SEVIS IZZIŅAS DĀRZS 22.08.2015


Andris Račs – astrologs, astroloģijas konsultācijas stendā, festivāla apmeklētājiem 45 EUR atlaide gada mācību maksai Astroloģijas skolā 2015/16
m.g.



EG Learning Studio – stendā konsultēs Jānis Arvīds Plaudis- grafoloģijas speciālists, Artūrs Šulcs -psihoterapeits un pārmaiņu treneris un Elita
Goldmane - reliģijas zinātņu maģistre, LU maģistrante, sertificēta dziedniece-ekstranse,11 ezotērikas mācību grāmatu autore.
EG Learning Studio stendā risināsies:
12:00-17:30
Artūrs Šulcs ,,Seksualitātes daudzveidība un tās pieņemšana,,.
J.Arvīds Plaudis ,,Rokraksts-dvēseles spogulis,,.
Anita Lasmane ,,Sajūtu un emociju signāli - ciešanu izraisītāji - to atpazīšana un pārvaldīšana”.
Elita Goldmane ,,Garīgā aizsardzība, tās varianti un iespējas,,.
Sensitīvie treniņi:
Elita Goldmane un Anita Lasmane: Sensitīvā sajūtīguma meistarklase



Festivāla „Gara vasara” organizatori. Visuma visskaistākā mīkla. Seksualitātes un Mīlestības nezināmās dimensijas.



Baltijas astroloģijas skola - skolas prezentācija, Hamburgas astroloģijas ietekme un nozīme personības individuālo iespēju aspektu atklāšanā,
plānots Lielais Rīgas horoskops, kurā mēs ievietosim apmeklētāju "Sauli " un izskaidrosim viņu piederību Rīgai cauri gadsimtiem. Interesentiem
pret ziedojumu Skolas astrologi izveidos astroloģisko karti.



Žurnālu „Taka” un „ Mistērija” izdevniecība.
Stendā risināsies:
Jūs satiksiet ekstrasensi - psiholoģi Beati Sproģi-Kozlovsku un akmeņu speciālisti Irēnu Ozeri.



Sakrālā ģeometrija, Kaspars Rikards – arhitekts, sakrālās ģeometrijas zinātājs. Sakrālās ģeometrijas filosofija un prakse- Garīgās izziņas taka uz
augstākiem Esamības plāniem, diagrammu zīmēšana un sevis harmonizēšana.
Kaspara Rikarda stendā risināsies:
Lekcija- nodarbība "Ieskats sakrālajā ģeometrijā". Interesentiem vēlams: cirkulis, zīmulis, taisnleņķa trīsstūris un balts papīrs (A4 formāts).
12:00



Žurnāls „Praktiskā astroloģija”

* Programmā ar gaišāku toni ir iekrāsotas tās aktivitātes, kuras abās festivāla dienās ir atšķirīgas.

Saraksts turpinās nākamajā lapā! →



Jūties Labi! zinību skola - festivāla laikā piesakoties uz nodarbību saņem 10% atlaidi. Jāsamaina teksts.
Jūties Labi! Stendā risināsies:
11:30, 13:45, 15:45 - īsā 15 minūšu gongu meditācija
12:00 viss par dzintara izmantošanu Tavam skaistumam un veselībai
14:00 Mandalu meistarklase ar Izabellu Reutu
16:00 - Balss terapija - uzzini visu par to



Transpersonālās izglītības institūts
Transpersonālās izglītības institūta stendā risināsies:
11:00-12:30 Inese Pastare "Vai tiešām tas esmu es? " - mūzikas terapija
13:00-14:30 Ineta Kona "Impulss caur mākslu"
15:00-16:15 Ingrida Indāne "Šamaniskais ceļojums - iepazīsti savu spēka dzīvnieku"
16:30-18:00 Liene Vēsmiņa Iepazīšanās ar programmu "Dziedini savu veģetatīvo distoniju pats".



Vēdiskās kultūras centrs ATMA Latvijā. Darbošanās virzieni – joga, astroloģija, ajūrvēda, Reiki dziedniecības māksla, lekcijas un semināri par
vēdisko filozofiju.
ATMA stendā risināsies:
12:00 Pranajama – ievads elpošanas noslēpumos (RUS), 45min-1,5h. Senas jogu elpošanas tehnikas, kas attīrīta organismu, nostiprina veselību,
nomierina prātu un uzlabo koncentrēšanās spējas. Jogu elpošanas vingrinājumu apgūšana – teorija un prakse. Pasniedzējs: Artjoms Čeremisins
(Ananda).



Centrs Mansards - radošās iniciatīvas un garīgās izaugsmes centrs. Apģērbi no Indijas un Nepālas radošiem, dzīvespriecīgiem cilvēkiem. Festivāla
laikā pie mums varēs apmainīties idejām, kuras atnesīs cilvēki no visas Rīgas. Kādā veidā? To varēs uzzināt mūsu stendā, kur paralēli būs iespēja
iegādāties apģērbus no Indijas un Nepālas.



Izdevniecība „Sētava” - Ko iesējusi “Sētava”? - Ošo domu graudus latviešu zemē. Ošo grāmatas!



Rēriha grāmatnīca



Arto – vēsturiskā literatūra, senas kartes, biogrāfiskas grāmatas, nacionālā literatūra.



Latvijas Pavla Globas astroloģijas institūts.
Festivala laikā: Mini konsultācijas (15 MIN) – par ziedojumiem
Pēc festivāla:
Atlaide pilani astroloģiskai konsultācijai I (90 MIN)– 30%
Atlaide apmācībāmI – 20% par pirmo mēnesi

* Programmā ar gaišāku toni ir iekrāsotas tās aktivitātes, kuras abās festivāla dienās ir atšķirīgas.

