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Sál 2

Pátek 17. 9. 2021
sál 1

Sál 2

14:00 Júlia Černohorská
Žilní poradna / Otoky, bolest a tíha v nohou – to vše jsou příznaky
chronického žilního onemocnění dolních končetin.

14:30 Josef Chocholoušek
Správná strava podle DNA / Které potraviny vás posilují a které oslabují?
	Test stravy podle DNA nám tyto potraviny zjistí.

14:30 Gabriela Kovářová, David Kovář
Rodičovství, cesta osobního rozvoj
přináší

14:30 Zuzana Adam
3 jednoduché kroky s Feng Shui / Vyzkoušejte 3 jednoduché kroky Feng
	Shui a dejte věci do pohybu.

15:30 Marie Dohnalová
Vesmírný poutník / Literárně-hudební pořad o věčných otázkách lidstva

15:30 Karel Kříž
Stromy a my / Od kořenů až do koru

16:30 Nicole Lukášková
Emoce a naše nemoci / Ukážu vám, jak je možné řešit emoční-psychickou
stránku a zbavit se fyzických potíží současně.

16:30 Jan Komeda
Tantra = cesta ke svému plnému p
pod tíhou neviditelných nebo zjevnýc

17:30 Peter Planieta
Principy orientální diagnostiky / Diagnostika zdraví podle pěti elementů

17:30 Judita Peschlová
Ženy alchymistky a jejich přínos /
a léčitelská role a síla žen alchymiste

15:30 Radan Gocal
Proč a jak pečovat o naši imunitu? / Objevte, jak přirozeně posilovat
obranyschopnost našeho organismu. Vliv zdravého životního stylu.
16:30 Adam Česlík
Holistický přístup ke zdraví
17:50 	Lucie Uhlířová, Matrovníci
Kraniosakrální jóga®: křest knihy a koncert / V jednotě poznání

Sál 3

Sál 4

A / Které potraviny vás posilují a které oslabují?
tyto potraviny zjistí.

14:30 Gabriela Kovářová, David Kovář
Rodičovství, cesta osobního rozvoje / Otevřete se darům, které rodičovství
přináší

14:30 Petr Vašák
Božský dech / Dechová extáze a sebe-léčení - objevte sílu a kouzlo dechu
a svého léčebného potenciálu!

rně-hudební pořad o věčných otázkách lidstva

15:30 Karel Kříž
Stromy a my / Od kořenů až do koruny aneb nebe existuje

kážu vám, jak je možné řešit emoční-psychickou
ch potíží současně.

16:30 Jan Komeda
Tantra = cesta ke svému plnému potenciálu / Mnoho z nás žije svůj život
pod tíhou neviditelných nebo zjevných limitů.

16:15 	Lucie Uhlířová, Radek Novák
Kraniosakrální jóga® na vlastní kůži / Vyzkoušejte si tento jedinečný směr
na workshopu s Radkem Novákem, mistrem v halové lukostřelbě,
jogínem a sportovním lezcem.

ostiky / Diagnostika zdraví podle pěti elementů

Sál

17:30 Judita Peschlová
Ženy alchymistky a jejich přínos / Pokrok, rozvoj, novátorství: magická
a léčitelská role a síla žen alchymistek od starověku až po novověk
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Sál 2

jďme si povídat o vztazích

O novém konceptu cvičení
vývojovou kineziologií

árnutí / Praktický workshop, jak zpomalit stárnutí
abychom omládli přirozenou cestou.
si vytvořit vitální prostor pro život.

ě ke zdraví / Jak přírodně na candidu

eda s autorkou knihy Léčba informací
a jejich souvislost se zdravím.

dování / Emoce: K čemu je
Můžeme být jen šťastní?

Každý člověk je jedinečný.
ní.

Sobota 18. 9. 2021
sál 1

Sál 2

10:30 Eva Hájková
Jak praktikovat 5R protokol pro obnovu střev a imunity? /
Praktické tipy

10:30 Radka Klementová
Vztahy tak trochu jinak / Pojďme si povídat o vztazích
z jiného úhlu pohledu

11:30 Ondřey Ecstatic, Tom Traveler
Život ve spirituální komunitě na Bali / Místo, které mění lidem životy

11:30 Kateřina Macháčová
Pohybem do vlastního těla / O novém konceptu cvičení
	PERMANENTO inspirovaném vývojovou kineziologií

12:30 Helen Stanku
Magická zrcadla / Intuice a koučink pomocí magických zrcadel
13:30 Jan Komeda
Zlaté a tmavé stíny ve vztazích / Zamilujeme se do zlatých stínů partnera
a rozcházíme se díky tmavým. Chcete-li žít plně svůj život a vztah,
pochopte své stíny.
14:30 Markéta Vostrá, Marie Brožová
Merkur - malý velký spojenec v našem horoskopu /
Přišli jsme na svět tak, jak máme být. Jde jen o to najít
správnou formu vyjádření.
15:30 Mark Dzirasa
UPGRADE 2021!
16:30 	Lucie Königová
Cesta zpátky k sobě / Jak porozumět sami sobě, začít měnit svá vnitřní
nastavení a žít v souladu se sebou.
17:30 Adam Česlík
Stoupání po úrovních Vědomí / O skutečném potenciálu nás samých

Sál 3
10:30 Daria Heřmanová
Bachovy esence / Pomoc v dnešní době
11:30 Jarmila Beranová
Automatická kresba jako terapie / Kresba jako zrcadlení
12:30 Pavla Rozínková
Esenciální život / 99 důvodů, proč a jak si pustit esenciální oleje do života
13:30 Miroslav Musil
Magie v použití běžného dne / aneb využití energií kolem nás
14:30 Kvido Kuželka
Důležitost vody a soli pro naše tělo / Pojďme si říct, proč kromě
harmonizované vody je i živá sůl nezbytnou složkou správné hydratace
našeho těla…
15:30 Vlastimil Bažant, Pavel Krejčí
Poznatky přírodního léčitele–prostředníka / Z věčnosti
přicházíme, do věčnosti se vracejme...
16:30 David Bongo, Matěj Richter
Mentální disciplína: Mozek nejste vy / Mozek nesoudí.
Když mu dáte zadání, tak ho splní.
17:30 Katarína Baniariová
Ako žiť v ženskom tele v modernej dobe? /
Antropologický pohľad na zdravie ženy v modernej dobe.

12:30 Chris Seraphie
Antiaging - čas hacknout stárnutí / Praktický workshop, jak zpomalit stárnutí
buněk a 10 metod co dělat, abychom omládli přirozenou cestou.
13:30 David Eyer
Přírodní a zdravé domy / Jak si vytvořit vitální prostor pro život.
14:30 Michaela Weissová
Celostní průvodce na cestě ke zdraví / Jak přírodně na candidu
15:30 Marie Vilánková
Informační medicína / Beseda s autorkou knihy Léčba informací
nad otázkami síly informací a jejich souvislost se zdravím.
16:30 Eva Prokešová
Emoce jako semafor rozhodování / Emoce: K čemu je
máme? Můžeme je nemít? Můžeme být jen šťastní?
17:30 Peter Planieta
Strava podle 5 elementů / Každý člověk je jedinečný.
	A to platí i v našem stravování.

Sál 4
10:30 Vitalvibe Tým, Chris Seraphie
Kakaová ceremonie „Moudrost srdce“ / Napojme se na
své srdce a hlubší sféry vědomí pomocí ceremoniálního kakaa.
11:30 Václav Rámpuri Háse
Dech, brána ke svobodě / workshop dechového cvičení
12:30 Alexej Byček
Léčivý zpěv / Léčivý zpěv s pianem o Nové Zemi a radosti ve tvém srdci
13:30 Kateřina Makrlíková
Nehormonální antikoncepce (jak) jinak / Nehormonální antikoncepce
jako součást láskyplného životního stylu.
14:30 Karolína Kubešová
ROCKová meditace / Proměň svůj strach v odvahu a otevři
své ROCKové srdce…
15:30 Alena Šídlová
Objev Dar Dechu / DECH je mostem mezi naší myslí, tělem a srdce,
klíčem k radosti, klidu a hojnosti.
16:30 Miroslav Eisenvort
Didgeridoo solo / Didgeridoo - prastarý hudební nástroj,
se kterým lze zahrát jak relaxační, tak i taneční skladby
17:30 Falun Gong
Unikátní duchovní cesta a sytém rozvoje těla a mysli, pocházející
ze starobylé duchovní praxe Číny.

Sál 3

10:30 Daria Heřmanová
Bachovy esence / Pomoc v dnešní dob

11:30 Jarmila Beranová
Automatická kresba jako terapie / Kre

12:30 Pavla Rozínková
Esenciální život / 99 důvodů, proč a ja

13:30 Miroslav Musil
Magie v použití běžného dne / aneb vyu

14:30 Kvido Kuželka
Důležitost vody a soli pro naše tělo / P
harmonizované vody je i živá sůl nezby
našeho těla…

15:30 Vlastimil Bažant, Pavel Krejčí
Poznatky přírodního léčitele–prostře
přicházíme, do věčnosti se vracejme...

16:30 David Bongo, Matěj Richter
Mentální disciplína: Mozek nejste vy
Když mu dáte zadání, tak ho splní.

17:30 Katarína Baniariová
Ako žiť v ženskom tele v modernej d
Antropologický pohľad na zdravie ženy
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Neděle 19. 9. 2021
sál 1
10:30 Veronika Hájková
Podzim na talíři / Fermentace, kvašení, stravování podle ročních obdobípodzim
11:30 Robert Policar
Živly z pohledu astrologie / Předpověď na další období
13:00 Chris Seraphie
Biohacking - vylaď své zdraví / Nauč se strategie, jak hacknout různá
onemocnění a objev potenciál mysli, těla i vědomí.
14:30 Charlotte Benátská
Komunikace ve vztazích / Jak předcházet konfliktům, základy efektivní
komunikace.
15:30 Marie Suková
Praktické Feng Shui pro každý den / Jak můžete využít učení starých
čínských mistrů v 21. století?
16:30 Tomáš Adam, Victoria Contoret, Jiří Charvát, SUVE
	Sebepoznání klíčová cesta pro život / Kdybyste věděli, že když dostatečně
poznáte sebe, je možné zrealizovat vše, co si přejete?

Sál 2

Sál 3
10:30 Iris Palaanová
Šamanka trojí síly a její zkušenosti
11:30 	Lucie Kolaříková
Léčení stresu a strachu / Kde se v nás bere stres a strach?
12:30 Kateřina Černá
Akáša - vesmírný internet / Akáša je knihovna neboli tajemná sféra zápisů,
kde jsou uloženy všechny záznamy lidí a světa vůbec.
13:30 Judita Peschlová
Léčivé dračí linie Prahy a Meluzína / Co jsou vlastně Dračí linie a uzly?
Jak na nás působí? Kde se nalézají v Praze a jak souvisí s Meluzínou?
14:30 Jaroslav Kalousek
Vznik a struktury Universa / Kde jsme se tu vzali?
15:30 Adam Táborský
Jak si zachovat respekt a najít odvahu. / Komfortní zóna nám
poskytuje hranice.

Sál 4

10:30 Josef Chocholoušek
Thermoscreening zánětů / Výzkum a vyhodnocení užití skenování
termokamerou pro zjištění zánětů a změn v organismu

11:30 Falun Gong
Unikátní duchovní cesta a sytém rozvoje těla a mysli, pocházející
ze starobylé duchovní praxe Číny.

11:30 Pavel Sobek
Imunita a vitalita - jak je spojit? / Cesta k trvalému zdraví

13:00 Jan Komeda
Emoce a energie dobrý sluha, špatný pán / Nenechme se emocemi
a energiemi ovládat. Naučme se jim rozumět a vést je.

12:30 Vlasta Lisková
Síla předků pomáhá lépe žít / Přínos rodinných konstelací
13:30 Denisa Písaříková
Svoje dítě mazlím vědomě / Kontakt je pro miminko potřeba, nechce rodiče
vydírat
14:30 Kristýna Balážová
Žiju a mluvím bez obalu / Jak produkovat méně odpadu s lehkostí
a radostí
15:30 Zuzana Chabová, Denisa Písaříková
Jak může vypadat sebeřízení v partě neškoláků / Povídání o založení
a vedení neškolácké skupiny pro děti

14:30 Jana Hemelíková-Baudisová
Flamenco Inspiration / taneční workshop
15:30 Karolína Kubešová
ROCKová meditace / Proměň svůj strach v odvahu a otevři
své ROCKové srdce…

