Pirmā kursa semināra plāns:
1. Garīgā informācija – varens progresa dzinējs. Kosmohumānisms –
Radītāja Jaunā Zelta Gadsimta mācība.
2. Ģimenes kosmoeniopsiholoģija – zinātne par Cilvēku un Visumu.
3. Ģimenes evolucionārā dzīves ābece.
4. Cilvēks: mikro-makrokosms, kura sastāvā uz 1 % ir redzamā matērija un
99 % - neredzamā, smalkā matērija.
5. Šifrs (Informacionālie likumi) un Trešās Tūkstošgades ģimenes kods.
Kods – atslēga uz Informacionāliem likumiem to aktivēšanai un
izmantošanai. Likumi – cilvēka spējas, viņa talanti.
6. Cilvēka ģimenes anatomija.
7. Meditācija: “Es – mikro-makrokosms”.
8. Disharmonijas ģimenē, kā arī neveiksmju un slimību iemeslu
atklāšana un novēršana.
9. Informacionālo ģimenes likumu (20 informacionālo likumu) Matrices
ievadīšana, nostiprināšana un aktivācija.
10. Pieci garīgi-informacionālie laimīgas Trešās Tūkstošgades ģimenes
principi. Suģestējošās tehnoloģijas apguve seansam ar ģimenes locekļiem.
11. Meditācija: “Evolūcionālās dzīves Absolūtais kristāls”.
12. Ģimenes psihoinformacioloģija.
13. Moduļu-portālu metode pilnīgai ĢPM sagatavošanai darbam ar
dažādām ģimenes vecuma grupām. Speciāla seansa - rituāla
veikšanas metode.
14. Meditācija: “Ģimenes portālu un matriču izveide”.
15. Suģestopēdiska metode laimīgas ģimenes veidošanai.
16. Psihosuģestīvā metode “Ģimenes attiecību harmonizācijas Matrice
starp vecākiem un bērniem”. Ievadīšana, nostiprināšana, aktivācija un
izmantošana.
17. Spēka, veselības un veiksmīgas dzīves Matrice ģimenes
locekļiem. Psihoinformacionālā seansa veikšanas metode.
18. Meditācija: “Veselība, jaunība, veiksme”.
19. Vecāku, bērnu un visas dzimtas mērķa sasniegšanas Matrice.
Suģestopēdiska seansa vadīšanas metode.
20. Ģimenes un dzimtas karmas (līdz trešai paaudzei) krāsu diagnostika.

21. Psihoinformacionālās intensīvās metodes vecās karmas samazināšanai
un jaunas karmas veidošanās novēršanai (harmonizators RAM, laimīgas
ģimenes aktivātors). Seansa veikšanas metode ģimenes locekļiem.
22. Kosmoeniopsiholoģiskās metodes talanta attīstīšanā.
23. Meditācija: “Es – potenciālais ģēnijs” ģimenes locekļiem.
24. Noosfēras-zvaigžņu Matrice aizsardzībai no anomālajām Zemes,
ūdens zonām un visu veidu negatīvās informācijas. Matrices
ievadīšana, nostiprināšana un aktivācija ĢPM.
25. Papildus metode darbam ar Mūžīgas jaunības un dzīves Matrici
pirmajiem Zemes ilgdzīvotājiem (kas ir apguvuši attiecīgā semināra
programmu). Aktīvās dzīves paildzināšanas Matrice ģimenes
locekļiem, ar kuriem strādā ĢPM. Seansa veikšanas metode.
26. Vēlmju piepildīšanas Matrices ievadīšana un nostiprināšana visiem
ģimenes locekļiem, ar kuriem strādā ĢPM.
Pēc 3 kursu semināru programmas apgūšanas tiek izsniegts speciālista
Sertifikāts: “Ģimenes psihologs-mentors” (specialitātes šifrs un kods –
40.010).

Mācību cena
Seminārs 15.-16. XII: par abām dienām, ja maksājums veikts līdz 27. XI
– 160 EUR; ja maksājums veikts pēc 27. XI – 195 EUR.
Iepriekšpieteikšanās – līdz 27. XI (ieskaitot). Semināra klausītāju
skaits ir ierobežots.

