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1-KINEK?
18 éven felüliek számára, akik
érdeklődnek a nem látható világ
erői és jelenségei, azok
vizsgálata iránt és szeretnének
egy tematikusan felépített 10
alkalmas műhely keretében
hetente kétszer, kiscsoportban
(max. 6 fő), az esti órákban részt
venni egy szellemi kalandban
abból a célból, hogy tudásukat a
témában gazdagítsák,
önismeretüket fejlesszék.

TITKOS TANÍTÁSOK
ÖSVÉNYÉN

WWW.BAGOLYTANODA.HU

2-HOL ÉS MIKOR?
2060 Bicske, Bagolyvár 1/H 8306
– Bagoly TAnoda.
2020. január 14.-től 18.00 és
21.00 óra között kedden és
csütörtökön, összesen 10
alkalommal, hat fős
kiscsoportban, 30% elmélet és
70% gyakorlat arányban.
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3-MENNYIÉRT?
90.000 Ft/fő
A tréning ára tartalmazza:
a képzés teljes díját, az online
szoba használatát a képzés alatt
(és utána 3 hónapig) a műhely
digitális jegyzeteivel, az ajánlott
irodalmak, videók és források
listájával, a jelentkezési kérdőív
kiértékelését, a képzés alatt
kapott kérdőíveket és azok
kiértékelését.
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4-JELENTKEZÉS
Emailben vagy telefonon jelezze részvételi
szándékát. Utána hozzáférést kap egy online
jelentkezési laphoz, amelynek kitöltése után egy
ingyenes orientációs beszélgetésre invitáljuk, ami
20-30 percet vesz igénybe. Ennek célja, hogy
megismerjük az Ön elvárásait, azokat egyeztessük a
kurzus által adott megoldásokkal és ezek
ismeretében közös döntést hozhassunk a
további lépésekkel kapcsolatban. A képzés díjának
átutalásával tudja helyét lefoglalni az induló
csoportban. Ezután személyes, online tanuló szobája
aktiválódik, ahol hozzáférhet a képzés jegyzeteihez,
a hivatkozásokhoz és az ajánlott anyagokhoz,
irodalmakhoz, videókhoz és forrásokhoz.
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ELSŐ ALKALOM

TEMATIKA

MEGISMERÉS ÉS NÉZŐPONTOK

Tudományos, misztikus,
ezoterikus, spirituális
MÁSODIK ALKALOM
MESTERSÉGEK

Papok és papnők, sámánok, varázslók,
jövendőmondók, boszorkányok
HARMADIK ALKALOM
JELENSÉGEK

ESP, NDE, csodák, elragadtatás,
misztikus élmények
NEGYEDIK ALKALOM
PRAKTIKÁK

Szeánsz, mágikus formulák,
kapcsolat, Tarot, Ji-King, rituálék
ÖTÖDIK ALKALOM
ÁRTÓ ERŐK ÉS HATALMAK

Természetfeletti lények, átok,
rontás, szenvedés, végzet
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HATODIK ALKALOM

TEMATIKA

VÉDELEM

Mágia, áldozat, amulett és
talizmán,
HETEDIK ALKALOM
TÉR ÉS IDŐ

Szent helyek és idők, odaát, köztes
lét, alvilág, elvonulás, zarándoklat
NYOLCADIK ALKALOM
ÁTMENETEK

Beavatás, transzformáció,
második születés, "felébredés"
KILENCEDIK ALKALOM
PATOLÓGIA

Spirituális abúzus, szekták, kultuszok,
deviáns viselkedés, babonák
TIZEDIK ALKALOM
TELJESSÉG

Individuáció, autonómia, otthon
az univerzumban, értelem
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RENDELKEZÉSEK
A részvétel felételei közé tartozik a jelentkező fizikális és mentális
egészsége (nem javasolt például szív és érrendszeri zavarban
szenvedők, pszichiátriai gyógyszeres kezelés alatt állók részvétele) és a
18. életév betöltése. Feltétel a fentiekben leírt jelentkezési folyamat
teljesítése, a képzés díjának rendezése. A résztvevők és a kiképző
vállalják, hogy másokkal, harmadik féllel nem osztják meg a képzésen
megosztott személyes történeteket, élményeket. A résztvevők a képzés
során kapott anyagokat másokkal nem osztják meg, engedély nélkül
nem használják fel. A résztvevők megértik, hogy a képzés nem kötődik
sem valláshoz, filozófiához, sem más irányzatokhoz és kizárólagos célja
az edukáció, az ismeretek didaktikus átadása, az önismeret javítása, a
személyes autonómia növelése. A képzés nem helyettesít semmilyen
pszichológiai és mentális egészségügyi kezelést. Az EU irányadó GDPR
elveinek és a pszichológusok szakmai etikai kódexében foglaltak
szerint a résztvevők személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik
fél számára nem kerülnek kiadásra, rendszerünkből egy év után törlésre
kerülnek (beleértve a név, telefonszám, email cím, és a kérdőívek
eredményeit is). A destruktív viselkedések kezeléséhez házirendünk
toxikus viselkedésére vonatkozó 5 irányelvét követjük. Végül
a résztvevők megértik, hogy a képzés tartalma nyugalmukat
átmenetileg megzavarhatja, mivel főleg egzisztenciális témák
érintődnek, így az egyén életének korábbi veszteségei és fájdalmai
megjelenhetnek az egyes pontoknál. Az alkalmazott gyakorlatok, a
csoport dinamikája és a kiképző szakmai kompetenciája azonban
pont azt a hatást fejti ki, hogy ezek a sebek gyógyuljanak, a személy
jobban legyen önmagával és másokkal és elakadásaiból kimozdulva
életében tovább léphessen.
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