Witamy Serdecznie.
Poniżej przedstawiamy odpowiedź na pytania, co do przebiegu kursu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek
inne wątpliwości napisz do Nas wiadomośd, a my postaramy się je wyjaśnid dogłebniej.
Zacznijmy więc od początku - czego możesz się spodziewać kupując kurs?
Po pierwsze webinar odbywad się będzie w pokoju wykupionym na amerykaoskiej platformie ZOOM,
video i kamery jakich używamy są w jakości HD, a dźwięk daje efekt faktycznego przebywania w
jednym pomieszczeniu.
Kolejnym ważnym elementem jest łatwośd obsługi czyli np. zgłaszania prowadzącemu pytao na
bieżąco, które rzecz jasna można zadawad, obserwacja tzw. Tablicy, dzielenia obrazu z grupą tak
swojego pulpitu jak prowadzącego oraz możliwośd przejmowania kursora prowadzącego przez
uczestnika w razie potrzeby. System jest bardzo intuicyjny i nie ma problemu z jego obsługą.
Wszystkie spotkania są nagrywane i jeśli ktokolwiek nie zdążył dołączyd do grupy będzie mógł
obejrzed sobie każde video kilkakrotnie. Cała biblioteka wykładów w jakich uczestnik brał udział
dostępna jest dla niego przez rok.
Wykupując pierwszy abonament – nie ważne w którym miesiącu zajęd, uczestnik otrzymuje cztery
trzydziesto minutowe filmy wprowadzające, tak aby rozumiał o czym mówi wykładowca.
Do każdej lekcji dołączony jest dokument pdf ze spisem treści oraz podstawowymi pojęciami do
opanowania przez uczestnika na spotkaniu.
Po zakupieniu abonamentu, uczestnik otrzymuje link z programem do ściągnięcia na swój komputer jego instalacja trwa kilka sekund. Tuż przez wykładem uczestnik otrzymuje maila z zaproszeniem do
platformy i klikając na niego przekierowany zostaje do okna z prośbą o wpisanie imienia. Po wpisaniu
imienia jest już zalogowany i czeka na wykładowcę.
Dla uczestników kursu przygotowaliśmy również zamknięte forum, na którym można dzielid się swoją
wiedzą i doświadczeniem, wyjaśniad wątpliwości i kierowad dodatkowe pytania do wykładowcy.
Jako że zakres materiału jest bardzo szeroki, a jego celem jest wprowadzenie uczestnika w Świat
Magii i rozwoju duchowego w sposób rzetelny, gruntowny i przede wszystkim bezpieczny, kurs
rozpoczyna się ujednoliceniem pojęd. Następnie przechodzimy przez wszystkie dostępne obecnie
płaszczyzny wiedzy po kolei w sposób usystematyzowany i łatwy do przyswojenia, a zarazem do
doświadczenia, gdyż w każdej sesji przewidziane jest jedno dwiczenie praktyczne.
Mamy nadzieję, że Nasze starania w ułatwieniu dostępu do wiedzy rozbitej obecnie na wiele źródeł
będą niejako zachętą i zobaczymy się już niebawem.
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