Keha, ruumide ja esemete energeetilise puhastuse ja laadimise
viisid.
Kaia-Liisa Reinut

Loengus räägitakse:
- Universumis energiatest, mis mõjutavad inimest
- Sisemised ja välimised energiad
- Keha energeetilise puhastuse viisidest
- Kodu ja teiste ruumide energeetilise puhastuse viisidest
- Esemete energeetilise puhastuse ja laadimise viisidest

Selgeltnägemise ja –kuulmise arendamine läbi erinevate
vaimsete praktikate.
Kaia-Liisa Reinut
Loengus räägitakse:
- Mis on selgeltnägemine ja –kuulmine
- Uue aja inimeste võimed
- Mis avab meie väe?
- Erinevad selgeltnägemise viisid
- Mille abil on võimalik oma väge kasvatada ja arendada
- Mõned harjutused selgeltnägemise arendamiseks

Kaia-Liisa Reinut
Reiki Meister-õpetaja, kristalliterapeut ja õpetaja, pendli õpetaja
Sisemise Tarkuse Kooli UNIVERSUS asutaja ja juhataja,
MTÜ Sisemine Tarkuse Keskus asutajaliige
Sisemise Tarkuse Päevade korraldaja (5.-6.november 2011 Tallinnas) – enesearengu ja
loodusteraapiate mess www.siseminetarkus.ee

Festivali „Leia End“ toimumise ajal on võimalik saada konsultatsiooni ja teraapiaid:
- Reiki
- Kristalliteraapia
- EMF energiaseanss
- Chakrate diagnoosimine ja harmoniseerimine
- Eluvibratsioonitaseme mõõtmine
Kontakt:
www.universus.ee, www.siseminetarkus.ee
telefon: 5247227
kaialiisa@universus.ee , info@siseminetarkus.ee

Kaia-Liisa endast:
„Olen terve oma elu teadnud, et iga asi on millegiks vajalik. Samuti olen lapsest saadik
teadnud ja tundnud seda, et iga inimene on oma põhiolemuselt hea ning väärib armastust,
olgu ta teod millised iganes. Kust väikeses lapses selline teadmine ja kindlus tuleb, sellest
arusaamiseni olen jõudnud alles nüüd - täiskasvanuna, olles eelnevalt läbinud pika ja keerulise
tee, muutudes, õppides ning otsides - eelkõige õppides tundma iseennast ning maailma enda
sees. Tänu enesetundmisele olen õppinud paremini mõistma ka teisi inimesi ning ümbritsevat
maailma.
Viimased 10 aastat olen pidevalt tegelenud vaimsete teemadega: olen õppinud Feng Shuid,
geobioloogiat, pendliõpetust, klassikalist massaaži (M.I Massaažikoolis), Reikit (I,II aste ning
lisaks ka III Meister-õpetaja aste), kristalliteraapiat (Indias), Tiibeti Laulvate Kausside teraapiat
(Indias), EMF'i e. Elektromagnetvälja Tasakaalustamise Tehnikat (I - IV faas) ning lugenud
pidevalt vaimset kirjandust, osalenud erinevatel koolitustel ning kursustel ning püüdnud oma
teadmisi ellu rakendada ning õpetades kõike edasi anda just läbi oma isikliku kogemuse.
Õpetamine on alati kahepoolne protsess ja ma kummardan tänutundes kõigi nende inimeste
ees, kellega mul on olnud võimalus aastate jooksul kokku puutuda, nii õpilasena kui
õpetajana. Terapaudina Reikit, kristalliteraapiat või EMF'i tehes muutub aitamise ja andmisega
kaasnev tänulikkusetunne puhtaks armastuseenergiaks ja selle vägi on piiritu... Soovin kogu
südamest jagada oma teadmisi ja väge kõigiga, kes seda vajavad ja soovivad.
Just sellepärast olen ka ellu kutsunud Sisemise Tarkuse Kooli UNIVERSUS ning organiseerin
enesearengu ja loodusteraapiate messi SISMISE TARKUSE PÄEVAD
Hiljuti avastasin ka minu enda nimes peituva tohutu väe, mis väljendub tänasel päeval
järgmises mantras:

Ma olen KAitstud Inglite poolt Alatiseks ja LIIgun Saladuste Avastusretkel Rikkana Enda ja
INimeste Unistuste Täitjana.
Ja nii see on.“

