Anotace k přednáškám
PÁTEK 1. 12. 2017
10.00 – 11.00 hod.
Jak si správně přát
Iveta Kolínková
Anotace: Sny se uskutečňují každý den. Neustále si něco přejeme. Co si přejete vy? Zdraví, krásné
partnerství, vysněné povolání, opravdové přátelé, dostatek času pro sebe i ostatní, vnitřní klid a mír.
11.00 – 12.00 hod.

Léčení končetin a páteře pomocí vrozeného pudu
Štefan Zakuťanský
Anotace: Objevitel samoléčebného pudu, autor samoléčebné metody, objevitel zapomenuté
československé metody tradiční medicíny, terapeut, chiropraktik, autor knihy „Samoléčebný pud“ –
samoléčba zánětových onemocnění (dýchacích, pohybových, alergických aj.). Nenechejte si ujít
přednášku s praktickými ukázkami.
12.00 – 13.00 hod.

Láska a vztahy na dlani
Jana Niessenerová
Anotace: Ukazuje linie srdce to, jak prožíváme vztah? Odráží se počet vztahů na liniích sexuality?
Projeví se ukončený vztah v liniích na dlani? Čeká vás ještě velká láska? Kde se hledají děti?
To a ještě mnoho dalšího se dozvíte na mé přednášce.
13.00 – 14.00 hod.

Záhady Číny a Tibetu
PhDr. Arnošt Vašíček
Anotace: Sestoupily z nebes tajemné dračí bytosti? Co se odehrávalo v prastarých svatyních na poušti
Gobi? Kde se nachází vchod do neznámé podzemní říše? Odkud přilétají záhadné objekty nad horou
Kailás? Jaké přísně tajné rituály byly vykonávány v podzemí tibetských klášterů?
14.00 – 15.00 hod.

Jednoduché principy a základní pilíře Feng-Shui
Eva Šiška Filipová
Anotace: Aktivujte si hojnost, zdraví a vztahy!
Chcete znát fígle pro peněžní „Flow“…? Jak aktivovat energetické pole Čchi…? Jak harmonizovat Vaše

manželství? Jak najít toho pravého partnera? Mají vstupní dveře vliv na Vaše peníze, vztahy a
zdraví…? Je důležitá barva peněženky? Co skrývají bankovky, které nosíme v peněžence…? Ložnice,
jak moc je důležitá pozice postele, barvy a světlo…?

15.00 – 16.00 hod.

Orgonity
Ivan Benetín
Anotace: Energetické působení orgonitů na lidský organizmus. Harmonizace energetického pole.
Zbavování se negativních energetických bloků cvičením s orgonitem.

16.00 – 17.00 hod.

Nic není nemožné
Zadaa Bayarjargal
Anotace: Mluví zde o rituálech, jak hodně a v čem můžou lidem pomoci a změnit jim život.

SOBOTA 2. 12. 2017
10.00 – 11.00 hod.

Od astrologie přes partnerské vztahy k focení Aury a měření čaker
Milan Gelnar
Anotace: Astrolog návštěvníky své přednášky seznámí, avšak velmi srozumitelným a i pro laiky
pochopitelným způsobem, s principy fungování astrologie. Na příkladech zejména z partnerského
života – mezi muži a ženami ukáže, jak lze pochopit sám sebe, toho druhého a najít společnou řeč.
Nakonec dá návod, jak postupovat, aby člověk směřoval ke štěstí, spokojenosti a harmonii. Přednáška
bude zakončena předvedením unikátního přístroje na focení Aury a měření čaker Aura Cloud 7, který
zmíněné umí zobrazit ve 3D provedení a jehož výsledkem je cca 15 stránkový sebepoznávací
elaborát. Tento unikátní přístroj je zřejmě jediný ČR a SR a návštěvníci přednášky dostanou možnost
si jej za zvýhodněnou cenu osobně vyzkoušet.
11.00 – 12.00 hod.

Každý je jedinečný unikát
Marcela Gulaba
Anotace: Každý je jedinečný unikát, není stejný otisk ruky, není stejné DNA, to co umíš Ty, neumím já
a možná já Tě mohu něčím obohatit. Nacházejme svoji unikátnost v ruce. Jaké jsou naše silné
stránky? Odpovědi nalezneme "po ruce" v ruce. Přes poznávání sebe sama spějeme k pocitu štěstí,
naplňování plánu duše, blaženosti, blahobytu.

12.00 – 13.00 hod.

Životní mapa- Brána na cestě umění žít šťastně
Edita Činčalová
Anotace: Unikátní česká diagnosticko-terapeutická metoda určená všem, kteří si potřebují vyřešit
osobní i pracovní problémy. Životní mapa pro dospělé Vám odpoví na otázku, proč se Vám některé
věci dějí a opakují. Odhalí funkční a nefunkční životní vzorce a dá návod, jak se zbavit této zátěže.
Dětská životní mapa přináší rychlou pomoc rodičům i jejich dětem. Umožňuje rodičům pochopit svět
jejich dítěte, vnímání jeho problémů. Odhaluje skryté strachy a jiné zátěžové situace a dává současně
návod, jak s těmito výsledky pracovat.

13.00 – 14.00 hod.

Co nás čeká v roce 2018 z pohledu numeroempatie
Bc. Dagmar Halotová
Anotace: Rok 2018 bude pod mimořádnou mistrovskou roční vibrací 11 - co nám přináší do našich
životů a jak nás ovlivní, když se dokážeme vcítit do vibrací čísel a žít na základě jejich energie.

14.00 – 15.00 hod.

Ledviny a lymfatický systém
Ing. Šárka Laštovičková
Anotace: Podpora ledvin a lymfy pomocí ovčí vlny, energetických obrázků, léčivých kamenů a
bylinných esencí.

15.00 – 16.00 hod.

Toxiny a detoxikace
Jana Schwarzová
Anotace: Dnešní svět se všemi vymoženostmi a technikou je stále více plný různých jedů. Chemické
látky v prostředí i potravinách, těžké kovy, různé druhy alergenů, ale i emoce a stres jsou nedílnou
součástí našeho života. Detoxikace je důležitým krokem na cestě k odstranění těchto jedů - toxinů.
Pomocí preparátů se snažíme nastolit v organismu stav, kdy si tělo dokáže poradit s těmito toxiny a
navrátit se tak do optimálního fungování.
16.00 – 17.00 hod.
Jak nahoře tak dole – principy vládnoucí nad existencí
Emilie Bertová
Anotace: Lidský mikrokosmos – čtyři reality. Uspořádání mysli podle archetypálních principů.

NEDĚLE 3. 12. 2017

10.00 – 11.00 hod.

Představení firmy Naděje- bylinné a pupenové tinktury
Eva Hrindová
Anotace: Tinktury, spreje, oleje a masti z firmy Naděje umí pomáhat při různých nemocech a
potížích. Velmi dobře ale fungují také v rámci prevence a na podporu dobrého fungování organismu.
Hodí se tedy i jako dárek pro každého. Na podporu hezké pleti a zdravé pokožky, při hubnutí, na
podporu krásných a zdravých vlasů, na zmírnění stresu, na podporu imunity. Vybere si opravdu
každý!
11.00 – 12.00 hod.

Co prozradí vaše dlaň
Světlana Guzmanová
Anotace: Vaše dlaň je Váš vesmír. Co prozrazuje barva dlaně. Vaše dlaň se energie lásky a zdraví. Jak
si přivolat partnera pomocí Vašich rukou.
12.00 – 13.00 hod.

Tajomstvo osobnej mandaly
Mgr. Lubomír Slejzák
Anotace: Mgr. Ľubomír Slejzák predstaví unikátny systém tvorenia mandál podľa dátumu narodenia.
Základ tvorí tradičná čínska filozofia piatich elementov, ktorá je originálnym spôsobom prepojená s
metafyzikou mandalového priestoru. Autor vytvoril touto metódou od roku 2004 už viac ako 3000
mandál do celého sveta.

13.00 – 14.00 hod.

Naučte se správně a účinně používat a užívat oleje lisované za studena podle Tradiční ruské
medicíny
Ing. Alice Krempaská

Anotace: Nic není nemožné". Mluví zde o rituálech, jak hodně a v čem můžou lidem pomoci a změnit
jim život.

