Pátek 24. 3. 2017
Hlavní sál

Sál 2

13:00	Ekart Vladimír
S Tygrem v kleci. Osvoboďte svůj mozek od starého
myšlení
14:00	Hlinková wlasta
Rawspirace. Příznivé účinky Raw stravy na zdraví
15:00	Komedovi Jan a Kateřina, Škola Umění milování
Intimita jako lék - soulad ve vztahu. Rozviňte v partnerství
vášeň, intimitu a svobodu
16:00

Novotný Martin
Mikrobiom 3.0. Vliv střevní mikroflóry na naše zdraví

16:45	Rychnovská Jitka, Taichi Praha
Taichi pro zdraví a dlouhověkost – ukázky zdravotního
a soutěžního cvičení, taichi zbraně
17:00	Repko Martin, Doc. MUDr., Ph.D.
Systém Jóga v denním životě při bolestech zad
17:45	Mantra Ánanda Band
Nádarúp a Parabrahma. Podobou Nejvyššího je zvuk –
rezonance
18:00	Filippi Gabriela, Diamantová Veronika, Piňos Petr, Haman Michal, Kopecký P. L.
Probuzení radosti – hudebně-transformační představení

Pátek

Sál 4

Sál 3

11:20	Perglerová Hana, Mgr. a Kočí Lenka, Mgr. RNDr.
Tajemství dobře fungujících komunit

13:00	Kříž Karel
Stromy a my – o nadějích a zázracích mezi stromy a lidmi

12:10	Perglerová Hana, Mgr. a Kočí Lenka, Mgr. RNDr.
Konflikt jako cesta k porozumění

14:00	Baková Eva
Potenciál roku 2017 – rok 2017 je dalším z unikátních roků
poslední doby

13:00	Weisová Ivana, Ing.
Jak zažít krásný porod v české porodnici
13:50	Sovová Petra
Jen tak normálně si porodit
14:40	Vršník Anna
Příjemně prožívat své ženství. Najděte si svou cestu
osobního rozvoje
15:30	Juřenčáková Kateřina, Bc.
Vědomá antikoncepce a plodnost.
16:30	KOKOZA, o. p. s.
Z kuchyně do kompostéru a zase zpět

15:00	Čagánek Michal
Prezentace románu Plyšový Buddha
16:00	Blechová Zdenka
Nerozumíš mi, ani já ti nerozumím – jak správně komunikovat ve vztahu
17:00	Matula Miloš
Karma rodu, karma rodiny – rodová karma nás ovlivňuje
víc, než si myslíme
18:00	Savčenko Vladimir, MUDr.
Kam se poděli opravdoví muži? – mužem se nerodíme,
mužem se stáváme

17:00	Hlinková wlasta
Zdraví a krásní zevnitř i zvenku aneb kosmetika ze spíže
18:00	Fuxová Daniela, Ing., časopis Nový Fénix
Pod křídly Fénixe. Setkání s autory časopisu

Pátek

Pátek

Sál 5

14:00	Vašek Václav
Moderní éra v elektromedicíně – jak zničit viry, bakterie
a parazity lusknutím prstu
15:00	Hrinková Jana, Mgr.
Pryč s překyselením – trojskok odkyselení a možnosti
použití zásadité péče o tělo
16:00	Plačková Iva
Homeopatická léčba seniorů a prevence stáří
17:00	Čadová Lenka, PhDr.
Lidské srdce – sídlo emocí – naše srdce informuje „velký
mozek“ o událostech v těle a celé tělo řídí
18:00	Angelo Renata
Kvantové vyléčení – jak odstranit mentální, emocionální
a další bloky bránící tělu v uzdravení

Sál 6

14:00	Gabanová Káťa
Sluníčka – cvičení pro lezoucí děti s maminkami
15:00	Rychnovská Jitka a Taichi Praha
Čchi-kung a Taichi, pět elementů proudění energie – taoistické cvičení pěti elementů pro zdraví a dlouhověkost
16:00	Ekart Vladimír
Rekonektivní léčení – přednáška s praktickou ukázkou
17:00	Paikert Alexandr
Jóga - posilování bez posilovny – braňte se napětí a únavě
pomocí jednoduchých jógových technik
18:00	Milevová Blanka
Mohendžodáro - tantra jóga pro ženy – cvičení pro ženy
všech věkových kategorií

10:30 – 14:40

Programový blok PRO-BIO LIGY a ČTPEZ

10:40 Hrbek Ivan, Ing. Fenomén faremního zpracování v ČR
11:15	Peterková Jana, Ing. Rozvoj ekologického zemědělství
a biotrendy v ČR a EU
11:50	Lysáková Jana, Mgr. Bílá místa na mapě trhu s biopotravinami
12:05 Dostálová Andrea Startupem v biosektoru
12:30 Vrána Pavel, Mgr. Úřední kontroly ekologické produkce
13:10	Valeška Jan, Mgr. KPZ – Komunitou podporované zemědělství
13:50 Kateřina Urbánková a Andrea Hrabalová
Pozvánka do expozice PRO-BIO Svazu EZ a do regionů ČR
10:35, 11:10, 11:45	Moučková Zuzana, Hrbek Ivan, Ing. Ukázka
výroby čerstvého přírodního sýru
12:20 Ochutnávka vyrobeného sýra
14:50

Kaštánek Petr, Ing., Ph.D.
Řasové biotechnologie pro potravinářství – mikrořasy
a jejich přínos pro zdraví

15:40	Skořepa Petr
Přírodní stavitelství – jak na zdravý a cenově dostupný dům?

Pátek

Pátek

16:30	Jirák Přemysl
Houby jako lék – medicinální houby jako přírodní alternativa klasické léčby

Pátek

17:20	Hodek Tomáš
Zapněte monitor půdy – principy bezpečné a efektivní
správy zemědělské půdy

Sobota 25. 3. 2017
Hlavní sál
10:20	Mühlfeit Jan, Ing., Novotná Kateřina
Odemykání dětského potenciálu
11:20

 urzíková Fijalka Sabla
T
Jantrajóga – ukázka tibetské jógy pohybu

11:30

 ühlfeit Jan, Ing., Svoboda David
M
Jak se prosadit v globální extralize aneb co se šampioni
mohou naučit od Buddhy

12:30

 housnoutdinova Lilia, Mgr., Hemelíková-Baudisová Jana
K
Ecstatic Fashion Fusion Show – módní přehlídka v doprovodu exotických tanců

13:10

 emanová Hanka, Kruntorádová Petra
Z
O knihách, časopisu a životě – rozhovor s Hankou Zemanovou

14:05

 adovi Dan a Jana, Mach Tomáš
Č
Ochutnávka hudební meditace

14:30

Senchenko Alexander
Schopnost tvoření reality odhalena – jak funguje tvoření
reality, lidský mozek a vědomí, a jak spolu navzájem souvisí?

15:45

R ychnovská Jitka
Taichi pro zdraví a dlouhověkost – ukázky zdravotního
a soutěžního cvičení

16:00

Janeček Karel
Celonárodní občanská hra Prezident 21 – vyberme společně kandidáta, na kterém se shodne co nejvíce lidí

16:45

R ychnovská Jitka
Taichi pro zdraví a dlouhověkost – ukázky zdravotního
a soutěžního cvičení

17:00

 tudnička Milan, Mgr. et Mgr.
S
Naučme se radovat i ve špatných chvílích – mít rád život i včetně
bolestivých situací, které život přináší, je návyk, kterého lze dosáhnout

18:00

Paikert Alexandr
Jóga v práci – zbavte se stresu, strachu a únavy

Sobota

Sál 4
10:30	Gelnar Milan
Astrologie, sexy mozek a Hvězdná cesta – podstata problémů v partnerských vztazích z pohledu astrologie
11:30	Kalivodová-Štichová Eva
Harmonizace čaker-proudění energie – uvolnění energetických pout v těle, které způsobují fyzické nebo psychické
problémy
12:10	Kalivodová-Štichová Eva
Křest knihy Věštba numerologickými kostkami – křtít
bude známá zpěvačka Zuzana Stirská a její Fine Gospel
Time
12:40	Komedovi Jan a Kateřina, Škola Umění milování
Intimita jako lék – soulad ve vztahu – rozviňte v partnerství
vášeň, intimitu a svobodu
13:30	Policar Robert
Astrologie, sny a jejich využití v každodenním životě – jak
uplatnit schopnost snění k nalezení osobního štěstí?
14:30	Vostrá Markéta
Jak rozchodit rozchody – přednáškový blok časopisu
Meduňka
15:00	Chadžijská Marcela, Hadaš Miroslav, Ing.
Jak na parazity? – přednáškový blok časopisu Meduňka
15:55	Peschlová Judita
Léčivá místa magické Prahy – přednáškový blok časopisu
Meduňka
16:45	Strunecká Anna, Prof. RNDr., DrSc.
Zastavíme tsunami civilizačních nemocí? – přednáškový
blok časopisu Meduňka

Sobota

18:00	Makariusová Radana, PhDr., Ph.D.
Jak myslíme, tak žijeme – klidem mysli k vnitřní rovnováze

Sál 2

Sál 3

10:30

Sovová Petra
10 kroků k optimální porodní péči – pravidla bezpečného
a zdravého porodu v porodnici

10:30	Boura Slávek
Nedamovský poltergeist – román na základě skutečných
událostí

11:30

Lukeš Pavel
Harmonická rodina – recept na štěstí podle systému
S.N.Lazareva

11:30	Pešková Marcela
Vztahy očima rodinných konstelací – přednáška s krátkou
ukázkou

12:30	Šonková Romana, Ing., Dobrý Petr
Klecové velkochovy patří do minulosti – víte, jak žijí
zvířata, která konzumujete?

12:30	Syrový Vít, Ing.
Jak ochraňovat čistotu duše – jak se vyhnout běžně neviditelným nástrahám a nebezpečím

13:30	Aujeská Lucie
Ženská sexualita a spiritualita – o vědomé sexualitě,
komunikaci a intimním zdraví

13:30	Khousnoutdinova Lilia, Mgr., Ertner Jindřich
Je možné měřit štěstí? – koncept Hrubého domácího
štěstí a s tím spojené měření

14:30	Nagyová Andrea, PhDr.
Byť bližšie k deťom alebo o čom deti nehovoria

14:30	Krejčík Václav
Indie – iluze, realita a představa – Indie se musí prožít.
Buď se zamilujete, nebo řeknete již nikdy

15:30	Zieneckerová Monika
Chtěj VÍC! – všechno máme ve svých rukou
16:30	KOKOZA, o. p. s.
Z kuchyně do kompostéru a zase zpět.
17:30	Kraemer Pavel
Inovativní vzdělávání
18:00	Skořepa Petr
Živá škola – přirozené vzdělávání. Škola štěstí a přírodní
moudrosti

Sobota
Sál 5
10:30	Zezulková Petra, Motýĺová Erika
Radostné tance Khaita – prožitkový workshop
11:30	Čadovi Dan a Jana, Dajána
Léčivé tóny – cesta k harmonii – jak nás může hudba
a zpěv harmonizovat, čistit, uvolňovat a léčit?

15:30	Münz Vladimír
Mužská spiritualita – duchovno jsi ty a to, co děláš
16:30	Růžičková Hana, Ing.
Terapií Mysli pro šťastné srdce – vše, co ve svém životě
zažíváme, tvoříme tím, co máme v sobě
17:30	Matula Miloš
Ekvádor: objeveno ztracené město obrů – cesta M. Matuly
do ekvádorské džungle

Sobota
Sál 6
10:30	Syrový Vít, Ing.
Jak se vyhnout chemii v kosmetice? – co se ukrývá za
názvy na obalech kosmetických prostředků
11:30	Miler Stanislav
Jak správně mixovat – kuchařské demo s ochutnávkou

12:30	Paikert Alexandr
Jóga – posilování bez posilovny – zbavte se napětí a únavy
pomocí jednoduchých jógových technik

12:30	Vyoral Petr, Bc.
Domácí fermentace snadno a rychle – výroba sýru, řeckého
jogurtu, kvašené zeleniny

13:30	Rychnovská Jitka
Čchi-kung a Taichi, pět elementů proudění energie – taoistické cvičení pěti elementů pro zdraví a dlouhověkost

13:30	Pavlíček Jiří, Mgr.
Správný způsob detoxikace – z pohledu tradičních stravovacích systémů a moderní biomedicíny

14:30	Bartošek Martin, Mgr. Bc.
Cvičení Osho divine healing a OM chanting – harmonie,
relaxace, mír a radost

14:30	Bylinkina Inga
Tajemství tonizujících bylin – speciální kategorie bylin
pracujících na jiných principech, než jsme zvyklí

15:30	Brůna Dušan, Ing., Ph.D.
Jóga v denním životě kdekoli a kdykoli, pro každého bez
rozdílu věku či schopností

16:00	Suchopár Ondřej
Osobnostní změna jako cesta ke zdraví

16:30	Hemelíková-Baudisová Jana
Workshop indického tance – naučte se veselou jednoduchou choreografii
17:30	Gomez Juan Carlos Pacaya
Shaman-spirit, meditace, tradiční šamanské léčitelství
jihoamerické peruánské Amazonie

Sobota

17:00	Hrinková Jana, Mgr.
Zdraví díky odkyselení – metoda Dr. Jentschury k odstranění škodlivých usazenin z organismu
18:00	Vozár Ľubomír
Vaša voda – váš život – akým spôsobom ovplyvňuje voda
naše zdravie

Sobota

Neděle 26. 3. 2017
Hlavní sál
10:20

 uchařová Gregor Taťána, Policar Robert, Martincová Iva
K
Život v proudu – povídání s Taťánou Gregor Kuchařovou,
Robertem Policarem a Ivou Martincovou o životě, smrti,
znovuzrození a astrologii

11:10	Samarasovi Zuzana a Jannis
Přitažlivost – recept na život neexistuje
11:55	Toman Ivo
Strach, tréma, obavy a návody jak na ně
12:35	Komedovi Jan a Kateřina, Škola Umění milování
Intimita jako lék – soulad ve vztahu - rozviňte v partnerství
vášeň, intimitu a svobodu
13:30	Torres Asdrubal
Poselství indiánů Arhuacos – uvidět, uslyšet, pocítit,
prožít… jinak, než jste zvyklí

Sál 2
10:30	Vystavěl Filip Pathik
O bosé chůzi a barefoot obuvi – nohy jsou základnou
našeho těla
11:30	Říha Palečková Denisa, Mgr., CSB.
Jak být zamilovaní i po 20 letech? – co dělat, aby se
z milenců nestali v lepším případě kamarádi?
12:30	Königsmarková Ivana
Odborná a láskyplná péče při porodu – pro těhotné ženy
a jejich partnery
13:30	Kolací Mašková Markéta, Mgr., Alblová Lucie, Mgr.
O dětské obuvi s odborníkem – jak vybrat vhodnou obuv
a nezbláznit se
14:30	Krajčírová Johana, Aichlmanová Alena
Vzdělávání v Himálaji – klášterní a moderní školy v Indii

Sál 3
10:30	Brožová Marie, Vostrá Markéta
Ženské aspekty horoskopu – vztahy, seberealizace a osud
11:30	Pfeiffer Tomáš
Biotronik odpoví na dotazy návštěvníků, ukázka hry na
tajuplný Vodnářský zvon
12:30	Kalivodová-Štichová Eva
Léčení těla skrze duši - jak si udělat diagnostiku a přejít
rovnou k léčbě
13:30	Rashi Příhodová Irena
Regrese z praxe, o čem to je…
14:30	Vyroubal Petr, JUDr.
Právo a spiritualita – jsou to skutečně tak odlišné pohledy
na svět?

14:45	Mantra Ánanda Band
Nádarúp a Parabrahma – podobou Nejvyššího je zvuk

15:30	Mikulka Sumito Petr, Bosna Daniela
Tajemství bosenských pyramid

15:30	Matula Miloš
THOVT, egyptský hermetismus – poselství, které nebešťan Thovt přinesl lidstvu

15:00	Lymbery Philip
Farmagedon: Skutečná cena levného masa – o intenzivní
živočišné výrobě

16:30	Kraemer Pavel, Kršňák Jan
Inovativní vzdělávání

16:30	Blechová Zdenka
Nemoci pocházejí z emocí – aneb vše se dá vyléčit

16:30	Sam Modrý Medvěd, Fuxová Daniela, Ing.,
časopis Nový Fénix
Bubnování s Novým Fénixem – workshop s 50 bubny

Neděle
Sál 4
10:30	Šiškin Vadim
Učebně-ozdravné kurzy dle Norbekova pro aktivizaci
vnitřních rezerv člověka
11:30	Peschlová Judita
Andělská alchymie pro ženy – znovunalezení sebe sama
jako šťastné ženy
12:20	Heřmanová Daria, Mgr.
Manipulace – já s ostatními, oni se mnou, já sám se sebou... Proč?
13:10	Pavláčková Marcela, Martincová Iva
Chci Ti ještě říct – dopis zesnulému, psaný na speciální
vodou rozpustný papír
13:40	Ekart Vladimír
S Tygrem v kleci – osvoboďte svůj mozek od starého myšlení
14:35	Makariusová Radana, PhDr., Ph.D.
Jak myslíme, tak žijeme - klidem mysli k lehkosti bytí

Neděle
Sál 5
10:30	Jenšová Klára, Mgr.
Tón duše – zvukem, hlasem a vibracemi ke spojení s duší
11:30	Klimeš Pavel
Svítání – cvičení jógy nejen pro děti, Jóga v denním životě
12:30	Milevová Blanka
Mohendžodáro, tantra jóga pro ženy – cvičení pro ženy
všech věkových kategorií
13:30	Čagánek Michal, skupina PraMeny
Hudba léčí, ticho uzdravuje – hudební meditace
14:30	Čadovi Dan a Jana, Dajána
Léčivé tóny – cesta k harmonii, workshop s praktickými
ukázkami
15:30	Turzíková Fijalka Sabla
Jantrajóga a kumar kumari – tibetská jóga pohybu
16:30	Ekart Vladimír
Rekonektivní léčení – přednáška s praktickou ukázkou

15:30	Bukáčková Kateřina, Mgr.
Cesta podle Brandon Bays – hluboká léčebná metoda
i praktická pomoc do každodenního života
16:30	Burian Jan
Všímavostí ke spokojenosti – jak zlepšit všímavost
ke svému tělu a svým pocitům

Neděle

Neděle

Neděle
Sál 6
10:30	Sedláček Tomáš
Veganství s duší - o tom, co se nachází za vaším jídelním
stolem
11:30	Miler Stanislav
Zdravá rostlinná strava – jak jíst zdravě, ekologicky
a eticky
12:30	Jánská Hana
Pěstování bylin v bytě i na zahradě – vlastní bylinky pro
zdraví z přírody
13:30	Hlinková wlasta
Čím si dodat energii – tipy k přípravě sportovních nápojů
a svačinek
14:10	Pavlíková Michaela, Mgr.
Jídlo jako meditace – jak docílit silného metabolismu
pomocí vědomého jedení
15:00	Jančová Dagmar
Soumrak civilizačních chorob – frekvencemi proti závažným onemocněním

Neděle

