
 

Witam Ciebie na KURSIE Punktu Zero i jego założeń. 

POZIOM kursu – średnio zaawansowany. 

 

Założeniem tego kursu jest rozbudowanie praktycznej pracy z własną przestrzenią, jak również daje 

możliwości pracowania z osobą drugą. Przedstawię Tobie założenia pracy w głębszej formie na górce i 

w przestrzeni osób trzecich. Nauczysz się patrzeć na siebie jak również na drugiego człowieka w 

innym wymiarze, dostaniesz do ręki narzędzia pracy wokół pola informacyjnego i naprawy jego 

struktury. Możesz dosłownie rozwinąć skrzydła, jeśli tylko będziesz mieć ochotę poznać i 

praktykować to co zostanie tutaj przedstawione. Pamiętaj, iż ja nie wiem cóż świat powiedział Ci na 

temat narzędzi pracy, przedstawię Ci moją formę i moją wieloletnią praktykę, która pomogła już w 

bardzo wielu sprawach moich oraz ludzi. 

 

Jeśli się zdecydujesz pójść dalej ze mną tą drogą, będziesz potrzebować zrobić ksero lub wydrukować 

kilka kartek, jak również zakupić najprostsze z możliwych wahadeł. Tym razem będziemy pracować 

narzędziem, którego poznałem możliwości i wiem jak dalece człowiek jest w stanie dopełnić swoją 

pracę w założeniach Punktu Zero. Pamiętaj, iż po tym kursie staniesz się świadom swych działań i 

czynów, więc odpowiedzialność znacznie wzrośnie, ale również efektywność życia. Po pierwsze nie 

czynić ZŁEGO OKA wobec innych, lecz podawać dłoń potrzebującym. 

 

Najważniejsze aspekty, które masz możliwość rozwinąć po kursie średnio zaawansowanym – PUNKT 

ZERO 

• Umiejętność głębszej analizy problemu, dolegliwości. 

• Umiejętność załagodzenia stanu duchowego – mentalnego – fizycznego lub jego 

uzdrowienie. 

• Umiejętność analizowania przestrzennego własnych zagadnień i budowanie 

wielowymiarowego spojrzenia na dany aspekt. 

• Umiejętność posługiwania się częstotliwościami, wibracjami i energiami. 

• Rozbudowanie własnej przestrzeni i strefy komfortu. 

• Wzmocnienie własnego poczucia wartości oraz siły wewnętrznej. 

• Budowanie własnej drogi i rozwiązywanie wszelkich przeciwności, których możliwości są 

zapisane w częstotliwościach. 

• Uruchomienie energii kreacji i odpowiedzialności za własną ścieżkę. 

• Praktyczna wiedza w posługiwaniu się wahadłem od pierwszego użycia. 

 

Zacznijmy powoli w tym kompendium wiedzy dla Ciebie, aby móc iść dalej: 



 

I nastał dzień pierwszy: 

• Wstęp i przywitanie, krótka wzmianka o treści spotkania. 

• Czym jest BHP pracy i dlaczego nie należy go lekceważyć. 

• Czym są energie i częstotliwości z którymi pracujemy. 

• Jakie są możliwości sięgania po pomoc w czasie pracy. 

• Czym jest Wyższe Ja oraz w jaki sposób prosić energie strażników pola. 

• Pierwszy dotyk wahadła i przygotowanie do pracy. 

ĆWICZENIA 

Czas trwania spotkania 3-4 h 

 

I nastał dzień drugi: 

• Omawianie wszystkich tabel i opisywanie ich znaczenia w pracy. 

• Opowiadania z czynnej pracy z drugim człowiekiem. 

• Jakie zagrożenia są możliwe do odnalezienia w czasie pracy. 

• Omówienie połączenia górki, zeszytu, regułki i praktyki wahadła. 

• Pierwsza praktyka pracy, wahadła się ruszają. 

ĆWICZENIA 

Czas trwania spotkania 3-4 h 

 

I nastał dzień trzeci: 

• Opowieść o budowie świata poza zmysłowego. 

• Geometria kształtu i kamienie nieskończoności. 

• Korygacja i ustawienie uczestników względem pracy z wahadłem. 

• Praktyka pracy z tabelami i rozwiązywanie pierwszych problemów. 

ĆWICZENIA 

Czas trwania spotkania 4-5 h 

 

I nastał dzień czwarty: 

• Połączenie z Jaźnią, wielowymiarem, Bogiem, Wyższym Ja w praktyce 

• Praktyczne zastosowanie i praca na żywych problemach. 

ĆWICZENIA 

Czas trwania spotkania 4-5 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. 

 

Praca na głębszym poziomie zrozumienia wymaga większego skupienia, dlatego spraw, aby ten KURS 

był dla Ciebie wyjątkowym i uroczystym czasem. Bądź dla siebie mistrzem, a mistrz zacznie bym 

ziarnem zmian. 

 

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 :  
 

• 14 – 18 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 

  

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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