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Szkoła Kosmoenergetyki im. T. Sica O/Łódź 

Celem nauki w Szkole Kosmoenergetyki im. T. Sica jest zdobycie poświęcenia Mistrza 

Kosmoenergetyki, uzdrowienie, dostatek finansowy oraz rozwój duchowy.  

1. Oczyszczenie i uruchomienie czakr 

W trakcie pierwszego miesiąca nastąpi kilka zabiegów oczyszczających mających na celu 

uruchomienie i oczyszczenie czakr. U człowieka młodego i zdrowego wystarczy 4 - 5 zabiegów, aby 

tego dokonać, wykorzystując blok Hutta. Trwa to około 3 - 4 tygodnie. W przypadku ciężkich sytuacji 

zdrowotnych lub losowych należy odbyć więcej zabiegów.   

2. Wykłady 

Równolegle do zabiegów oczyszczających będą odbywać się wykłady. Na wykładach będą poruszane 

tematy związane z energiami subtelnymi i ich wykorzystaniem dla ochrony, uzdrowienia i poprawy 

losu. Po pierwszych inicjacjach, tematyka wykładu będzie dotyczyła wykorzystania posiadanych 

kanałów energetycznych dla uzdrowienia siebie, swojej rodziny i innych ludzi. W kolejnych 

miesiącach nastąpi przygotowanie do inicjacji mistrzowskich.  

3. Inicjacje 

Inicjacje w terapeutę – pozwolą osobie uzdrawiać, wzmacniają biopole, podwyższają wibracje. Jest to 

pierwszy krok w kierunku rozwoju duchowego.  

Inicjacje w dodatkowe kanały – nieobowiązkowe. 

Inicjacje mistrzowskie – kończą naukę w szkole. Na tym poziomie terapeuta jest osobą samodzielną, 

bez lęku kroczącą przez życie. Jest na najkrótszej drodze do rozwiązania wszystkich problemów w 

swoim życiu i poznania swojej drogi życia.  

4. Rozwój osobisty i duchowy 

Osoba mająca kontakt z energiami kosmicznymi, w niedługim czasie pozbywa się problemów 

zdrowotnych, losowych, pozbywa się podłączeń nekrotycznych, oraz wampiryzmu energetycznego. W 

ciągu roku następuje odbudowa zdrowia, wyprostowanie losu, przychodzi dostatek finansowy. 

Czasami kosmoenergetycy już na tym etapie odkrywają swoje przeznaczenie. Ponadto, rozwija się 

mocno jasnowidzenie. 

5. Harmonogram 

a. Luty – 1 wykład 

b. Marzec – 2 wykład 
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c. Marzec – inicjacje w terapeutę 

d. Kwiecień – 3 wykład 

e. Maj – 4 wykład 

f. Czerwiec – 5 wykład 

g. Lipiec – 6 wykład 

h. Sierpień – 7 wykład 

i. Wrzesień – 8 wykład 

j. Październik – 9 wykład 

k. Listopad - 10 wykład 

l. Grudzień – 11 wykład 

m. Styczeń 2015 – inicjacje mistrzowskie 

6. Koszty  

a. Zabieg – 80 zł 

b. Wykłady – bezpłatne 

c. Inicjacje – terapeuta kosmoenergetyki – 1800 zł 
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