Program festivalu Strom života v Petrohradě od 17. do 25. června 2018
•

17. června – Veřejné informační setkání pro všechny

•

Základní kurz Natalji Zolotarevové, 18. – 21. června (denní program)
Pro ty, kdo teprve začínají studovat poznatky Stromu života

•

Master Class Tomase a Iriny Hagenových (večerní program)
18. června: Obnova organizmu člověka normalizací minulosti a odstranění cílů
minulosti.
19. června: Práce pro normalizaci páteře, očí, jater. Harmonizace pravé a levé
mozkové hemisféry

•

Master Class Natalji Leonidovny Fesikové, 20. června (večerní program)
Téma: Podpora vnitřní harmonie a energeticko-hormonální rovnováhy člověka
Úkol tréninku: Podpora resonance sefír centrálního sloupce Stromu života se systémy,
orgány a buňkami člověka. Trénink je určen pro lidi, kteří absolvovali základní kurz.
Probíhá podle knih Arkadije Petrova. Budou poskytovány technologie z první knihy
trilogie Světelné desky

•

1. Master Class Natalji Zolotarevové v termínu 22. – 23. června (denní program)
Téma: Technologie spásy, obnovy a vývoje
Autorka textu: Natlja Zolotarevová
Lidská myšlenka je informace, která tvoří pole reality, v níž žijeme. Myšlenka se tvoří
světlem vědomí. Síla myšlenky má vibrační zaměření. Myšlenky člověka mohou být
tvůrčí, ale mohou být i ničivé.
Ve fyzické realitě se to projevuje v podobě událostí a jevů, které mají vektor projevu
buď jako tvorbu, nebo jako ničení. Vzniká otázka, proč se již mnoho let mluví o tom,
že lidstvo nutně potřebuje spásu. Slovo spása znamená proces činnosti, to znamená
východ z nebezpečné nebo obtížné situace. Proč je nyní tento akt nezbytný pro lidstvo
i pro jednotlivce?
Narůstání negativních jevů, jako jsou uragány, zemětřesení a jiné přírodní jevy, které
přímo postihují život všech bytostí na Zemi, nás nutí k zamyšlení. Ve světě člověka se
projevují různé odchylky od božské přirozenosti, která je základem osobnosti. To
všechno napovídá, že vývojový vektor člověka a světa se odklonil od správného
zacílení. Možná, že v některé etapě došlo ke zkreslení cíle. Je tedy nutné obnovit
vektor pohybu. Tehdy začnou anomálie mizet a postupně se projeví pravý cíl a záměr
stvoření člověka a světa.
Čím můžeme začít? Pouze spásou světa a sebe sama. Je nutné pochopit svou podstatu
a vyrovnat vibrace, naladit je na prvotní plán tvorby a vývoje, naučit se tvořivě myslet.
Společné naladění a přijetí odpovědnosti umožňují lidskému duchu, aby se aktivizoval
a pozvedl vědomí na tu úroveň, kde je vědomí jako řídicí struktura schopno začít
obnovovat i fyzickou hmotu. To znamená, že duchovní podstata člověka začíná
obnovovat podstatu fyzickou. Tehdy na této cestě odcházejí choroby, nepříjemné
události a vyjevuje se plán budoucího vývoje, ale tento plán již bude odpovídat
prvotnímu plánu lidské duše. Vzniká vědomý stav tvorby vlastní a společné reality.
Když probíhá syntéza těchto úrovní, vzniká integrální celistvost rozumu a srdce, pravý
status člověka umožňuje vystoupit na úroveň řešení jakýchkoli úkolů.
Master Class „Technologie spásy, obnovy a vývoje“ je praktická výuka.

Technologie obsahují možnost aktivizace duchovní struktury a zaměření proudu
duchovní energie světla na obnovu mnohorozměrné struktury člověka, který se výuky
účastní.
Úkol: ukázat vědomí možné cesty obnovy fyzického těla za pomoci plně pochopených
mentálních aktivit. Společná práce ve skupině umožňuje pocítit, jak podle zadaného
úkolu obnovy na sebe vzájemně působí matérie těla a informace vytvořená myslí
a světlem vědomí. Tak pro řešení svých úkolů získáváme mentální nástroje a můžeme
je dále používat a rozvíjet.
•

Tvůrčí večer s Alexandrem Kibkalo, 22. června (večer)
Promítání videomateriálů pro vizualizaci, malý koncert za účasti pozvaného hosta

•

Master class Arkadije Petrova 24. – 25. června (denní program)
Téma: Technologie sfér makrořízení
Jsou to nové poznatky, které se na Zemi vyjevily teprve nedávno. Můžeme všichni
společně za osobní účasti spustit vývojové procesy pro každého!

