘ A PŘITOM SDĚLIT
SVÉ TELEFONICKÉ SPOJENÍ. PŘIHLÁŠKY SE PŘIJÍMAJÍ V POŘADÍ, V JAKÉM DOJDOU. PO POTVRZENÍ
REZERVACE JE MOŢNÉ PROVÉST ÚHRADU ÚČASTNICKÉHO POPLATKU.
ÚČASTNICKÝ POPLATEK ČINÍ
- pro jednotlivou sobotu

1600 Kč, včetně oběda 1750 Kč

- pro celý kurs

6400 Kč, včetně obědů 7000 Kč

Úhrada je pouze sloţenkou nebo převodním příkazem na účet č. 109545231/0100, tak aby byla na účtu
připsána alespoň 2 týdny před termínem vybrané soboty, resp. pro celý kurs před termínem první soboty.
Úhrada účastnického poplatku v termínu je podmínkou účasti. Upozorňujeme, ţe mezibankovní převody trvají
aţ 5 dnů. Dbejte, aby na Vašem příkazu byl údaj, umoţňující identifikaci platby.
Úhradu v hotovosti jiţ bohuţel po 1. 3. 2017 nemůţeme přijímat.
KONTAKTNÍ ADRESA:
Ing. Pavel Kozák, Agentura Archet, Zátkovo nábřeţí 11, 370 01 České Budějovice
Přihlášení:
e-mail: pavla@archet.org

mobil: 777559343

