
                                                                               

Witam Ciebie na KURSIE Punktu – Zero i jego założeń. 

POZIOM kursu – podstawowy. 

  

Podczas tego spotkania, a właściwie kilku dni, które stworzą jeden obraz, odnajdziemy drogę do 
wewnętrznego świata. Poukładamy puzzle mentalne, uruchomimy życiodajną energię, przywrócimy 
moc twórczą. To nie jest prawdą, że nic nie znaczysz w świecie gigantów, pokażę Ci, że jesteś tutaj 
najważniejszym ogniwem spajającym świat i bez Twojej mocy, choćby nieświadomej, wszystko 
zniknie. Rzeczywistość jest niczym bajka, a bohaterowie boją się żyć, opowiem Ci dlaczego się boisz i 
co powoduje, że chcesz zacząć walczyć – broniąc się przed „złem” tego świata. Wylejemy wspólnie 
solidny fundament, abyś mógł/a iść przez życie nie obawiając się i mając podniesioną wysoko głowę. 

  

Dostaniesz ode mnie wiedzę, nauczę Cię posługiwać się energetyką i kreowaniem na poziomie 
podstawowego zrozumienia. Będziesz mógł/a zacząć pracować już po pierwszym spotkaniu, wraz z 
kolejnymi cały wachlarz będzie się stopniowo powiększał. 

 

Najważniejsze aspekty, które masz możliwość rozwinąć po kursie podstawowym – PUNKT ZERO: 

• Umiejętność pracy z lękiem, depresją, wyzwaniami, problemami, potrzebami. 

• Umiejętność koncentracji energii i siły wewnętrznej. 

• Umiejętność budowania zdań, rozumienie dźwięku. 

• Pobudzenie zmysłów i umysłu, ciała, duszy - do lepszej pracy i zdrowia. 

• Ochrona wewnętrzna i umiejętność reagowania. 

• Realizowanie fantazji istnienia w wewnętrznym świecie. 

• Uruchomienie świadomego śnienia. 

• Wzrost poczucia własnej wartości, siły i mocy wewnętrznej. 

• .. i naprawdę wiele więcej.. tylko zacząć 

  

Zacznijmy powoli w tym kompendium wiedzy dla Ciebie, aby móc iść dalej, wpierw poznaj otaczające 
Cię mechanizmy: 

  

I nastał dzień pierwszy: 

•         Wstęp i przywitanie, krótka wzmianka jak wiele Punkt Zero jest w stanie zmienić. 

•         W jaki sposób odbieram rzeczywistość, co skłania mnie do budowania w ten, a nie inny 
sposób moje życie. 

•         Czym jest umysł, dusza, energetyka, czy można to zrozumieć i włożyć do codzienności. 

•         Dlaczego fala i fraktal jest tak ważny. 

•         Jaki związek mistyczny ma ze mną drugi człowiek, a w szczególności rodzina. 

•         Czy jestem w stanie kochać i na czym polega miłość. 

•         Porozmawiajmy o budowie i zastosowaniu regułki – mantry w codzienności. 

ĆWICZENIA 



Czas trwania spotkania 3-4 h 

  

I nastał dzień drugi: 

•         Jaka jest różnica między osobowością, a wewnętrzną tożsamością. 

•         Czy umysł jest istotą drzewa rodzinnego. 

•         Najważniejsze pojęcia dla umysłu, jego budowy i fraktalności. 

•         Czym jest karma i jaki ma na nas wpływ. 

•         Budowanie strefy komfortu i jej mury w życiu codziennym. 

•         Moc energii uczuć, myśli, słowa i czynu oraz jej istota w naszym istnieniu. 

•         W jaki sposób prowadzić swój tajemniczy zeszyt i dekodować rzeczywistość. 

ĆWICZENIA 

Czas trwania spotkania 3-4 h 

  

I nastał dzień trzeci: 

•         Stan świadomości i jego składniki, czy mają na nas wpływ. 

•         Budowa drogi wewnętrznej i podróż w nieznane. 

•         Praca na górce, czyli stanie w określonej świadomości w której rodzisz w sobie kreatora. 

•         Jak połączyć trzy najważniejsze techniki: regułkę, zeszyt i górkę. 

ĆWICZENIA 

Czas trwania spotkania 3-4 h 

  

I nastał dzień czwarty dla zainteresowanych: 

•         Rozmowy kończące. 

•         Pytania i odpowiedzi. 

•         Wyjaśnianie nieścisłości. 

•         Wspólna praca w trzech technikach. 

ĆWICZENIA 

Czas trwania spotkania 3-4 h 

  

Całość spotkania odbędzie się przy pomocy portalu ZOOM-a (online) 

Każdy uczestnik ma możliwość odbycia również spotkania indywidualnego, temat spotkania, pytania i 
zagadnienia ściśle związane z kursem, praktyką, ćwiczeniami oraz podpowiedziami. Należy wybrać 
termin spotkania trzy dni wcześniej, czas trwania – 1h. 

 

Ponad to, masz możliwość dokonać zakupu Książki w cenie 50% jej obecnej wartości, nawet jeśli 
dokonany został zakup wcześniej, możesz podarować taką możliwość innej osobie. Wysyłasz 
wówczas do mnie zapytanie, a ja wysyłam po realizacji zamówienia egzemplarz na wybrany adres. 
Możliwość jest jednorazowa. 



  

Jak dobrze wiesz, pracuje w polu informacyjnym już od 20 lat. Moje doświadczenie to badania 
prowadzone na sobie jak również przy spotkaniach z drugą osobą i kilkuletnią praktyką wykładów w 
małych gronach ludzi. Człowiek jest dla mnie najważniejszy i troska o jego ścieżkę, dlatego jesteś 
tutaj, abym ukazał Ci w miarę możliwości całą moją wiedzę potrzebną dla Ciebie, by móc obudzić w 
sobie MOC istnienia. 

 

Cena całości 890zł : 

• 12 – 16 godzin intensywnego wykładu z ćwiczeniami 

• Godzinnego spotkania indywidualnego ONLINE 

• Zniżka 50% na zakup książki wraz z ćwiczeniami 

• Moja opieka podczas Twojego startu w czasie trwania kursu z poziomu energetycznego (jeśli 
wyrazisz swoją wolę) 

• Przyjaźń i nowe horyzonty 😉 

 

Systematyczność już należy po Twojej stronie i chęć ujrzenia KIM JESTEŚ 
 

Gabriel – Autor PUNKT ZERO 

 

                                                                                 

http://www.punkt-zero.pl 

  

Mail: gabrielpunktzero@gmail.com 

  

Moja strona WWW: http://www.punkt-zero.pl 

YouTube strona: https://www.youtube.com/c/GabrielPunktZero 

Twitter strona: https://twitter.com/PunktZero 

Instagram strona: https://www.instagram.com/punktzero/ 

Facebook strona: https://www.facebook.com/PunktZero/ 
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