CSALÁDI PROGRAM KIÁLLÍTÁSSAL

"Minél közelebb van az ember a természethez, annál szabadabb és tisztább, mind a
gondolataiban, mind pedig a cselekedeteiben."
Jurij Ritheu

2014. május 17. 9-19 óráig
Szent-Györgyi Albert Agóra Szeged Kálvária sgt. 23.
900 -905

Berente Tímea megnyitója

905 -935

Hangfürdő a MaGong Együttes közreműködésével

940 -1020

Többdimenziós kapcsolatok- adás és elfogadás
Dobra Izabella kristályterapeuta
Pál Tamás ájurvéda szakértő
Hajas Mara asztrológus, radiesztéta
Berente Tímea
Szünet
Szentesi Fényesség Táltos Dobkör rövid játéka

1030 -1110

Átalakulás művészete, avagy a belső békéhez vezető út
Kiss Balázs Kunó asztrológus
Berente Tímea
Szünet

1120 -1150

Paradigma váltás a tanulás és tanítás területén –a kreativitáshoz vezető út
Takáts Péter
Berente Tímea

1150 -1205

Dél-indiai klasszikus templomi tánc bemutatója
Kiss Tímea és tánccsoportja
Ebédszünet

1230 -1300

Gyümölcsfa virága - beszélgetés hazánk tájfajta gyümölcsfáiról, a már
elfeledett és még fellelhető fajtákról és azok védelméről
Horváth Dénes ökológus
Boros Attila természetgyógyász, közösségi kert alapítója
Baranyai Erika Piros

1300 -1335

Akupunktúra és az agy
Dr. Rideg Sándor hagyományos kínai orvos, addiktológus, neurológus
Berente Tímea

1335 -1350

3-1-2 meridián-torna közösen
Aradiné Bereti Márti 3-1-2 Meridiántorna Klubvezető, természetgyógyász
Szünet

1400 -1500

Nincs orvosi és alternatív gyógyítás, csak gyógyítás létezik
Egy belgyógyász háziorvos természetgyógyász, aki 48 év gyógyítás után
végre gyógyítónak érzi magát
Dr. Tarnay Ete orvos- természetgyógyász
Berente Tímea
Szünet

1510 -1550

Gyógyító tisztelet
Kapcsolatunk Földanyával, egymással és önmagunkkal;
környezetvédelmi illemtan és újfajta tudatosság.
Ábrahám Krisztián Sugallatok Órája klub vezetője
Dr. Kalmár Gergely növény-genetikus kutató
Berente Tímea

1550 -1630

Villám előadások az egészségért
Holt víz, élő víz- Nacsa Mihály
Torda szelet- Kucsora István
Nanotechnológiás magyar szabadalom az egészségért- Sódor István
Szünet

1640 -1700

Tanítványra optimalizált képzés, a 4D NemSuli
Puszta Csaba
Berente Tímea

1700 -1730

Függőségeinkről őszintén - internetfüggőség
Dr. Tessényi Judit gazdaságpszichológus
Molnár Attila numerológus
Berente Tímea
Az iskolai rajz és fotópályázatok díjainak átadója,
valamint a rovásíró verseny nyereményeinek sorsolása
Szünet
Szentesi Fényesség Táltos Dobkör játéka, a múlt hangulatát idézve

1750 -1830

Kik is vagyunk és honnan jöttünk?
Az igazi énünk megtalálása. Néprajzi kutatások eredményei és az Arvisura
történeteinek összevetése
Bíró Lajos néprajzkutató
Dr. Vass Péterné

1830 -tól

Síppal, dobbal „nádihegedűvel”, versekkel és tisztító mantrákkal
búcsúzunk egymástól
Bullás Mária költő,
Erdélyiné Pusztai Katalin énekes, dobkör vezető
Szentesi Fényesség Táltos Dobkör, Orosházi Dobkör
Szögi Tibor tilinkón játszik

A programon résztvevő vendégek rovásírással írt bölcsességek lefordításával
értékes nyeremények sorsolásán vehetnek részt a kiállítók jóvoltából.
Kiállítók, kapcsolódó tevékenységek:



























Kristálykiállítás
Spirituális, harmonizáló képek kiállítása
Nanotechnológiás készítmények a gyógyulásért
Kálmán Renáta táplálkozás, sorselemzés, kineziológia, jóga (Lét-tudatos Életmód
Központ)
Balázs Zoltán talp, aromaolajos és tradicionális thai masszázs, thai jóga (Ruesri
Dat Ton)
A homeopátiás különleges magyar natúr kozmetikumok bemutatója
Természetes növényi, kecsketej és nemezelt szappanok vására
Állapotfelmérés a legmodernebb NASA által kifejlesztett készülékkel
Gyógynövény terápiás tanácsadás egyénre szabottan
Numerológiai elemzés, párkapcsolati tanácsadás a számok függvényébe
Egészséges, vegyszermentes ételek bemutatása kóstolással, tudatos táplálkozás
lényege
Koncentrált növényi élelmiszerek bemutatója
Testi- lelki egészséget szolgáló magyar találmányok bemutatója
Ayurliget Egészségközpont bemutatkozása külön teremben: állapotfelmérés, Bach
virágterápia, dohányzásról leszoktatás, személyiségelemzés, mozgáskoordináció
gyerekeknek (Kidcoord), intim torna hasznosságáról tanácsadás, meditációs
program
Dr. Kalmár tönköly termékek vására és táplálkozási tanácsadás
Ősrégi meditációs technika ingyenes továbbadása
Energetizáló pohár, kancsó és egyéb kiegészítők bemutatása
Gluténmentes, valamint cukormentes készítmények, egészséges csokoládék és
kekszek vására
Minőségi kozmetikumok bemutatója
Dr. Tarnai Ete belgyógyász, háziorvossal ismerkedés délután
Ábrahám Krisztián könyvének vására, dedikálás
Bíró Lajossal ismerkedés, beszélgetés, könyvei dedikálása
Bars kezelés, Access testkezelés, kranioszakrális terápia bemutatása, kipróbálása
Asztrológiai tanácsadás
Az Őrangyal Étterem finom vegetáriánus, laktóz mentes, gluténmentes és vegán
ételekkel várja a látogatókat a helyszínen.
Játszóház áll rendelkezésére a gyerekeknek egész nap.

A kiállítás és a kapcsolódó tevékenységek ingyen látogathatók.
Az előadásokra a belépődíj: 1500Ft egész napra
MINDENKI EGÉSZ-SÉGÉRE!!!!

