World Professional Healers and Psychics
League (WPHPL) un Dziedniecības
centrs ,,AKVILONA” rīko
VII Starptautisko festivālu –

VESELOKASE 2022

Pasākuma idejas apraksts:
Ja Jūs šobrīd lasiet šīs rindas, tas jau nozīmē, ka esat sirsnīgi aicināti piedalīties
Septītajā Starptautiskajā festivālā - VESELOKASE 2022! Tas notiks 2022.gada 8.-10.jūlijā.
Adrese: Viesu nams “Bērzu Pirts”, “Mazšļūkas", Plakanciems, Olaines novads.
Krievu pirtij piemīt apbrīnojama īpašība - tā ir lielisks līdzeklis ikdienas spriedzes noņemšanai
un sniedz patiešām daudz pozitīvu emociju. Izejot no pirts, Jūs sajutīsiet atvieglojumu un mieru. Pirts tvaiki
noņem stresu, rada prieka un mundruma sajūtu, samazina kuņģa sulas skābes daudzumu un rada lielisku apetīti.

Šī projekta mērķis:
tuvināt Cilvēku Dabai, vienot veselīgā dzīvesveida entuziastus, seno tradīciju un mūsdienu
metodoloģiju piekritējus, dažādu atveseļošanās koncepciju, virzienu un skolu pārstāvjus: dziedniecībā,
filosofijā, jogā, mākslas terapijā, cigun, ekoloģijā u.c. Ielūdzam mūsu pulkā ikvienu: profesionāļi lai
dalās savā unikālajā dzīves pieredzē un prasmēs, bet visiem interesentiem tiks dota praktiska iespēja
ne tikai ar to visu iepazīties, bet arī reāli izbaudīt un apgūt. Un kopsummā katrs dalībnieks ar savu
būtisko artavu palīdzēs mums visiem izveidot vienotu VESELOKASI!
Tāpēc pasākums arī nosaukts – VESELOKASE! Jo šeit atradīsies vieta katram, kurš zina un/vai vēlas
uzzināt, kā var atjaunot, uzturēt un vairot pašu galveno bagātību – mūsu sabiedrības un tās biedru
Veselību. Ideja apkopot un sistematizēt visu būtiskāko, kas veicina Gara, Dvēseles un Miesas Veseluma
uzturēšanu, nav jauna, taču cilvēku prātos, acīs un ausīs ilgus gadus nezin kāpēc tika iepotēts kāds cits,
diezgan destruktīvs, termins – SLIMOKASE... Mums tas vienmēr licies pilnīgi pretdabiski, tādēļ

savstarpējā saskarsmē VESELOKASES teritorijā kategoriski iesakām atteikties no sekojošu vārdu
lietošanas: slimība, vecums, krīze, diagnoze utt.
Loģiski, ka mūsu festivāla dalībniekiem ir aizliegts lietot vielas, kuras negatīvi iespaido Veselību:
narkotikas, alkoholu un cigaretes. Arī virtuve būs veģetāra (bez gaļas, zivīm un olām). Vēlams paņemt
līdzi telti (ja nevēlaties nakšņot Viesu nama numuriņos), vingrošanas paklājiņu, individuālās higiēnas
piederumus, lietussargu, pretodu un pretērču līdzekļus, ērtu un pietiekoši siltu apģērbu.
Vēl lūdzam obligāti atnest sev līdzi pozitīvu, dzīvespriecīgu noskaņojumu, atvērtību, gatavību jauniem
kontaktiem, vēlmi dalīties pieredzē un nodot to līdzcilvēkiem.
Pasākuma laikā pie mūsu Meistariem Jums būs pieejamas arī individuālas konsultācijas un
procedūras.
Atrodoties pie Dabas krūts, mēs trīs dienas: dziedināsim un dziedāsim; sapņosim, meditēsim un
zīmēsim; mācīsimies siet pirtsslotas un par veseļotavu pārvērst pirti; sapņosim; jogosim un
dziedināsimies; iepazīsim Sevi un Citus; izzināsim ārstniecības augus un to vākšanas noslēpumus;
Dabas stihiju nozīmi; savas personīgās VESELOKASES krātuvītē ievietosim visgudrākos un
visveselīgākos padomus u.c.

Darba valodas:
latviešu, krievu.

Dalības maksa:
72 eiro (ieskaitot PVN). Tā ietver: piedalīšanos visās Pasākumu plānā pieteiktajās nodarbībās;
atpūtu; naktsmājas; dušu; labierīcības.
Iespējams apmeklēt arī vienu no pasākuma dienām: maksa par piektdienu – 18 eiro (ieskaitot
PVN); maksa par sestdienu – 36 eiro (ieskaitot PVN); maksa par svētdienu - 22 eiro (ieskaitot PVN).
Informējam, ka iepriekšpieteikšanās un 50% kopējās dalības summas apmaksa (lai varētu
laicīgi iepirkt nepieciešamo produktu daudzumu) ir jāveic līdz š.g. 1.jūlijam (ieskaitot) vai skaidrā
naudā, vai ar pārskaitījumu uz „AKVILONA” SIA bankas kontu:
SIA “AKVILONA”, Tērbatas 49/51-1, Rīgā, LV-1011, SEB BANKAS Centra filiāle, Konta Nr.
LV96UNLA 0002041469322, Reģ. Nr. 40003462720, norādot: „Par semināru”.

Atlaides:
Pensionāriem un invalīdiem – 50% atlaide, Vispasaules Profesionālo Dziednieku un
Ekstrasensu līgas biedriem, Starptautiskās Profesionālās Dziedniecības akadēmijas studentiem
(bijušajiem un esošajiem) – atlaide 20%. Bērni līdz 16 gadiem piedalās bez maksas.

LEKTORU UN SAVU PRECI TIRGOTGRIBĒTĀJU REĢISTRĀCIJA!

Ja Jūs vēlaties festivālā piedalīties ar savu lekciju, semināru vai Meistar-klasi utt., lūdzam nosūtīt
mums īsu aprakstu prezentācijas veidā, kā arī informāciju par sevi (vēlams pievienot foto, kas tiks
publicēta mūsu mājas lapā).
Preču pārdevējiem: mazumtirdzniecības vietas cena: 10 eiro/dienā - pēc iepriekšējā
pieraksta.

ATRAŠANĀS vieta:
Viesu nams “Bērzu Pirts”, Mazšļūkas", Plakanciems, Olaines novads.

Patstāvīga nokļūšana līdz mūsu festivālam no Rīgas puses:
Viesu nams "Bērzu pirts" atrodas 23,4 km no Rīgas.
Viesu namā "Bērzu pirts” var nokļūt, izmantojot sabiedrisko transportu maršrutā: Rīga (Elizabetes
iela) – Mežsētas 6859 (līdz autobusu pieturai - Kalniņi).

AUTOBUSU saraksts:
Autobusu kustības sarakstu skat.: https://rtp.lv/pdf/13.pdf

Praktiskā informācija:
Nakšņošana

Istabiņās,vai teltī (tā ir jāatved līdzi un jāuzstāda pašiem).
Informējam, ka vietu skaits istabiņās ir ierobežots..
Ēdināšana

Līdzi jāņem cienastiņi, "groziņi", ar ko pašiem mieloties. Pasākuma laikā būs pieejama
virtuve, kur arī patstāvīgi varēsiet pagatavot maltīti. Vienreizējos traukus vēlams atvest līdzi.
Lietas, kas varētu noderēt pasākuma laikā
Lūgums līdzi paņemt personīgās higiēnas preces un dvieli. Nodarbībām un meditācijām
noderēs paklājiņš un silts apģērbs.

Uz tikšanos VII Starptautiskajā festivālā - VESELOKASE 2022!

Jautājumi un sīkāka informācija, zvanot:
Dziedniecības centrā „AKVILONA”,
Tērbatas ielā 49/51-1 (durvju kods - 1), Rīgā.
Tālr.: +371-67275910;
mob.: +371-29489221; +371-29196664.
akvilona@inbox.lv
www.akvilona.lv

