
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVANTOVÝ SKOK DO TICHA 
Pozvánka na večerní kurz pro zvýšení vibrací  

v Královské Oáze v Bystřici pod Hostýnem. 

18. 12. 2012 v 17 hodin 
www.kralovskaoaza.cz , Bystřice p. H. a www.onenesscentrum.cz , Rusava 

 

Srdečně Vás zveme 



Kurz „Kvantový skok“ je poslední večer z ročního cyklu kurzů „Znovuzrození 
člověka“ probíhajících v roce 2012 v centru Arkána ve Zlíně, v centru 
Královská Oáza v Bystřici pod Hostýnem a v pobytovém kulturním centru 
Oneness o.p.s. na Rusavě v Hostýnských horách. 
 

Již několik desetiletí probíhá na planetě evoluční kvantový skok, enormní 
rozvoj vědomí a následně zvyšování vibrací, znamenající překotný vývoj 
životního a sociálního prostředí, který při současné úrovni kolektivního 
vědomí probíhá spíše cestou „negativně“ prožívané zkušenosti. 
 

Prožili jsme první náznaky duchovní a tvůrčí svobody v úžasném období 60. 
let, zaznamenali jsme velké energetické posuny v létech 1987, 1993, 1997-8, 
2005-6 apod., které vyvolaly celospolečenské proměny a mnohdy doslova 
kotrmelce a zásadní změny v našich osobních životech. 
 

Nyní jsme na prahu kolektivního probuzení a uvědomění jednoty 
vědomí/života. Celý evoluční proces energeticky kulminuje v prosincových 
dnech roku 2012 a tento energetický kvantový posun bude znamenat 
rozsáhlé změny vnímání a způsobu života člověka. Jak dlouho a jak rychle 
tyto pozitivní proměny nastanou je otázkou našeho uvědomění - duchovního 
růstu, čili ochoty pouštět se starého paradigmatu strachu, nejistoty                   
a nedostatku. 
 

Energetický kurz „Kvantový skok“ slouží k uvědomění ticha za myslí - 
kvantového pole jednoty života - a zároveň ke zvýšení vibrací na jemu 
odpovídající úroveň. 
  

Večerem provází Daniel Krejčí, www.onenesscentrum.cz , začátek kurzu je v 17 
hodin, vstupné 250,- Kč. 

* * * 

Srdečně Vás také zveme k pobytu na zemském silovém místě ve dnech 
energetického posunu 20.12. – 23.12. 2012. Magnetismus Oneness Centra na 
Rusavě je v přirozené vibrační úrovni jednoty života a je zde pro člověka 
poměrně snadné zvýšit svou osobní frekvenci na úroveň tzv. 5. frekvenční 
dimenze – tedy úrovně, kde se již člověk neprožívá jako oddělená 
individualita, ale vstupuje do jednoty vědomí a spíše se stává „vším co je“. 
Centrum bude pro všechny otevřené i přes Vánoce a Silvestra až do 1. 1. 
2013.  Těšíme se na setkání, přejeme Vám krásný konec roku 2012 a Nový 
začátek ! Pro informace o pobytu navštivte prosím stránky centra. Děkujeme. 


