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

VESELOKASE 2018

Pasākuma idejas apraksts:
Ja Jūs šobrīd lasiet šīs rindas, tas jau nozīmē, ka esat sirsnīgi aicināti piedalīties
Piektajā Starptautiskajā festivālā - VESELOKASE 2018! Tas notiks 2018. gada 13.-15.
jūlijā. Adrese: Atpūtas vieta "MIERA OSTA", Sakas pagasts, Pāvilostas novads.

Atpūtas vieta "MIERA OSTA" ir tūristu atpūtas vieta, kas iekļaujas populārā tūrisma maršrutā
„Ziemupe-Akmeņrags - Miera Osta-Pāvilosta".

Neskartas pludmales pieskāriens pie tavām kājām, jūras šalkas un priežu sila smaržas virpulis
jūs sagaida īstā Miera ostā. Esam pašā jūras krastā, tādēļ nakšņošanu iesakām izbaudīt teltīs,
lai sasmeltos jūras svaigumu, saules gaismas enerģiju un saulrieta burvību kopā ar attīrīšanos
pirtī pašā jūras krastā.

Šī projekta mērķis:
tuvināt Cilvēku Dabai, vienot veselīgā dzīvesveida entuziastus, seno tradīciju un
mūsdienu metodoloģiju piekritējus, dažādu atveseļošanās koncepciju, virzienu un skolu
pārstāvjus: dziedniecībā, reiki, 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, 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; meditēsim un
zīmēsim; mācīsimies siet pirtsslotas un par dziedinātavu pārvērst pirti; klausīsimies Tibetas
gongus un sapņosim; jogosim un dziedināsimies; iepazīsim Sevi un Citus; izzināsim
ārstniecības augus un to vākšanas noslēpumus; savas personīgās VESELOKASES krātuvītē
ievietosim visgudrākos un visveselīgākos padomus; iepazīsimies ar īstajiem šamaņiem u.c.

Darba valodas:
latviešu, krievu.

Dalības maksa:
85 eiro (ieskaitot PVN). Tā ietver: piedalīšanos visās Pasākumu plānā pieteiktajās
nodarbībās; atpūtu; naktsmājas; dušu; labierīcības(ēdināšana cenā nav iekļauta).

Iespējams apmeklēt arī vienu no pasākuma dienām: maksa par piektdienu – 22 eiro
(ieskaitot PVN); maksa par sestdienu – 43 eiro (ieskaitot PVN); maksa par svētdienu - 27
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:
Bērni līdz 16 gadiem piedalās bez maksas.

LEKTORU UN SAVU PRECI TIRGOTGRIBĒTĀJU REĢISTRĀCIJA!
Ja Jūs vēlaties festivālā piedalīties ar savu lekciju, semināru vai darbnīcu, 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: 15 eiro/dienā - pēc
iepriekšējā pieraksta.

Festivāla VESELOKASE 2018 norises vieta:
Adrese: Atpūtas vieta "MIERA OSTA", Sakas pagasts, Pāvilostas novads.

Patstāvīga nokļūšana līdz mūsu festivālam :

Pagrieziens uz Miera Ostu no Ventpils - Liepājas šosejas, norāde arī uz Akmeņraga
bāku 11 km. Līdz Miera ostai 6 km.
https://www.google.com/maps/place/56%C2%B051'06.3%22N+21%C2%B006'49.9
%22E/@56.851738,21.113866,11z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d56.8517376!4
d21.1138662?hl=lv

AUTOBUSU saraksts:
Izmantojot sabiedrisko transportu (autobusu maršruti: RĪGA – LIEPĀJA, RĪGA – PĀVILOSTA.
LIEPĀJA – PĀVILOSTA, LIEPĀJA – RĪGA, PĀVILOSTA – RĪGA, PĀVILOSTA LIEPĀJA u.c.). Autobusu pietura Sakas stacija.
Autobusu kustības sarakstu

skat. www.1188.lv vai
http://www.pavilosta.lv/lv/nodergainfor/autobusus-saraksts

Praktiskā informācija:
Nakšņošana

Saimniekmāja (pieteikties laicīgi, vietu skaits ierobežots), vai teltī (tā ir jāatved līdzi un
jāuzstāda pašiem).
Informējam, ka vietu skaits istabiņās ir ierobežots..
Ēdināšana
Pasākuma laikā būs pieejams tikai veģetārs ēdiens. Ja ir īpaši ēšanas ierobežojumi, lūgums
informēt par tiem laikus.
Pasākuma laikā tiek nodrošinātas: brokastis, pusdienas, vakariņas (trīs dienu ēdienreižu

cena - aptuveni 30 eiro).

Lietas, kas varētu noderēt pasākuma laikā
Lūgums līdzi paņemt personīgās higiēnas preces, dvielis un dzeramais ūdens.
Nodarbībām un meditācijām noderēs paklājiņš un silts apģērbs.
Uz tikšanos V Starptautiskajā festivālā - VESELOKASE 2018!

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

