
 

1/2 

Výc v i k  m a js tr o v  e se j s ký c h  
 

    Pojem ESSENIA sa dá dať do súvislosti s esejcami, ktorí vytvárali určitý spolok v rámci  

židovského kultúrneho spoločenstva, v Palestíne, a to pred a v období života Ježiša. Zvitky 

Mŕtveho mora nám dávajú svedectvo o ich živote, o ich viere a spôsobe myslenia, či vnímania 

sveta. Súdobé historické písomnosti ich uvádzajú ako spoločenstvo s vlastným svetom viery, s 

vlastnými spoločenskými zákonmi, jedinečným etickým prístupom svojmu blížnemu a celému 

svetu. V mnohých pohľadoch mali svojský spôsob chápania biblického písma a tradícií. 
    Z ezoterického hľadiska ich vnímame ako priamych následníkov lokiov a lokánov z prvej éry Atlantídy. 

    Essejci boli tí, ktorí vytvorili duchovnú podstatu a pripravili okolnosti k príchodu Mesiáša. 

Vlastné tajné učenia, pomocou anjelov, dali službám ľudstvu. Základom ich konania a životným 

mottom bolo:      
„ POMÁHAŤ – UČIŤ – LIEČIŤ“ 

Ciele výcviku? 
    V prvom rade rozvoj osobnosti, a to v čo najširšom a kladnom slova zmysle. Vytvára možnosť 

získať nové vedomosti, s netajeným úmyslom, aby to mohli absolventi využiť aj v prospech vlastného 

či úzkeho, alebo širšieho okolia. Cvičenia vytvárajú možnosť, ruka v ruke s vedomosťami, získať aj 

skúsenosti. Skúsenosti spolu so získanými vedomosťami sa stávajú súčasťou už „zväčšenej“ múdrosti 

absolventa. Tematický okruh celotýždenného výcviku sa pohybuje v širokej palete. Teoretické 

prednášky, praktické cvičenia od základov bežnej prvej pomoci, cez komunikačné cvičenia až po 

vysoko spirituálne techniky, nadviazanie kontaktu a komunikácia s anjelmi... Absolvent získava, návod 

ako jednotlivé techniky previesť do svojej každodennej praxe. 
 

Po mnohých odkladoch momentálne termín seminára nie je rozhodnutý a určený. 
Konanie seminára je podmienený dostatočným počtom (min. 30) dopredu písomne 

nahlásených záujemcov, na základe toho po tom sa určí termín, miesto a ďalšie okolnosti. 
 

Ďalšie informácie dostanete a prihlášky posielajte na doleuvedenú adresu.  

Aktívna duchovná terapia 
 

Energeticky ošetrujúci spôsob duchovnou pomocou. Cez príznaky sa snaží 

pôsobiť na príčinu. Zaoberá a sústreďuje sa najmä na časti tela a na orgány. Prednosť 

má pri akútnych a lokálnych ošetreniach. Snaží sa nastoliť harmóniu na orgánovej 

hladine. Z energetického hľadiska by sa dala uviesť ako prechod medzi REIKI-hrubou 

a AROLO-aktívnou, jemnou energiou. Patrí medzi aktívne spôsoby ošetrenia. 
 

   1. stupeň : základy práce s „energiou“, jazyk orgánov, psychológia chorôb, 

zákon karmy, získanie schopnosti vnímania rozličných pásiem „energie“, 

vnímanie a diagnostikovanie, čistenie a ošetrenie aury, špeciálne techniky 
prenosu „energie“, rozličné spôsoby ošetrenia 

   2.stupeň : ošetrenie na diaľku, techniky sebaošetrenia, ošetrenia pomocou 

kryštálov, ošetrenie pomocou duchovného pomocníka, súčasťou tohto 
stupňa je aj zasvätenie. Žiak sa naučí vnímať a komunikovať so svojím 

duchovným pomocníkom. 

   3.stupeň : transchirurgia, rozšírenie doterajších vedomostí, prehĺbenie 
doterajších spôsobov ošetrenia, ďalšie špeciálne terapeutické spôsoby, práca 

na hlbších hladinách vedomia 

   4. stupeň : PSÍ - Chirurgia - bezkrvavá verzia spôsobu filipínskych 
liečiteľov, intenzívna práca pomocou duchovných pomocníkov, narábanie 

so štruktúrou hmoty. 
  5. stupeň : terapeutické techniky pre špeciálne prípady,  
 

Miesto seminára 1, 2, a 3. stp pod vedením Mgr. Petra Tótha môže byť 
v ktoromkoľvek mieste kde sa pozbiera skupinka záujemcov 

 

Ďalšie informácie dostanete a prihlášky posielajte na doleuvedenú adresu. 

 

Letný tábor – M Y S T É R I Á  
 

V roku 1999 dozrela skupine ľudí myšlienka a vnútorná potreba vykročiť 

ďalej na ceste poznávania sveta, ktorý ich obklopuje a ktorý sami vnútorne 

prežívajú. Po úspešných predošlých ročníkoch Vás a Vašich priateľov znovu 

pozývame do letného tábora, ktorého cieľom je prehĺbiť poznanie základných 

súvislostí týkajúcich sa nášho každodenného bytia, na úrovni telesnej ako aj na 

úrovni duševno-duchovných procesov. Tematicky na seba nadväzujúc, sa budú 

striedať teoretické prednášky s praktickými cvičeniami. Jednotlivé cvičenia majú 

umožniť vykročenie na ceste rozvoja osobnosti, ľahšie zvládnutie problémových 

a každodenných krízových životných situácií, ako aj vykročenie z bludiska 

každodenného utrpenia, spôsobov ako prebádať svetlo srdca i napájanie sa na 

harmonickú rezonanciu veškerenstva.  

Mnohý mystici už pradávno poznali tajomstvo ukryté v Mojžišových 

knihách. Našli sa mnohý, ktorý to tajomstvo po stáročiach utajovania už v 

rôznych podobách zverejnili. Bádatelia pravdy dnes už majú možnosť spoznávať 

rôzne tajomstvá ducha, srdca a vesmíru. Dominantou tábora je Judaisticko – 

Kresťanská mystika. Obsahom a nosným pilierom tábora je i poznanie a prístup 

k silám, ktoré literatúra uvádza ako 72 svätých mien Boha alebo géniovia 

Merkurskej sféry. Postupné zoznamovanie sa s jednotlivými aspektmi, ich 

oblasťami pôsobenia, spôsobmi ich aktivácie a ďalšími súvislosťami. 

Program tábora sa skladá z rôznych druhov a foriem meditačných a 

telesných cvičení, tvorivej výtvarnej činnosti, teoretických prednášok, pobytom 

v prírode, celodennou túrou... 

Za pochodu si vysvetlíme niektoré javy, ktoré tvoria súčasť nášho 

každodenného života, prečo sa v nich nachádzame, prečo na nás tak pôsobia 

a prečo na nich tak reagujeme, aké máme pri tom možnosti voľby.  
 

Nie je potrebné mať absolvovaný žiadny seminár, kurz, školenie alebo 

niečo podobné stačí rozhodnutie:  
 

 „CHCEM NIEČO KLADNÉ SPRAVIŤ PRE SEBA,  

SO SEBOU A PRE SVOJE OKOLIE!“ 
 

Dátum konania: koniec augusta/jeseň 2010  

ešte sa spresní na základe záujmu písomne prihlásených 

Plánované miesto: Tatry - Horské prostredie 

Tábor vedie: Mgr. Peter Tóth 

Predpokladaná cena tábora: 333,- Eur                Dĺžka pobytu: týždeň 
(cena je orientačná v súvislosti podmienok miesta konania sa môže meniť) 
 

 

Ďalšie informácie dostanete a  prihlášky posielajte na doleuvedenú adresu.  

aQuarius – Mgr. Peter Tóth; P.O. Box 14; 900 24 Veľký Biel; rai1@post.sk; tel: +420/ 2/ 45916035; www.dnizdravia.sk 

Slovenské a České ústredie R.A.I. & ESSENIA pod vedením povereného 
vedúceho Mgr. Petra Tótha na základe záujmu organizuje semináre, ktoré 
vedú:  F.E.Eckard Strohm;  József Lődi,  Mechthild Strohm... & team: 
 

- Reiki – učiteľ, pre absolventov Reiki majster v R.A.I. 
- ATLANTIS AROLO TIFAR 1. a 2. stp.          - Reiki a anjeli 
- Aktívna duchovná terapia 4. a 5. stp.          - ATAJA 

- Výcvik majstrov essejských 1., 2. a 3.          - Relaxačné techniky 1. až 6. 

- Mystické zasvätenia – minulé životy, aktivovanie dávno získaných zasvätení... 
- BaBandi – masáž duše 

- Návrat do svetla – zážitkový seminár zákonitosti života, smrti a posmrtného diania 
- Spoznaj Bielu mágiu 1., 2., 3., 
- Mediálna práca – mimozmyslové vnímanie a prijímanie informácii 
 

 

 

aQuarius – Mgr. Peter Tóth  zabezpečuje vzdelávanie aj v oblastiach: 
 

- Reiki 1., 2. a Majster stp.;       Anjeli Atlantídy 1. a 2. stp. 

- AROLO 1. a 2. stp.;    Aktívna duchovná terapia 1., 2. a 3. stp. 

- Chiropraktika – jemné a bezpečné postupy naprávania chrbtice 

- Filozozofická Ezoterická Astrológia     – vedie Dudás Ferenc / Maďarsko 

- Prírodné liečiteľstvo:    - vedie Fuferenda Pál / Maďarsko 

- reflexológia, reflexná masáž chodidiel           - lymfodrenážna masáž 

- tréning životnej sily a imunity                        - akupresúra pre každého 

- každodenné ľudové liečiteľstvo (moxa, ušné a telesné sviečky, banky...) 

- lekáreň lesov a lúk (čaje, aromaterapia, kúpele, krémy, Bachova terapia...) 

- KABALA ( 1. až 5.)         - vedie Ursula Vogt  / Nemecko 

- Práca a poradenstvo pomocou „OH“ kariet    - vedie Ursula Vogt  / Nemecko 
 

Ďalšie informácie dostanete a  prihlášky posielajte na doleuvedenú adresu.  

Plánované kurzy semináre pod vedením Mgr. Petra Tótha: 
 

30. 4. – 2. 5. 2010 Aktívna duchovná terapia 1. a 2. stp. /miesto: Morava/ * 
/seminár sa dá len spolu absolvovať, absol. predošlého seminára 1.stp. 
nastupuje v sobotu o 9,00/ seminára sa koná 30. 4. o 17,00–20,00 ostatné dni  9,00 – 18,00 
 7.  –    8.  5.  2010          Reiki 1. stp.                     /Bratislava – tesné okolie * 

8. –  9. 5. 2010  Anjelský seminár Anjeli Atlantídy 1. stp /Bratislava – tesné okolie * 
21. – 22. 5. 2010    Seminár MODLITBY   / Banská Štiavnica * 
 4.  –  5.  6. 2010    AROLO 2. stp.   /miesto: Morava/ * 
 5.  –  6.  6. 2010    Anjelský seminár Anjeli Atlantídy 2. stp.   /miesto: Morava/ * 
 3.  –  4.  7. 2010    ADT 1. stp.    /Bratislava – tesné okolie * 
 4.  –  5.  7. 2010    Seminár MODLITBY                  /Bratislava – tesné okolie * 
 
 

* miesto  sa spresní na základe prihlásených  záujemcov , každého prihláseného 
osobne budeme informovať o ďalších podrobnostiach 

/seminár začínajúci sa  v piatok sa začína o 16,30;   
seminár začínajúci sa v sobotu sa začína o 14,30/ 

Ďalšie informácie dostanete  a prihlášky posielajte na doleuvedenú adresu. 

Seminár MODLITBY              NOVINKA! 
 

Seminár oslovuje najširšiu verejnosť a to nezávisle na Viere, či Vierovyznaní, 
nezávisle na zaradení do akéhokoľvek cirkevného spoločenstva či sympatizácii  

s rôznymi spoločenstvami (šamanizmom, ateizmom, či prívržencami len akejsi vyššej 
inteligencie a pod.). 

Seminár si dal za cieľ svojim obsahom ukázať verejnosti skôr metodiku, 
spôsoby, „techniky“ rôznych foriem modlenia sa, pri čom nevstupuje do 
najintímnejšej a najsúkromnejšej sféry vnútra človeka - jeho Viery. 

- princípy ako sa modliť 

- ako si vytvoriť vlastnú modlitbu 

- jazykové nástroje modlitby 

- energetický systém človeka 

- ako naplniť modlitbu silou tvorenia 
-  stav mysle pri modlitbe 
- energia a informácia srdca .... 

 

Vo svojej podobe a obsahom ojedinelý seminár vedie autor seminára:  
 Mgr. Peter Tóth 

 

Ďalšie informácie dostanete a prihlášky posielajte na doleuvedenú adresu. 

 

Ďalšie informácie nájdete na oficiálnej Slovenskej a Českej stránke R.A.I.: 
 

www.dnizdravia.sk/Index2.htm  

mailto:rai1@post.sk
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ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

Nedeľa 18. apríla 2010  14.  DNI ZDRAVIA, 17. - 18.  4.  2010.  Bratislava 
 

Veľká sála: 
9,45  Drahomíra Fridrichová:   Canisterapia - zázrak čo nám psy dávajú 

11,00  MUDr. Bíró Zsuzsanna:  Podpora vývoja kreativity detí pomocou NLP 

12,30  Mgr. Ján Kozák:   Gnozstická tradícia ľudstva 

13,55  Doc. Ing. Miroslav Král CSc.:   Vie VEDA a VIERA vyriešiť problémy ľudstva?! 

15,20  Vlasta Marek:    Každá matka je Mozart?!– Tóny, ktoré rozvíjajú osobnosť 
 

16,50 – 17,00 technická prestávka 
 

17,00 Roland Santé:     Liečenie s archanjelmi  
multimediálny koncert s anjelskou meditáciou a veľkoplošnou projekciou s anjelskými mandalami 

 

Sála 271 (poschodie) 
 

 9,45  Andrej Šándor:   Pamäť vody - geoenergetické zóny 

10,50 Bc. Zuzana Manďáková:  Hydrokinezioterapia 

12,00  Bc. Linda Ahmadová:   Elektroterapia 

13.10  Anna Kozmérová:    Masáže všeobecne 

14,20 Mgr. Gabriela Kubaljaková:    Ako si splniť priania na počkanie? 

15,30  Mgr. Eva Marvanová:   Znovuobjavenie Intuície 

16,40 MUDr Martin Daniel:   Sám sebe priateľom 
 

Malá sála /premietanie filmov 
 

13,00  Luboš Fellner, Martin Hlobeň:  Kongo, Kamerun, Stredoafrická republika –víťazný film (43 min.) 
 

Cesta krajom goríl, pralesných slonov, malých Pygmejov; ale aj cesta primárnym pralesom, ktorý inde nenájdete, 

splavovanie nádherných riek,... Film o mesačnej ceste rovníkovou najčernejšou Afrikou získal prvé miesto na filmovom 

festivale Camera Slovakia 2010 
 

14,00  Jozef Zelizňák: Antarktída – zem nikoho (30 min.) 
 

Ľadové kráľovstvo s tisíckami tučniakov i Ohňovou zemou kde žije len asi 5000 vedcov. 30 minútové rozprávanie,  
nádherné fotografie Vám priblíži zážitky z tak odľahlej destinácie.  
 

14,45  Martin Navrátil: Hodvábna Cesta (30 min.) 
 

Vedeli ste, že Hodvábna cesta viedla aj cez Slovensko? Putovanie od Talianska až po Čínu, so zastávkou v Kirgizsku. 

Vtipné rozprávanie po cestách, necestách od najväčšieho odborníka na túto oblasť na Slovensku aj v Čechách.  
 

Baletná sála / workshopy 
 

10,00 – 11,00  Anjelský rituál na liečenie 

11,15 – 13,30 Canisterapia – praktická ukážka a terapia so psami 

13,45 – 14,45 Anjelský rituál na liečenie 

15,00 – 16,00 Canisterapia – praktická ukážka a terapia so psami 
 

Miestnosť 275 workshop (poschodie) 
 

14,00 Mgr. art. Gabriel Wagner: Cesta k pocitom cez tvorivosť  

       (Práca s hudbou cez výtvarný prejav)   

Horný vestibul - čajovňa / autogramiáda: 
 

13,15 – 13,45  Doc. Ing. Miroslav Král CSc.: 

14,00 – 14,30 Mgr. Ján Kozák  

14,40 – 15,10 Vlasta Marek   
 

Horný vestibul / výstava karikatúr a ilustrácií: 
 

„ Z pod štetca“ – výtvarníka Mgr.art. Miroslava Regítka  
 

Dolný vestibul / výstava 17. – 21. 4. 2010: 
 

PSYCHIATRIA: pomoc alebo hrozba?! Čo top-psychiatri nechcú, aby ste vedeli. 
 


