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Kevadpühad!

20.04 ja 21.04.2019 toimub Tallinnas (Majaka 2)

Sisemise Tarkuse Festival 2019
Kõigil on võimalik festivalil kohapeal või kohe veebilehe kaudu
soetada Aratava edutooteid soodushindadega vahemikus
15.04...22.04.2019!
Valmistu aegsasti! Kohtume festivalil!
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20.04 ja 21.04.2019 Tallinnas
20.04.2019 (laupäev) - loeng väikeses saalis, kell 13:30...14:30
“Tervistav püramiidienergia” – Dr.Viljo Viljasoo
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Kuidas on võimalik tänapäeva elukeskkonnas vältida haiguste teket ja vananemist? Üheks võimalikuks
lahendiks on püramiidienergia kasutamine, mille kasulikkust ja rakendusvõimalusi on ülemaailmselt
uuritud juba aastatuhandeid. Püramiidienergia kasutamise eesmärgiks on tagada inimesele vahetult või
toidu läbi organismi kosutav, tervistav ja noorendav toime. Püramiidienergia kasutamise ülesandeks on
suurendada meid ümbritsevas elukeskkonnas miinuslaenguga hapnikuioonide osakaalu ja seda ka toidus
ning joogivees. Püramiidienergiat on võimalik rakendada mitmel erineval viisil ja otstarbel. Tervistav
püramiidienergia tasakaalustab organismi vedelate ja tahkete elektrolüütide talitluslikku seisundit, loob
moodustuva osooni mõjul tervistava ja bakterivaba keskkonna, aitab paremini vähendada päevaväsimust
ja suurendada väljapuhkamist, tugevdab inimese immuunsüsteemi ja vastupanuvõimet haigustele,
aeglustab organismi bioloogilist vananemist ning parendab alfa-sageduse vahendusel vaimseid võimeid
ja võimaldab eluliselt tähtsate soovide täitumist. Miks püramiidid on aegumatu tarkuse proovikiviks ja
vaimsuse väravaks, saad teada kohtumisel Dr. V. Viljasoo’ga.

NB! Võimalus soetada mudel- ja topeltsõrestikpüramiide ning tellida Maa kiirgusväljade diagnoositeenust
heade iste- ja voodikohtade kontrollimiseks. Soovija tellimusel osutame teenusabi ka istumis- ja
magamiskohtade kohale topeltsõrestikpüramiidi õigesti ülesse riputamisel.

21.04.2019 (pühapäev) – loeng suures saalis, kell 11:45…12:45
„Inimese kosmiline saatus – Elukõver ja Edukõver” – Dr. Viljo Viljasoo

Kui Sa oled oma elus märganud, et mõni inimene on rohkem tervem või haigem, või mõnel inimesel
on rohkem või mõnel vähem armastust, energiat, intellekti või edu, karjääri või raha, siis oled seda ka
põhjusega teinud, sest me kõik oleme sünnist alates erinevate eeldustega kõike seda omama. Loeng avab
inimese elukaare saladused nii sünnipäraste eeldustena bioenergias, tervises, armastuses, sensitiivsuses,
saatuses, edus, karjääris, sotsiaalses heaolus ja elukaare (elukõver) kulgemise tasemetes ning kaaslaste
andmetega sobivustes. Lisaks käsitleb loeng inimese isikliku edu olemust edukõvera alusel ning elukõveras
ja edukõveras avalduvate sünnipäraste eelduste ebapiisavate tasemete ümberprogrammeerimist, mille
tulemusena inimese elu muutub Tema poolt valitsetavalt tasakaalukamaks ja edukamaks

20.04 ja 21.04.2019 - töötuba nr 11 (ruum 308), kell 15:00...16:00
“Pendlipraktika ja bioinformaatika”

Pendlitüübid ja -kaardid, pendli kasutamise meetodid, vastused küsimustele infoväljast, biovälja ja
tervisliku seisundi määramine, bioenergeetilise sobivuse hindamine, loodus- ja tehisväljade, veesoonte,
anomaaliate diagnoosimine.

Lisaks on kohapeal võimalik endale soetada Aratava OÜ edutooteid!
Rohkem infot festivali veebilehel
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Tervendaja, september 2018

Tervendaja, september 2018

