Szeress, kövess, vagy állj félre!
IV. VNTV Fesztivál - 33. Kombucha Nap
Időpont: 2019. május 11., szombat
9:30-19:30

Helyszín: Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

"Az elmúlt pár ezer év elég unalmasan telt. Valamikor réges régen, valaki megharagudott
valakire, majd megszüntette, aztán a sértett gyűjtött erőt, hogy visszaadja valós, vagy vélt
sérelmeit. Egy idő után már senki nem emlékezett arra, hogy ki ütött először, és azóta is
folyamatosan csak a sárbirkózásban teljesedik ki a világ, aminek jó vége nem lehet. Arra már
szintén nagyon kevesek és igen homályosan emlékeznek, hogy a valódi Istenember milyen
tulajdonságokkal rendelkezett. A hála, a szeretet és a béke mezsgyéjén élő ember ma már
csak a mesekönyvekben, sci-fikben és különféle vallási leírásokban szerepel. Az Istenember,
akit a Teremtő körülbelül 200 ezer évvel ezelőtt "telepített” a Föld különböző sarkaiba, még
tudta, hogy a gondolat erejével hogyan lehet bármit teremteni, még ismerte az anyag
felemelkedett szellemi tartalmát, minden pillanatban hordozta azt az isteni rezgéstartományt,
amivel folyamatosan kapcsolódott ahhoz a nagy közös tudatmezőhöz, ahonnan származott
és ahová bármikor megérkezhetett anélkül, hogy a fájdalommal telített testét kellett volna
vonszolnia.
Abban a pillanatban, ha megértjük és újra felfedezzük a Teremtő tökéletes alkotását, máris
tudjuk, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy az Istenember újból megjelenhessen közöttünk és
egyre nagyobb körben a Tiszta Fény formájában kiárassza azt a végtelen szeretetet, ami az
univerzum hordozóenergiája, létezésünk alapja és egyetlen jövője lehet."
Jakab István
A fesztiválra neves, elismert, általunk mélyen tisztelt és a VNTV közönsége által
legkedveltebb riportalanyaink ez alkalommal is végtelen szeretettel készülnek az alábbi
előadásokkal, hogy a legmagasabb szintű, legaktuálisabb információkat, különféle
formákban átadhassák az Önök részére:

Ezo-Máshang-Szeretet Terem
9:45-10:00
10:00-10:40
11:00-11:40
12:00-12:40
13:00-14:00
14:00-14:40
15:00-15:40
16:00-16:40
17:00-17:40
18:00-19:00

MEGNYITÓ - Horányi Ágnes
Mitől kérgesedik a szív? - Barnai Roberto
Az élet vizének deutériumtartalma - Prof. Dr. Boros László
A vírusok felismerése és legyőzése - Kovács-Magyar András
Ebédszünet
Az Istenember visszatér - Jakab István
A szerelem ezoteriája - Müller Péter
A Valóság Szeretete, a Szeretet Valósága - Dienes István
A szeretet milyen baktériumokat éltet? - Hatvani Galina
Csendben Maharishivel - Maharishi Bhramananda Yogi

Viva Natura és Kombucha Terem
9:45-10:00
10:00-10:40
11:00-11:40
12:00-13:00
13:00-13:40
14:00-14:40
15:00-15:40
16:00-16:40
17:00-17:40

MEGNYITÓ - Táskai Ottilia
Életünk és Vérünk a parazitáké? - Kálmán József
Megőrzött egészség mindenek felett! - Jakab István
Ebédszünet
A Safe Laser ezer arca - Bell Barbara
A csontrakás művészete - Hefler István
Az egészség új útjai - Szabó Nikolett
Hogy szeress, hogy jól szeress? - Ferenczy László
Az anyag élő állapota - Dr. Csicsor János

Alternatív-spirituális gyógyítók, Természetgyógyászat Terem
9:45-10:00
10:00-10:40
11:00-11:40
12:00-12:40
13:00-13:40
14:00-15:00
15:00-15:40
16:00-16:40
17:00-17:40

MEGNYITÓ - Fekete Csilla
Csak a szíveden át visz az utad tovább! - Somogyi Viktória
A természeti törvény betartása az igazi harmónia és jólét forrása - Majoros
János Károly
Hogyan mérhetjük és befolyásolhatjuk az életenergia szintünket? - Dr. Egely
György
Sejtkezelések szerepe a klinikai gyakorlatban - Dr. Seffer István
Ebédszünet
A Szív Templomában… - Marosfalvi Imre Enrico
A szív és az elme harmóniája - Jakab Judit
Hogyan tudunk kikerülni a félelmek szorításából? - EzVanZsac

Az előcsarnokban egész napos kiállítói vásárt rendezünk, ahol a Viva Natura közkedvelt
egészségmegőrző termékei is megvásárolhatók lesznek. Ez alkalommal is szerető
gondoskodással készülünk mindazok számára, akik természetgyógyászati tanácsadásra,
jóslásra, aurafotózásra, személyre szabott aurazenére, bioenergetikai felmérésre,
fényterápiára, antioxidáns mérésre, biorezonanciás állapotfelmérésre, stresszoldásra,
masszázsra, relaxációs, illetve egyéb kényeztető kezelésekre vágynak. Több mint ötven
kiállító várja különleges portékáival és szolgáltatásaival a kedves érdeklődőket! A kiállítói tér
látogatása a rendezvény teljes ideje alatt ingyenes!
Vegye meg a jegyét kedvezményesen, elővételben! Ezt követően természetesen a
rendezvény napján a helyszínen is lehet majd jegyet vásárolni!

További információk és elővételi jegyvásárlás: www.vntvfesztival.hu
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
A változtatás jogát fenntartjuk!

