
A tudatos, spirituális életfelfogás és életrend
alapelvei 1.

Tükör elv, felelősségvállalás
az egó feladata és uralása
egységélmény, ébredés, megvilágosodás
a kiteljesedett élet 4 tartóoszlopa
önelemzés, öntökéletesítés
test-lélek-szellem egysége (holisztikus
látásmód)
terápia - hitrendszercsere - tudatosodás

A tudatos, spirituális életfelfogás és életrend
alapelvei 2.

az emberi élet célja
a férfi és a nő spirituális útjának különbségei
a férfi útja a kiteljesedett élethez
az állati léttől az istenemberig
gyakorlatias hit kontra vakhit
a vallások feladata
az analógiás látásmód (amint fent, úgy lent)

Dharma (személyes küldetés)

a személyes életfeladat megtalálásának
jelentősége és módjai
talentumok módszere
dharma az archaikus hierarchia szerint
flow élmények módszere

Világod megteremtésének gyakorlata

külső és belső világunk teremtő
mechanizmusa
csakráink és a hozzájuk kapcsolódó belső
minőségek
a teremtési ciklus 4 szakasza
a teremtés energiaszintje és rezgésszintje
életszínvonal emelkedés a teremtési spirálon
a célkitűzés fontossága és gyakorlata
a fókusztartás fejlesztése
energetikai központjaink “karbantartása”
az elme uralása

Bőségteremtés

a hála gyakorlata
a bőségteremtés metafizikai törvényei
a bőségteremtés gyakorlata

Hogyan fordítsd hasznodra a dualitást? 

a világ teremtésének metafizikája
az emberiség kozmikus tudatfejlődési ciklusai
hol tart most az emberiség
a bipolaritás lényege
a fizikai világ, mint tudatosságfejlesztő szimuláció
Seth és Oziris, az emberi tudat árnyék és
fényoldala
a karma törvénye
az előző életek jelentősége
az életfa, az élet virága, szakrális geometria
a feltétel nélküli szeretet metafizikai definíciója és
gyakorlata

A magas energiaszint megtartásának módszerei

a jellem hatása a létszínvonalra
a rítus ereje és gyakorlata
kaizen - a kiteljesedett élet 10 aranyszokása
jámák és nijámák - az aranykori életrend
a kreativitás ereje
az akaraterő fejlesztése

Urald az időt!

az idő a nagy társadalmi kiegyenlítő
az idő uralásának fontossága
integrál időszemlélet
holisztikus időtervezés

A kiteljesedett párkapcsolat alapjai

a párkapcsolat metafizikája
a párkapcsolat, mint az önismereti eszközök
csúcstechnikája
tudatos konfliktuskezelés (EMK)
szeretetnyelvek
archetípusos kiteljesedés
a szakrális szexualitás (tantra)
a harmónikus párkapcsolat 4 tartóoszlopa

A tudatfejlődés szintjei

a tudatosság 7 szintje az ókori hagyomány szerint
a tudatosság 9 szintje a modernkori lélektan
szerint (spiráldinamika)
saját tudatszint meghatározása
emelkedés a szintek között
integrálszemlélet

Kapcsolódás az intuícióval és a felsőbb énnel
(önvaló)

a belső látás elmélete és módszerei
a jóga, a meditáció legősibb művészete
szabadulás a szamszarából (szenvedéskör)
a harmadik szem aktiválása
meditációs technikák
módosult tudatállapotok előidézése,
biológiai és lelki magyarázatuk

Az élet törvénye

az archaikus hierarchia (aranykori társadalmi
rend) és a hatalom lesüllyedése
a jelenkor megértése az archaikus hierarchia
segítségével
az emberiség küldetése - az asha
a szolgálat jelentősége és útja
a szakrális hagyomány és törvény
(kinyilatkoztatás)
a törvény megszegésének következményei

A létezés formái, síkjai, dimenziói

a fizikai sík
az idő urai
felemelkedett mesterek
az istenember
angyalok és démonok
az akasha krónika
az egyesült mező
a csillagok háborúja (nem emberi
intelligenciák)

A Tarot használata fontos döntésekhez és
élethelyzetek elemzéséhez

a Tarot használata
a hős útja kirakás
szakrális numerológia

Hétköznapi rituálék

személyes oltár építése
energetikai és tértisztítás
önálló rítusok, szertartások
rituálék kellékei és használatuk
a felkérdezés szertartása

EGYÉNI TUDATOSSÁG FEJLESZTÉS

Személyre szabott, gyakorlati fókuszú, egyéni tudatosság fejlesztő mentorálás személyes, vagy online konzultációkkal
A konzultációk díja: 15 000 Ft / alkalom (másfél óra), 

Csomagok: 5 találkozó 70 000 Ft (1000Ft kedvezmény/alkalom) ,10 találkozó 135 000 Ft (1500Ft kedv./alk)
15 találkozó 195 000 Ft (2000Ft kedv./alk.)

A csomagok díjai előre fizetendők. A találkozók időpontjait legalább egy héttel előre egyeztetjük. A 3 napon belül történő
lemondás felhasznált alkalomnak minősül. 


