7 Lépcső Akadémia 7 hónapos Kurzus

Alsó lépcsőfokok - Első hónap 7 Lépcső Akadémia 1. Hét
Az első héten jó néhány dolgot kell tisztáznunk. A bemutatkozó videót nézzétek meg
többször. A félelem kizárásáról szóló írást mindenki vegye nagyon komolyan. A
piramisenergiák egész életünkben jelen vannak. Senkit meggyőzni nem akarunk ennek
igazáról. Az Út Mesterei nem térítenek hitet és nem is kérik senkiét. Magunk is a
megtapasztalás hívei vagyunk. Ugyanez a célja az 7 Lépcső Feladatok című fejezetnek is. Ez
egy nagyon másik világ! Ne becsüld le az erejét, mert még nem ismered!
Tartalomjegyzék:
Bemutatkozó videó
Félelem, Piramis készítése
7 Lépcső Feladatok

7 Lépcső Akadémia 2. Hét
Feltételezem senki nem gondolta komolyan eddig sem, hogy például a Fűszerszigetek
kereskedelméért tényleg a finomabb, fűszeresebb sültek és levesek élvezetéért vívták
harcaikat a különböző tengeri kereskedelmi hatalmak? Élvezetekért igen, de ekkora
gourmandok nem voltak. A Pilisi piramisok csak a magyar nyelvű közönség számára vannak
benne a tananyagban. Tapasztald meg! Jó kirándulást! Az Endokrinológia az orvoslásnak még
ma is egy sokat vitatott és még sokáig kutatandó területe. Mindig az összefüggéseket figyeld.
A tea keverékekhez és más finomságokhoz pedig egyszerűen jogotok van. Semmi titkos nincs
benne, csak a nyugati kultúrának nem igazán része. Tapasztalj!
Tartalomjegyzék:
Fűszertan,
Pilisi Piramisok,
Endokrinológia,
Jógagyakorlatok,
Memóriapalota fejlesztése,
Fürdők,
Teakeverékek

7 Lépcső Akadémia 3. Hét
Van egy furcsa két lábon járó faj ezen a bolygón, amely egyedülálló módon rokonszenvét, jó
szándékát úgy fejezi ki, hogy megmutatja a fogait. Igen, ez az ember. Na, erről szól a
mosolygyakorlat. A testedre szükséged van ennek a bolygónak a fizikai törvényei miatt.
Tudnod kell azonban, hogy a tested nem bír önálló akarattal. Pontosan azt teszi, amit az elméd
parancsol. Hosszú még az utad, míg felérsz a 7 lépcsőn, de pont elég lesz rá, hogy a tested
megtanuljon engedelmeskedni. A 7 Lépcső Feladatokat mindig vegyétek komolyan. Nagyon
tudatosan és kidolgozott tematika alapján lettek összeállítva. A mindenkori cél, hogy a 7
Lépcső Akadémia hallgatói fajuk különleges példányaivá, sikeres, vonzó EMBEREKKÉ
váljanak!

Tartalomjegyzék:
Mosolygyakorlat,
TESTFORMÁLÁS,
Kalocsai Ágota A hangtál-terápiáról című film,
7 Lépcső Feladatok

7 Lépcső Akadémia 4. Hét
A kézmasszázs kivitelezése minden 7 Lépcső Akadémia hallgatónak egy nagy mérföldkő.
Nem csupán egyéni fejlődésében, de egész életében. Megtapasztalod az Érintés Hatalmát!
Ráadásul most már tudod, hogy ez még csupán abba a 4%-ba tartozik, amit érzékelni tudunk
érzékszerveinkkel. Mi lehet még a többi lépcsőn, igaz? Az emberi psziché rejtelmei... Fodor
Ákos hipnotizőr mester "köd-oszlató" előadása sokkoló lesz!
Tartalomjegyzék:
Energiapályák serkentése a kézen keresztül,
Vámos Kata Kéz-masszázs videó,
Fodor Ákos Hipnotizőr Mester Mesterkurzus Felvétel

Alsó lépcsőfokok - Második hónap 7 Lépcső Akadémia 5. Hét
Mennyiféle masszázstípusról hallottatok? Mindegyik csodatévő a hirdetőik szerint, igaz? Hát
akkor tegyünk rendet! Mert, hogy mindegyik nagyon jó a maga nemében, de egyik sem
csodatévő. Meridiánok, csakrák! Ez a két témakör önmagában is megér egy egész
tanfolyamot. Természetesen nem az a cél, hogy akár meridián masszázsból vagy
akupunktúrás pontok felismeréséből kapjatok egy kisdoktori fokozatot. Cél, hogy tudjátok az
irányokat, funkciókat, neveket. A hét további tananyagai is ehhez kapcsolódnak. Az
energetikai harmonizáló gyakorlatokat építsétek be a mindennapokba, így lesz a következő
25-50 év egy örömséta!
Tartalomjegyzék:
Masszázstípusok,
Energetikai harmonizáló gyakorlatok

7 Lépcső Akadémia 6. Hét
Ezen a héten két meridián tisztításával ismerkedünk meg. A cukorról szóló anyag, az pedig
maga a sokkolás!
Tartalomjegyzék:
Meridián Tan,
Gyakorlati feladat - Energiaáttolás,
A cukor

7 Lépcső Akadémia 7. Hét

Minden, amit eddig tanultatok, most jöhet a gyakorlatban. Tudod! Az Út Mesterei soha nem
azért tanulnak, mert majd okosodni akarnak. Mindig minden a gyakorlati célokért, a
megtapasztalásért van. Ez az élet szép! Ki az, aki meg akarja szenvedni!?
Tartalomjegyzék:
Emile Coué: Az elméd gyógyító hatalma című könyv,
Balogh Béla Félelem és Valóság című Film,
Hogyan uraljuk a kommunikációt?

7 Lépcső Akadémia 8. Hét
A világ nagy mestereinek kedvenc meditációs technikáit szedtük csokorba ebben a fejezetben.
Tartalomjegyzék:
Meditációs technikák,
7 Lépcső Gyakorlat

Haladó lépcsőfokok - Harmadik hónap 7 Lépcső Akadémia 9. Hét
Ezen a héten egy kortársunk írását kapjátok olvasmánynak. Mi már sokszor hallgattuk
előadásait csakúgy, mint egyetemisták ezrei, sokat nevetve vagy éppen szemlesütve vagy
hüledezve. Az biztos, hogy míg éltek nem felejtitek el ezeket a sorokat. A gyakorlati
feladatokat minden eddigi gyakorlat mellé kiegészítésként szánjuk. Valószínűleg sejtitek már,
mi is jellemzi az Út Mestereinek életét! Hát nem ők alkotják az ideges, boldogtalan
tömegeket.
Tartalomjegyzék:
Bach Zoltán A taoizmus elvei a hétköznapi életben és gyakorlati alkalmazása című pdf.,
Energetikai harmonizáló gyakorlatok

7 Lépcső Akadémia 10. Hét
A Célok, ego, energiák fejezet azt a gondolkodásmódot tisztítja le, ami a valódi boldogság
eléréséhez tud vezetni. minden külső irányítás nélkül a saját belső energiáid maximális
hasznosításával. Az Út Mesterei nyertesek! A világ pedig hódol! Az a dolga. Csóra Aurél
előadásáról engedjétek meg, hogy felidézzem azt a telefonbeszélgetést, amikor ez lefixálódott.
Hosszas rábeszélésemre végül kimondta a boldogító igent, de rögtön utána megfogalmazott
egy kérést is, amitől még boldogabb lettem. "Akkor viszont most egy olyan építészetszerelem előadást tartok, ami nem is hasonlít az egyetemi előadásaimhoz. Olyan Csóra
Aurélost, amit mindig szerettem volna." Azt gondolom, ennél nem is kívánhattunk volna
többet a tanár úrtól.
Aztán egy kis egyház-ünneptörténet...
Tartalomjegyzék:
Célok, ego, energiák,
Csóra Aurél Építészet, párkapcsolatok, szerelem című film,
A téli napforduló/ Karácsony

7 Lépcső Akadémia 11. Hét
Az auralátásról már annyi hülyeséget írtak össze, hogy most arra kérlek ürítsd ki az agyadat.
Olvasd el többször egymás után az anyagot és a gyakorlásba csak utána kezdj. Ha teheted
gyerekekkel közösen gyakorolj. Majd megérted miért! Fontos! Az auralátás nem különleges
képesség. Viszont nagy gonoszság volt elvenni az emberektől...
Tartalomjegyzék:
AURALÁTÁS…,

7 Lépcső Akadémia 12. Hét
Fontos hét következik. Az intuíció fejlesztése képességfejlesztés, aminek előnyeit az első
pillanattól fogod érezni. Ez egy nagyon másik világ! Az öreg Albert mondta: "Isten mentse
meg a világot azon emberek tömegeitől, akik agyi kapacitásuknak akár csak 5%-át képesek
használni." Soha többé nem lesznek becsaphatók, vezethetők! Jól hangzik?
Tartalomjegyzék:
Az elme korlátainak ledöntése…,
Intuíció

Haladó lépcsőfokok - Negyedik hónap 7 Lépcső Akadémia 13. Hét
A teremtés és evolúció szembenállása egy örök antagonisztikus ellentét. Vagy mégsem?
Tartalomjegyzék:
A teremtés és az evolúció fontos eseményei,

7 Lépcső Akadémia 14. Hét
Ennek a hétnek az anyagához legyen elég annyi, hogy mindenki levonja a megfelelő
konzekvenciát. Mi semmit nem fogunk letolni senki torkán. A döntéshez viszont tudnod kell,
látnod kell! Bach Zoltán barátunk igen kimerítő írásával már találkoztatok a 9. heti anyagban.
Most fogadjátok szeretettel egy régebbi fesztiválunkon rögzített filmjét. Nem véletlenül pont
ehhez a héthez tettük ide! Gondolatban pedig készüljetek a harmadik modul
energiabombájára...
Tartalomjegyzék:
Energiatan,
A kundalíni,
Bach Zoltán A Tao című film

7 Lépcső Akadémia 15. Hét
Mielőtt bárki elhamarkodottan ítélkezne, szeretnék megkérni mindenkit valamire!
Gondoljátok csak végig, hogy az írott történelem során mennyi politikai és egyházi irányzat
tűnt fel és tűnt el nyomtalanul, míg ez a két "Tudományág" fennmaradt!

Tartalomjegyzék:
Asztronómia,
Asztrológia

7 Lépcső Akadémia 16. Hét
Végre! A tudomány minden tekintetben összeért a spirituális világgal! Így olvasd ezt az
anyagot! Közben pedig próbálgasd az auralátást, az intuíciót. Az összefüggéseket figyeld! Az
utolsó három hónapban sokszor eszedbe fog jutni, mikor megéled az ősrobbanásokat!! Itt
minden energia! Jogod van hozzá! 7 Lépcső Akadémia Alap és Haladó kurzusának
összefoglalójában levonjuk az első 4 hónap konzekvenciáit. Ezzel mintegy felkészítve
magunkat a 7 Lépcső Akadémia Mesterkurzusával együtt járó óriási energia fogadására!
Tartalomjegyzék:
„A két sötét nagyúr",
Sötét Energia,
Mi a Qi?,
Javasolt olvasmány az elkövetkezendő hetekre,
Női- Férfi használati útmutató,
7 Lépcső Akadémia Alap és Haladó kurzus összefoglaló

Felső lépcsőfokok - Ötödik hónap 7 Lépcső Akadémia 17. Hét
Ezt a hetet egy igen jól sikerült előadással nyitunk mintegy megalapozva az előttünk álló
három sorsformáló hónapot. És kezdetben vala a szex... című könyvünkből olvashattok a
szexualitás mindent átfogó erejéről... A szexhormon grafikon című anyag olvasása után
mindenki rajzolja le a két nem jellemző hormongörbéjét. Így rögzülni fog és később rengeteg
mosolyszünet eleve be sem következik.
Tartalomjegyzék:
Vámos Péter Alapelőadás Rögzített Hanganyag,
Vámos Péter és Vámos Kata És kezdetben vala a szex… A megváltó erekció… című
könyvből Előszó, Bevezető,
Tisztelgés egy ősi, nagy kultúrának Az alapok,
Jöhet a teremtés…,
Szex hormon grafikon…,

7 Lépcső Akadémia 18. Hét
Ezen a héten bőven lesz olvasnivaló. A vallástörténet kizárólag a vallások és a szex
összefüggéséről szólnak. Az ezt követő Van egy álmunk... 12 oldalas anyagból pedig neves
előadók olyan sokat idéztek már előadásaikon, hogy néhány mondat valószínűleg ismerős
lesz. A talpmasszázs filmet véssétek az eszetekbe. A reflexológia nagy tudomány. Itt most
éppen csak érintjük. Pont annyira, hogy az ellenkező nem számára abban a pillanatban nagyon
vonzóvá válsz, ahogy megtanultad!
Tartalomjegyzék:

Vámos Péter és Vámos Kata És kezdetben vala a szex… A megváltó erekció… című
könyvből Egy kis vallástörténet – globálisan,
Vámos Péter és Vámos Kata Van egy álmunk… Előadásaink anyagából… című könyvből
Előszó, Van egy álmunk,
Kedves Hölgyek,
Tao alaptörvényei,
Alapfogalmak /Érintés, Ölelés, Csók/,
Tao tanítások általunk kidolgozott fontosabb masszázscsoportjai/ I. Tao alapok- Szexuális
masszázs, II. Lingam-Jóni masszázstechnikák, III. Tantra, IV. Örömszerzés, V. Mata Hari
képző, VI. Fétis és Submisszió világa/,
Vámos Kata Talpmasszázs Film

7 Lépcső Akadémia 19. Hét
Kezdjük ezt a hetet az ókor ókorával, hiszen az alapok a legfontosabbak.
Folytassuk is mindjárt olyan tananyaggal, amiről hajdan a mesterem azt tanította: " Jegyezd
meg, az anatómiát vagy tudod, vagy nem tudod." Így álljatok hozzá!
A végére pedig igazi kedvcsináló a filmünk alaptechnikai sora. Minden mozdulat égjen bele a
tudatodba, akkor soha többé nem tudsz hibázni az ágyban.
Tartalomjegyzék:
Vámos Péter és Vámos Kata És kezdetben vala a szex… című könyvből Volt egyszer egy
ókor,
Vámos Péter és Vámos Kata Van egy álmunk… Előadásaink anyagából… című könyvből
I.Tao alapok- Szexuális masszázs,
Kezdetek, Tao életforma jellemzői,
Orgazmusaink…,
Érzékek Lépcsősora,
Egy kis anatómia,
Peter Vamos and Kata Vamos Power of Touch - Tao Techniques Tao Basic Sexual Massage
/Tao Alapok Szexuális masszázs/ című film

7 Lépcső Akadémia 20. Hét
Ezen a héten szintén lesz olvasnivaló. Minél többet rögzítsetek az elmétekben. Tudom, hogy
óriási az anyag, éppen ezért az eddig vett leckéket soha ne tegyétek félre. Az újakkal mindig
csak egészítsétek ki a tudásotokat. A hajó technika gyakorlása hozza el nektek azt az érzést,
hogy tudjátok, a szeretkezés végén többé nem kell megkérdezned: "Neked jó volt?!" Ezen a
héten érjétek utol magatokat...
Tartalomjegyzék:
Vámos Péter és Vámos Kata És kezdetben vala a szex… című könyvből Add Uram, hogy
majdan a tehetséggel együtt a vágyat is vedd el!,
Vámos Péter és Vámos Kata Van egy álmunk… című könyvből Alapmasszázs
Feltételrendszere,
Tao Alapok – Szexuális masszázs gyakorlatsorok,
„Sötét” oldal,
Bónusz Technika A Hajó

Felső lépcsőfokok- Hatodik hónap
7 Lépcső Akadémia 21. Hét
Óóóó... A boszik! Hát lesz min elgondolkodni! Mata Hari-Örömszerzés? Két közönség
kedvenc! Török Móni első filmje miatt ez a hét a hölgyek kedvenc hete lesz. Férfitársaim!
Csak életbevágó okkal zavarjátok meg párotokat ezen film nézése közben, különben nagyon
nehéz napoknak néztek elébe! A hét bónusz technikájával talán sikerül kiengesztelni...
Tartalomjegyzék:
Vámos Péter és Vámos Kata És kezdetben vala a szex… című könyvből Boszorkányok,
inkvizíció,
Vámos Péter és Vámos Kata Van egy álmunk… című könyvből Tantra alappozíciók,
ferromon töltés,
Mata Hari képző /Igazi női szerep, Alfa hímek „nevelése”, Pasi nevelde, Magasra tegyük a
lécet! Női- Férfi szintek,
PASI HASZNÁLATI UTASÍTÁS,
Örömszerzés: Tanulj meg beszélni a Nő nyelvén,
Török Móni A szépség mindenki számára elérhető 1.rész című film,
Bónusz Technika A Szög

7 Lépcső Akadémia 22. Hét
Két dolognak is eljött az ideje! Meg kell tanulnotok az Isteni Alapprogramot. Meg kell
tanulnotok néhány olyan visszahúzásos technikát, aminek a hatásával még a legfüllentősebb
barátotok sem kamuzott soha semmit. Valószínűleg nem is hallott ilyesmiről... Az érzéki
érintések című írás minden sorát vésd a tudatodba, sokszor fog nagyon jól jönni! A
bónusztechnikák közül a Római szék egy eszencia...
Tartalomjegyzék:
Vámos Péter és Vámos Kata És kezdetben vala a szex… A megváltó erekció… című
könyvből Az Isteni Alapprogram,
Utószó,
Vámos Péter és Vámos Kata Van egy álmunk… című könyvből Visszahúzásos technikák,
Érzéki érintések,
Bónusz Technika A Római szék

7 Lépcső Akadémia 23. Hét
Ez egy kemény hét lesz! Hölgyek figyelmét szeretném felhívni, hogy ez már a magasabb
lépcsőfok tananyaga. A rendszeres maszturbáció azért része az anyagnak, hogy gyakoroljátok,
nem azért, hogy hüledezzetek. Attól tartok, nagyon gyorsan belejöttök és kicsit bánjátok
majd, hogy nem előbb... A Lingam masszázst minden igazi nagybetűs nőnek ismernie kell! És
akkor a Tánc! Lessetek el mindent az Évától! Korunk egyik legnagyobb formátumú tanára,
aki most megoszt veletek egy olyan tudást, amivel igazi eszenciává váltok. A férfiakat biztos
nem kell ambicionálnom ennek a filmnek a megnézésére, az tuti. Bónusz technika a hét
végére! A Cikk-cakk mindig bejön. Alig ismeri valaki, pedig...
Tartalomjegyzék:
Férfi és Nő=Szex,
Vámos Péter és Vámos Kata Van egy álmunk… című könyvből Maszturbációs
Segédeszközök,
Lingam masszázs,

Jakab Éva Jakab Éva Én táncolnék veled… (tánctörténeti áttekintés, gyakorlati feladat, rövid
film),
Bónusz Technika A Cikk-cakk

7 Lépcső Akadémia 24. Hét
Lingam-jóni masszázs! Önmagukban is könyveket írtak róluk. A rengeteg tanulnivaló közben
jól fog jönni egy laza Mata Hari előadásfilm pár órában. A hétvégére pedig ott a Szfinx, mint
bónusz technika az összes hatásával.
Tartalomjegyzék:
Vámos Péter és Vámos Kata Van egy álmunk… című könyvből Lingam masszázs - befejezés
lehetőségei,
Jóni masszázs,
Vámos Péter Mata Hari Előadás Film,
Bónusz Technika A Szfinx

Felső lépcsőfokok- Hetedik hónap
7 Lépcső Akadémia 25. Hét
Láncoló technikák nőknek! Persze képletesen... Sajnos! Igaz, uraim? Semmi gond, jön a Fétis
a 27. héten! Vigaszul ezen a héten a férfiak megkapják a kényszer élveztetések technikai
arzenálját. Pont, pont, vesszőcske című írást olvastassátok el a család minden tini lányával is.
És még itt lesz Török Móni második filmje, amivel teljesen egyértelművé válik, hogy a
szépség tényleg szakértelem kérdése. Bónuszként a Majom technika egy különlegesség
Tartalomjegyzék:
Vámos Péter és Vámos Kata Van egy álmunk… című könyvből Tao láncoló technikák,
Női Kényszerélveztetés technikái,
Pont, pont, vesszőcske című írás,
Török Móni A szépség mindenki számára elérhető című film 2.,
Bónusz Technika A Majom

7 Lépcső Akadémia 26. Hét
Ezen a héten mindenki érje utol magát a tanulásban. Könnyített anyag lesz, már amennyire a
kényszerizgatások könnyítettnek nevezhetők. E heti bónusz technikát véssétek be a már
tanultak mellé, és használjátok ki ezt a hetet arra, hogy mindent átnéztek legalább a 17. héttől.
Tartalomjegyzék:
Vámos Péter és Vámos Kata Van egy álmunk… című könyvből Tantra,
Tantra kontroll pozíciók,
Férfi kényszerizgatások,
Élveztetések,
Női kényszerélveztetés technikái (B. Hason fekvő behatolások),
Bónusz Technika A Delfin

7 Lépcső Akadémia 27. Hét
Anális lépcsősor! Kemény, ütős anyag! Mindent megtanulni, kipróbálni! A 7 Lépcső
Akadémia hallgatói között egy se legyen, aki majd nagy sokára úgy megy el ebből a világból,
hogy ezt a gyönyört nem élte át! Hetente! Fétis előadást ritkán tartunk, mert mindig
besokkolja a közönséget. Mindig van, aki elsírja magát, de többen boldogan ragyogó arccal
néznek vissza megnyugodva, hogy nem perverz őrültek ők, csak kicsit mások. Ez a
szélsőségek előadása. Most megnézhetitek két órában. A bónusz technikákat pedig
gyakoroljátok...
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7 Lépcső Akadémia 28. Hét
Az utolsó hétnek is van még tananyaga! További technikai arzenál! Van benne még bónusz
technika, amit építsetek be új világotokba a többi mellé. A lényeg viszont az összefoglaló!
Tudom, hogy 7 hónap alatt mekkora változáson mentetek át energetikailag és persze ebből
következően a test szintjén is. Ezért az iskolák iskolája a 7 Lépcső Akadémia!
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