
 

 

 

 

 
 

 

 

 
II BALTIJAS REĢIONĀLĀ KONFERENCE  

“AROMA POWER: VESELĪBA, SKAISTUMS, LABKLĀJĪBA” 
 

2. novembris  
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā 

Konferenču zāle Nr. 1 
 

 
Konference “Aroma Power: veselība, skaistums, labklājība” sniedz unikālu iespēju ielūkoties 

plašajā ēterisko eļļu pasaulē. Apmeklētāji saņems dāvanas, papildinās un iegūs jaunas zināšanas 
aromterapijā un, protams, gūs iedvesmu no brīnišķīgiem lektoriem un aromterapeitiem no Latvijas, 
Lietuvas, Anglijas, Francijas un ASV.  
Rīko: “Aroma Life Institute” 

 
Konferences programma 
 
9.45 Reģistrācija 
10.00 Konferences atklāšana 
 
10.15 “Aromterapija: pagātnes viedās zināšanas un mūsdienu atklājumi” 

Deils Billeters (ASV) 
 

11.15 “Ēteriskās eļļas transformācijai”  
Aļona Zaporožčenko (Latvija) 

 
12.10 “Ēteriskās eļļas dziedniecībā. Darbs ar enerģētiskajiem centriem. Aura kamera” 

Irina Baidake (Latvija) 
 

12.40 “Veselības cena... medicīnisko vielu blakusparādības. Ēterisko eļļu spēks” 
Inese Zira (Latvija) 

 
13.10 “Enerģijas aizsardzība un stiprināšana ar ēteriskajām eļļām” 

Viktorija Korņejeva (Latvija) 
 
13.30 Pusdienu pārtraukums 
 
15.00 “Estētiskā aromterapija: pretnovecošanās” 

Edīte Ivaņņikova (Latvija) 
 

15.30 “Skaistums bez ķīmiskajām vielām ar “Savvy Minerals”” 
  Dzintra Čevere (Latvija) 
 
15.50 “Aromterapija bērniem” 

Ērika Gintaliene (Lietuva) 
 

16.20 “Aroma sports, aroma joga – ceļš uz enerģiju un veselību” 
Oļesja Krasovska (Latvija) 
 

16.40 Pārtraukums 
 
17.00 “Aroma gleznošana arompsiholoģijā: darbs ar blokiem” 

Eljana Zaharova (Maskava) 
 



 

 

 

 

17.20 “Aroma Life Style. Iedvesmojoši ceļojumi, tikšanās un atklājumi” 
Mira Urboniene (Lielbritānija, Lietuva) 
 

17.50 “Mērķu izvirzīšana un projektu realizēšana ar ēteriskajām eļļām” 
Anna Maria (Francija) 
 

18.40 Konferences noslēgums 
 
 
LEKTORI 
 
Deils Billeters (ASV) 
Mērijas Jangas (Mary Young), “Young Living” dibinātājas, brālis. Viņš ir ieņēmis vairākus amatus “Young Living” un 
pašreiz ir “International Business Intelligence” direktors un pasaules mēroga lektors. Viņš ir strādājis medicīnas, 
psiholoģijas un tiesību jomā. Jau 11 gadus ir Nacionālās līderu apmācības komandas loceklis un māca, kā kļūt par 
labiem līderiem. Viņš ir ēterisko eļļu vēstnieks un gūst patiesu baudu, vadot apmācības un demonstrējot, cik efektīvi 
kvalitatīvas ēteriskās eļļas palīdz cilvēkiem visos vecuma posmos. 
 
Aļona Zaporožčenko (Latvija) 
Skaista, dzīvesgudra sieviete, pasniedzēja, sistēmiskās un ģimenes terapijas konsultante, ģimenes izkārtojumu 
pēc Berta Helingera metodes vadītāja, EFT metodes praktiķe, vēdiskā astroloģe, jogas pasniedzēja, Sat Nam 
Rasayan dziedniece, “Aroma Life” un “Aromatherapy Institute” līdzdibinātāja. Viņas darbības virziens ir vērsts uz 
ķermeņa, gara un dvēseles savienošanu. www.astrovedapsychology.com   
 
Mira Urboniene (Lielbritānija, Lietuva)  
Veiksmīga uzņēmēja, vairāku zīmolu izveidotāja, aromterapijas institūta “Aroma Life Institute” līdzdibinātāja, 
lektore, veselīga dzīvesveida piekritēja un vienkārši brīnišķīga sieviete. Visas šīs lomas un viņas mīlestība pret 
ēteriskajām eļļām un komunikāciju ar cilvēkiem palīdz viņai iedvesmot cilvēkus būt atbildīgiem par savu veselību 
un labklājību. Mira ir pārliecināta, ka, pareizi rūpējoties par ķermeni un ievērojot veselīgu dzīvesveidu, mēs 
iegūstam psiholoģisku un fizisku līdzsvaru dzīvē. Viņa izveidoja institūtu “Aroma Life”, galvenokārt, lai sniegtu 
savas zināšanas un entuziasmu visiem, kas meklē iespējas attīstīties. www.aromalife.eu/ 
 
Anna Maria (Francija)  
Holistikais koučs, olfaktoterapeite, aromatoloģe, Francijas Integratīvās aromterapijas skolas aromterapeite 
(Parīze), funkcionālās ēdināšanas speciāliste, pasniedzēja, koučs un konsultante. Integratīvās aromterapijas 
tiešsaistes skolas “Aromtherapy Institute” līdzdibinātāja. Sertificēta “Transformation Game®” fasilitatore, 
sertificēta pasniedzēja un trenere starppersonu komunikācijā “Karpman Process Model®” (transactional analysis), 
“Process Communication Model®”, reiki pasniedzēja Francijas Tradicionālajā reiki institūtā, apguvusi ķermeņa 
orientēto terapiju un manuālo terapiju, nutriterapiju un nutricioloģiju, attīrošo un atjaunojošo programmu autore.  
www.aromatherapy-institute.com/ 
www.aroma-coaching.fr/detox-rus 
 
Viktorija Korņejeva (Latvija)  
Koša, eleganta sieviete, pazīstama taroloģe, autorskolas dibinātāja, starptautiskā ezotērisko un atveseļojošo 
prakšu festivāla “Destiny’s Gift” organizatore, “Alegria Event Center” aģentūras direktore, kluba “EzoteRīga” 
vadītāja, izklaides māksliniece. www.esotericfestival.com/ 
   
Irina Baidake (Latvija) 
Starptautiskās Tradicionālās un alternatīvās medicīnas izglītības un veselības biedrības locekle, starptautisko 
kosmoenerģētikas kongresu, tradicionālās tautas medicīnas un ārstniecisko speciālistu samitu un forumu 
dalībniece, Pasaules Veselības organizācijas locekle. www.healthenergy.lv/  
 
Dzintra Čevere (Latvija) 
Iemīlējos aromterapijā no pirmās ieelpas. Vairāku gadu garumā mācījusies dažādas atveseļojošās metodes, tajā 
skaitā nutricioloģiju, ķermeņa masāžu un apguvusi Raindrop tehniku. Viņa ar prieku dalās savā pieredzē un 
ēterisko eļļu lietošanā. “Ēteriskās eļļas ir atklājušas man brīnišķīgu pasauli – pasauli, kas palīdz cilvēkam būt tuvāk 
dabai, pasauli, kas ir bagāta ar košiem notikumiem un brīnišķīgiem ceļojumiem, pasauli, kurā ir skaistums, 
psiholoģiskā un fiziskā veselība, labklājība un harmonija visos līmeņos.” 
 
Eljana Zaharova (Krievija) 
Aromkonsultante, mākslas terapeite, kosmetoloģe, veselīga uztura konsultante, sieviešu slaiduma un skaistuma 
programmu vadītāja, aromterapijas konferenču un braucienu organizatore. 



 

 

 

 

 
Edīte Ivaņņikova (Latvija) 
Praktizējoša aromkosmetoloģe, holistiskā aromterapeite, spa tehnoloģe, ķīmiķe, olfaktoloģe, reiki meistare.  
 
Inese Zira (Latvija) 
“Atver durvis uz ēterisko eļļu pasauli – un Tu satiksi sevi,” ir pārliecināta Inese. Mg. psych. klīniskā psiholoģe, iepriekš 
strādājusi par bērnu un ģimenes konsultanti. Vairāk nekā 10 gadus strādā farmakoloģijas industrijā. Viņa ir 
pārliecināta, ka aromterapija nodrošina holistisku pieeju dzīvei un cilvēka veselībai.  
 
Oļesja Krasovska (Latvija) 
Kundalini jogas pasniedzēja, kas savās nodarbībās izmanto ēteriskās eļļas, un tas kopā vairākkārtīgi pastiprina 
labvēlīgo iedarbību uz organismu. Spēlē gongu – instrumentu, kas spēj mainīt un transformēt cilvēka apziņu, kā arī 
praktizē meditatīvi dziedinošu tehniku Sat Nam Rasayan.  
 
Erika Gintaliene (Lietuva) 
Pēc izglītības ekonomiste. Pēc dzīves aicinājuma – “Young living” mentore un vēstniece, kvalifikācija Gold.  Masāžu 
Raindrop un Vita Flex instruktore. Ērika ir brīnišķīga un dzīvespriecīga sieviete, kuras laimes stāsts ir par to, ko 
nozīmē uzņemties atbildību par savu bērnu veselību. 
 
Reģistrēties un iegādāties biļetes var šeit:   
https://tickets.paysera.com/ru/event/konferencia-aroma-power-zdorove-krasota-izobilie-8004 
 
Dalības maksa: 28 eiro  
 
Biļešu cenā ietilpst: 
 konferences apmeklējums; 
 kafijas pauze; 
 divu dienu ieejas biļete izstādē “Baltic Beauty 2018”. 

 
 

      

Kontakti:  
 “Aroma Life Latvia” 
E-pasts: dzintra@aromalife.eu 
Tālr.: +371 23200449 
 


