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Pátek 23. 3. 2018
Hlavní sál 

14:00 Vladimír Ekart 
 S Tygrem v kleci - Osvoboďte svůj mozek ze starého  
 myšlení a vytvořte (jak já říkám) „Život, kterej žeru”. 

15:00  Kalman Horvát 
 Jiný úhel pohledu - Vím, že si dokážete bez šprtání  
 zapamatovat 70 čísel, nebo z hlavy vynásobit 52 x 58.  
 Dokážu vám to. 

15:45  Jitka Rychnovská 
 Taichi pro zdraví a dlouhověkost - ukázky zdravotního  
 a soutěžního cvičení

16:00 David Frej 
 Stravou proti zánětu a civilizačním nemocem - Jak zánět  
 ovlivňuje naše zdraví, zvyšuje riziko nemocí a jak ho řešit? 

16:45  Klára Stejskalová a Meera Design 
 Módní přehlídka modelů z BIO bavlny a rozhovor  
 o české značce.  

17:00  Asdrubal Torres 
 Poselství indiánů Arhuacos - Uvidět, uslyšet, pocítit,  
 prožít… jinak, než jste zvyklí. 

18:20  Suvereno 
 Suvereno Live

Sál 2
12:30  Vlasta Jirásková 
 Jak zažít krásný porod a dobrý počátek kojení  
 Na co se zaměřit při přípravě na porod a kde hledat  
 informace?

13:30  Petra Sovová 
 Jen tak normálně si porodit - Jak se připravit na porod,  
 když ho chci prožít co nejpřirozeněji? 

14:25  Dana Hegerová, Kateřina Halamová, Kamila Bobková 
 Můžeme dotykem změnit svět? - Jak vytvářet pevné,  
 láskyplné a respektující vazby mezi lidmi. 

15:15  Simona Šašková 
 Cesta k sobě s moudrostí koní - Kůň jako přirozený učitel. 

16:15  Jan Kršňák 
 Jak se učíme hrou? - Hra jako přirozený způsob učení se. 

17:10 Zuzana Krejčí, Monika Van den Berg 
 Všímavý rodič - Napadlo vás, že být rodičem  
 se předpokládá, ale neučí? 

18:00  Honza Drobný 
 Vždy je cesta aneb Ztracený bílý muž a pochroumaný pes  
 napříč kontinenty. 

Sál 3
14:15 Helen Stanku
 Aktivace třetího oka - Jak aktivovat třetí oko a jaké klady  
 tato aktivace přináší?

15:15  Marcela Pešková 
 Vztahy očima rodinných konstelací - přednáška s ukázkou 

16:15  Květa Kolouchová 
 Květ Života - význam, symbolika a použití. Inspirace  
 pro tvorbu a meditaci. 

17:10  Radana Makariusová 
 Jak usměrnit neklidnou mysl - Zvládnutí neklidné mysli  
 je velkou životní výzvou. 

18:05  Lenka Papadakisová, Marcela Hrubošová 
 Žena, finance a podnikání - 3 praktické tipy pro podnikání  
 a finanční hospodaření. 

 
 

Sál 4
13:30  Jana Pozlovská 
 Skvělý zrak bez brýlí - Odhalte základní princip  
 přirozeného vidění bez brýlí. 

14:30  Zdena Blechová 
 Nemoci pocházejí z emocí aneb vše se dá vyléčit. 

15:25  Denisa Dědičová, Olga Štrejbarová, Jiří Klein,  
 Dominika Trčková  
 Jak laskavost ovlivňuje zdraví a vztahy?  
 Povídání (nejen) o projektu #Laskavec.

16:20  Miloš Matula 
 Uvolňování traumat - Práce s energií podle  
 staroegyptských mysterijních chrámových škol. 

17:15  Bufo Alvarius – The Underground Secret 
 Projekce dokumentárního filmu s následnou besedou. 
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Sál 3
14:15 Helen Stanku
 Aktivace třetího oka - Jak aktivovat třetí oko a jaké klady  
 tato aktivace přináší?

15:15  Marcela Pešková 
 Vztahy očima rodinných konstelací - přednáška s ukázkou 

16:15  Květa Kolouchová 
 Květ Života - význam, symbolika a použití. Inspirace  
 pro tvorbu a meditaci. 

17:10  Radana Makariusová 
 Jak usměrnit neklidnou mysl - Zvládnutí neklidné mysli  
 je velkou životní výzvou. 

18:05  Lenka Papadakisová, Marcela Hrubošová 
 Žena, finance a podnikání - 3 praktické tipy pro podnikání  
 a finanční hospodaření. 

 
 

Sál 4
13:30  Jana Pozlovská 
 Skvělý zrak bez brýlí - Odhalte základní princip  
 přirozeného vidění bez brýlí. 

14:30  Zdena Blechová 
 Nemoci pocházejí z emocí aneb vše se dá vyléčit. 

15:25  Denisa Dědičová, Olga Štrejbarová, Jiří Klein,  
 Dominika Trčková  
 Jak laskavost ovlivňuje zdraví a vztahy?  
 Povídání (nejen) o projektu #Laskavec.

16:20  Miloš Matula 
 Uvolňování traumat - Práce s energií podle  
 staroegyptských mysterijních chrámových škol. 

17:15  Bufo Alvarius – The Underground Secret 
 Projekce dokumentárního filmu s následnou besedou. 

Sál 5
15:00  Jan a Dana Čadovi - Dajána 
 Léčivé tóny – cesta k harmonii - Jak nás může hudba  
 a zpěv harmonizovat, čistit, uvolňovat a léčit? 

16:00  Sebastián Janota, Dáša Lišková 
 Ukázková lekce systému Jóga v denním životě. 

17:00  Jan a Kateřina Komedovi 
 Roztáhněte svá křídla - Probuďme v sobě čistotu anděla  
 a sílu a nespoutanost draka!

18:00  Bohumil Bartošek 
 Falun Gong - Unikátní duchovní cesta a systém rozvoje  
 těla i mysli.

Sál 6
 14:20 Filip Říha
 Hackněte svá střeva kokosovým jogurtem - Jak vyrobit ten  
 nejlepší jogurt z kokosu? V čem je výjimečný?

15:15  Wlasta Hlinková 
 Zdravý start do krásného dne - Snídejte chytře.  
 Dejte sbohem namazaným rohlíkům i cereáliím plným  
 cukru. 

16:30  Michaela Verde Beitlová  
 4 omyly o doplňcích stravy - Jak správně vybrat doplněk  
 stravy a co sledovat na etiketách výrobků? 

17:30  Roger Green 
 Stravování dlouhověkosti - Přirozeným stravováním  
 k zářivému zdraví. 



Sobota

Sobota 24. 3. 2018

Sobota Sobota

Hlavní sál
10:30 Jan a Kateřina Komedovi
 Osvoboďme se od svých stínů - můžeme nalézt skutečnou  
 osobní svobodu.

11:15 Jitka Rychnovská
 Taichi pro zdraví a dlouhověkost - ukázky zdravotního  
 a soutěžního cvičení. 

11:30 Aleš Kalina
 Vliv dětství na naše 4 životní oblasti - V čem vás ovlivnilo  
 vaše dětství a v čem kopírujete chyby vašich rodičů?

12:25 Miroslav Bárta, Petr Horký
 Kolapsy civilizací - Všechny lidské civilizace v dějinách  
 rostly, rozvíjely se, až dosáhly svého vrcholu a vymizely. 

13:15 Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná
 Výchova ke štěstí i úspěchu - Jak pomoci našim dětem žít  
 nejen úspěšné, ale i šťastné životy.

14:05 Klára Stejskalová a Meera Design 
 Módní přehlídka modelů z BIO bavlny a rozhovor  
 o české značce.   

14:20 Octavio Rettig
 Bufo Alvarius, tajemství i underground.  
 Historie, současnost i budoucnost terapeutického využití  
 psychedelika produkovaného žábou Bufo Alvarius. 

16:10 Jitka Rychnovská
 Taichi pro zdraví a dlouhověkost - ukázky zdravotního  
 a soutěžního cvičení.

16:20 Peter Jentschura
 Degenerace a regenerace - Čištění organismu bez léčebné  
 krize a jeho úspěšná regenerace.

18:00 Taťána Gregor Kuchařová, Ondřej Gregor Brzobohatý, 
 Jan Mühlfeit
 V každém z nás je obrovský potenciál - Když poznáte sami  
 sebe - se svými silnými a slabými stránkami, poznáte i cíl.

               

Sál 2
10:30 Petr Skořepa
 Přírodní stavitelství a slamáky - Škola přírodního  
 stavitelství, zkušenosti se slaměno-hliněnými domy. 

11:25 Filip Pathik Vystavěl
 O bosé chůzi a barefoot obuvi - Je dobré vědět, jak používat  
 své nohy, a jaké boty nám to dovolí.

12:20 Lenka Sobková
 Přirozená a pestrá strava v těhotenství - Ideální jídelníček

13:15 Martina Suchánková
 Systém povinného očkování v ČR - Očkovací kalendář,  
 individuální přístup k očkování, minimalizace rizik  
 nežádoucích účinků.

14:10 Pavel Kraemer
 Jak se učí živě? - O tom, jak to vypadá v alternativních  
 školách.

15:00 Nataša Foltánová
 Ekologická a bezodpadová domácnost - Jak začít tam, kde  
 to máte nejblíž, tedy v domácnosti?

15:50 Eliška Trličíková, Martin Buřt
 Proč boty smrdí? A co s tím? - Rady a návody v péči o nohy  
 a obuv.

16:40 Renata Glosová
 Umění ženskosti - Umění má povznášet a žena inspirovat,  
 aneb šaty ve službách Bohyně.

17:30 Renata Mládková
 Harmonie v bydlení podle Feng Shui - Obecné zásady, jak  
 se doma cítit příjemně.

18:20 Josef Chocholoušek
 Strava podle DNA - Genetické dispozice k trávení potravin.

Sál 3
10:30 Marie Brožová, Markéta Vostrá
 Venuše - naše vnitřní Afrodita

11:25 Martina Slabá
 Žena a jemná cesta - mandaly jako průvodce na cestě ženy  
 k sobě, své intuici, síle a přirozenosti.

12:20 Rita Kočárová
 Psychedelika jako cesta ke zdraví? Revize mocného  
 nástroje: léčebný potenciál, rizika a současné výzvy.

13:15 Nyx Lopez
 Spojení se starodávnou moudrostí - Aztécká šamanka Nyx  
 o spojení s vyšším božstvím a starodávnou moudrostí.

14:45 Robert Policar a Taťána Gregor Kuchařová
 Astrologie, živly a synchronicita - Naučte se vnímat svět  
 pomocí 4 základních živlů a pochopte tajemnou řeč života. 

15:40 Iva Plačková 
 Homeopatie pro ženy zralého věku - Homeopatií lze řešit  
 problémy žen všech věkových kategorií.

16:30 Pavel Sobek
 Péče o duši a ducha - Probuďte svůj vnitřní potenciál.

17:20 Kateřina Komedová
 Jak se dotknout ženského srdce - Každá z nás touží  
 rozkvést. Toužíme po lásce, blízkosti, něze. Ale!  
 Někdy to nejde a bolí to. Proč?

18:10 Lucie Aujeská
 Kolo souhlasu - základ lidské interakce - Probuďte své  
 ruce - brána k srdci, umění dávání a přijímání v harmonii  
 sama se sebou a ostatními.

Sál 4
10:40 Irena Rashi Příhodová 
 Regresní terapie jako cesta sebepoznání - O čem to je?  
 – Příběhy z praxe terapeuta.

11:30 Gerhard K. Pieroth
 Tvůj život má váhu, to není egoismus! - Jste-li šťastni  
 a klidné mysli, pak automaticky kráčíte po správné cestě  
 ke svobodnému já.

Přednáškový blok časoPisu Meduňka 
13:00 Judita Peschlová
 Šťastná a zdravá žena: slovanská jóga  
 Cvičebný hormonální a léčivý systém pro ženy. 

14:00 Pavel Kloud
 Podologie, komplexní péče o nohy – Doporučená cvičení  
 a preventivní programy pro dolní končetiny.

15:00 Anna Strunecká
 Léčivé byliny a duševní nemoci – Byliny a koření, které  
 mohou pomoci při poruchách nálady, nespavosti nebo  
 migrénách.

16:15 Tomáš Pfeiffer
 Genesis - Tomáš Pfeiffer se bude společně s návštěvníky  
 zabývat všelidskými tématy z různých oblastí.

17:30 Asdrubal Torres, Mnislav Zelený
 Neznámé duchovní tradice, staletá poselství, doteky  
 antropologie. Uvidět, uslyšet, pocítit, prožít… jinak,  
 než jste zvyklí. 
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Sál 3
10:30 Marie Brožová, Markéta Vostrá
 Venuše - naše vnitřní Afrodita

11:25 Martina Slabá
 Žena a jemná cesta - mandaly jako průvodce na cestě ženy  
 k sobě, své intuici, síle a přirozenosti.

12:20 Rita Kočárová
 Psychedelika jako cesta ke zdraví? Revize mocného  
 nástroje: léčebný potenciál, rizika a současné výzvy.

13:15 Nyx Lopez
 Spojení se starodávnou moudrostí - Aztécká šamanka Nyx  
 o spojení s vyšším božstvím a starodávnou moudrostí.

14:45 Robert Policar a Taťána Gregor Kuchařová
 Astrologie, živly a synchronicita - Naučte se vnímat svět  
 pomocí 4 základních živlů a pochopte tajemnou řeč života. 

15:40 Iva Plačková 
 Homeopatie pro ženy zralého věku - Homeopatií lze řešit  
 problémy žen všech věkových kategorií.

16:30 Pavel Sobek
 Péče o duši a ducha - Probuďte svůj vnitřní potenciál.

17:20 Kateřina Komedová
 Jak se dotknout ženského srdce - Každá z nás touží  
 rozkvést. Toužíme po lásce, blízkosti, něze. Ale!  
 Někdy to nejde a bolí to. Proč?

18:10 Lucie Aujeská
 Kolo souhlasu - základ lidské interakce - Probuďte své  
 ruce - brána k srdci, umění dávání a přijímání v harmonii  
 sama se sebou a ostatními.

Sál 4
10:40 Irena Rashi Příhodová 
 Regresní terapie jako cesta sebepoznání - O čem to je?  
 – Příběhy z praxe terapeuta.

11:30 Gerhard K. Pieroth
 Tvůj život má váhu, to není egoismus! - Jste-li šťastni  
 a klidné mysli, pak automaticky kráčíte po správné cestě  
 ke svobodnému já.

Přednáškový blok časoPisu Meduňka 
13:00 Judita Peschlová
 Šťastná a zdravá žena: slovanská jóga  
 Cvičebný hormonální a léčivý systém pro ženy. 

14:00 Pavel Kloud
 Podologie, komplexní péče o nohy – Doporučená cvičení  
 a preventivní programy pro dolní končetiny.

15:00 Anna Strunecká
 Léčivé byliny a duševní nemoci – Byliny a koření, které  
 mohou pomoci při poruchách nálady, nespavosti nebo  
 migrénách.

16:15 Tomáš Pfeiffer
 Genesis - Tomáš Pfeiffer se bude společně s návštěvníky  
 zabývat všelidskými tématy z různých oblastí.

17:30 Asdrubal Torres, Mnislav Zelený
 Neznámé duchovní tradice, staletá poselství, doteky  
 antropologie. Uvidět, uslyšet, pocítit, prožít… jinak,  
 než jste zvyklí. 

Sál 5
10:40 Viktorie Skácel
 Mysl může být přítel, nepřítel i léčitel - Vědomá práce  
 s myslí a meditací. 

11:30 Hana Lustiková
 Bolest zad a ženský princip života - Jak pracovat s tělem?  
 Přednáška s názornými ukázkami.

12:30 Martin Bartošek
 Dechové cviky a léčivé zvuky - Cvičení Osho divine healing  
 a Om chanting.

13:30 Gabriela Jánská
 Meditace pro začátečníky - meditace nejsou určené jen  
 pro mnichy v klášterech.

14:30 Jitka Rychnovská
 Čchi-kung a Taichi, pět elementů proudění energie  
 - taoistické cvičení pěti elementů pro zdraví a dlouhověkost.

15:25 Jana Hemelíková-Baudisová
 Bollywoodský tanec - Protáhněte si celé tělo!

16:20 Brendan Tucker
 Jóga Nidra  - Umění spát i když jste vzhůru.

17:10 Bohumil Bartošek 
 Falun Gong - Unikátní duchovní cesta a systém rozvoje  
 těla i mysli.

18:10 Sebastián Janota, Dáša Lišková
 Účinné cviky pro běžný život - Ukázková lekce systému  
 Jóga v denním životě. 

Sál 6
10:20 – 13:15   od vidlí Po vidličku 
Naučně-zábavný program PRO-BIO LIGY, moderuje Barbora Hernychová
10:20 Martin Rosenbaum, farma Lukava
 Půda a přístup k ní - Příběh rodinné farmy s chovem ovcí. 

11:10 Martin Hutař, obch. spol. PROBIO
 Znovuobjevované české superpotraviny – zapomenuté  
 či méně známé obiloviny na našem stole. 

 Jiří Pykal, Biofarma Sasov
 Masné výrobky bez chemie - Způsob chovu zvířat a jejich  
 pohoda ovlivňují výsledný produkt. 

 Andrea Hrabalová, PRO-BIO LIGA
 Značky kvality, kterým se dá věřit – Jak se vyznat  
 v přemíře log, známek a značek na potravinách? 

12:00 ZŠ Dobřany u Plzně, MŠ Semínko Praha,  
 ZŠ Waldorfská Pardubice, ZŠ Český Brod
 Radosti a strasti zapojování biopotravin do školního  
 stravování; role programu Skutečně zdravá škola. 

13:25 Jan Zeman (Biopekárna Zemanka), Markéta Vinkelhoferová  
 (Fairtrade ČS), Kateřina Hemerle (Florea.cz), Margit Slimáková 
 Fairtrade jako marketing nebo podpora pěstitelů?  
 Proč české firmy podporují Fairtrade a co jim to přináší?

14:30 Jiřina Bartůňková
 Nedoceněné účinky zázvoru očima lékaře - Zázvor obecný  
 z pohledu imunologa. Co vše dokáže v lidském těle  
 a jak nejlépe aktivovat jeho účinné látky.

15:25 Lenka Sobková
 Co mají houby, kakao a káva společné? - Odhalte tajemství  
 prastarých superfoods v nejmodernějším použití.

16:20 Havlíkova přírodní apotéka
 Workshop přípravy krému a pleťové masky - Prezentace  
 o certifikované bio kosmetice, základních složkách  
 kosmetiky. 

17:15 Lucie Aujeská a tým Vitalvibe
 Kouzelné houbičky - Naučte se připravit magický nápoj dle  
 tajných receptur.

18:00 Stanislav Miler, Cyklo Fresh Bar
 Jak správně mixovat - Kuchařské demo s ochutnávkou.



Neděle Neděle Neděle

Neděle 25. 3. 2018
Hlavní sál

10:30 Tomáš Rychnovský a Milan Studnička
 Proč muži nevnímají své ženy? - Jak je možné, že se  
 z vnímavých chlapců stanou nevnímaví muži a kdo za to může?

11:15 Klára Stejskalová a Meera Design 
 Módní přehlídka modelů z BIO bavlny a rozhovor  
 o české značce.  

11:25 Ctirad Hemelík, Jan Bílý, Igor Chaun, Pavel Kozák,  
 Pavel Turnovský, Bohumil Vurm, Zuzana Foffová
 Vnímání světů - Beseda Ctirada Hemelíka s osobnostmi,  
 které s námi byly, když byl festival v plenkách.
 Doprovodný program: malířská performance malíře  
 Vladimíra Kiseljova

13:35 Jan a Kateřina Komedovi
 Léčivá intimita, soulad muže a ženy - Objevte, jak  
 v partnerství rozvíjet vášeň, intimitu, svobodu a proměnit  
 sex v dechberoucí milování!

14:20 Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná
 Odemykání dětského potenciálu - Každé dítě je génius,  
 objevte jeho skryté talenty.

15:05 Carrie Kirsten, David Svoboda, Jan Mühlfeit,  
 Kateřina Novotná
 Vrcholový sport, fenomén YouTube a nové pohledy  
 na vzdělávání.  
 Společná diskuze na téma Jak si v životě plnit své sny.

15:40 Mark Dzirasa
 Cíle a plánování vs. flow - plánování, time management,  
 cíle a flow 
 
16:40 Ondřej Smeykal 
 Didgeridoo - sólové vystoupení.

Sál 2
10:30 Petr Skořepa
 Kde domov můj, bez účtů a splátek - Věřím, že svobodné  
 bydlení bez závislosti si zaslouží každý.

11:20 Kateřina Juřenčáková 
 Jak mít plodnost ve svých rukou - Přirozená nehormonální  
 antikoncepce, vědomé početí, řešení příčin neplodnosti.

12:15 Monika Trčková 
 Najděte se Teď - Najdi sám sebe, abys mohl najít lásku  
 svého života.

13:15 Martina Suchánková
 Systém povinného očkování v ČR - Očkovací kalendář,  
 individuální přístup k očkování, minimalizace rizik  
 nežádoucích účinků.

14:10 Renata Sahani
 Škola pánevního dna, metoda 3x3 - Tajemství ženského  
 pánevního dna pohledem západu i východu.

15:05 Kalman Horvát
 MateMagika a superpaměť - Vím, že si dokážete  
 bez šprtání zapamatovat 70 čísel nebo z hlavy vynásobit  
 52 x 58. Dokážu vám to.

16:00 Pavel Zítko
 Bitcoin a kryptoměny - Vyplatí se dnes víc nákup nebo  
 těžba kryptoměn? Fyzické zlato vstupuje na Blockchain.

Sál 3
10:30 Ondřey
 Zákon přitažlivosti a spiritualita - Chcete si splnit svá  
 přání? Vědomé tvoření reality a zákon přitažlivosti funguje  
 každému.

11:25 Hana Jánská
 Irisdiagnostika - Diagnostická metoda, s jejíž pomocí se  
 určuje zdravotní stav z oční duhovky.

12:20 Vladimír Ekart
 S Tygrem v kleci - Osvoboďte svůj mozek ze svého starého  
 myšlení a vytvořte si (jak já říkám) “Život, kterej žeru”.

13:15 Julija Holíková
 Metoda Norbekova - Jak se zbavit brýlí: zkušenosti  
 hlupáka, aneb klíč k prozření.

14:10 Radana Makariusová
 Jak rozvíjet příznivé emoce - Rozvíjení příznivých emocí je  
 technikou, kterou je možné se naučit.

15:05 Ivana Valová
 Hypersenzitivní lidé - Vyšší citlivost a její úkol  
 ve společnosti.

16:00 Monika Hasalová, Libor Theodor Řeháček
 Spiritualita není luxus, ale přirozenost.  
 Vědomé spojení se svou podstatou, aneb spojování věcí,  
 které jsme doposud nespojovali.

17:00 Helena Zíková, Jiří Šejnoha
 Světelná terapie do vany dle skutečnosti - Existuje  
 i „něco“ jiného, než jenom hmotná realita, ze které  
 vycházejí teorie vědy.

Sál 4
10:40 Ivana Ilham
 Jak změnit svůj život - Budu vaším průvodcem a poradcem  
 na cestě změny vaší reality.

11:35 Daria Heřmanová
 Manipulace a kam (až) s ní můžeme dojít - Žít život někoho  
 jiného pro nás může mít nedozírné následky.

12:30 Judita Peschlová
 Květ života: dýchaní dělohou a pánví - Jemný pohyb, dech  
 energie lásky a synchronizace s přírodou.

13:25 Denisa Říha Palečková 
 Jak být zamilovaní i po 20 letech? - Je láska a vášeň ve  
 vztahu utopie? Co dělat, aby se z milenců nestali v lepším  
 případě kamarádi?

14:20 Hani Růžičková
 Terapie Pocitu: nová cesta do pohody - Objevte novou  
 převratnou cestu od problémů a zátěže do harmonie, lásky  
 a pohody.

15:10 Miloš Matula
 Sluneční věda faraona Achnatona - práce s energií podle  
 staroegyptských mysterijních chrámových škol.

16:05 Hana a Jiří Rakušanovi
 Aura, čakry a sebeléčení - Rady a terapeutické zkušenosti.

17:00 Zdena Blechová
 Nerozumíš mi, ani já ti nerozumím - Jak správně  
 komunikovat ve vztahu?

Neděle NeděleNeděle Neděle

Sál 3
10:30 Ondřey
 Zákon přitažlivosti a spiritualita - Chcete si splnit svá  
 přání? Vědomé tvoření reality a zákon přitažlivosti funguje  
 každému.

11:25 Hana Jánská
 Irisdiagnostika - Diagnostická metoda, s jejíž pomocí se  
 určuje zdravotní stav z oční duhovky.

12:20 Vladimír Ekart
 S Tygrem v kleci - Osvoboďte svůj mozek ze svého starého  
 myšlení a vytvořte si (jak já říkám) “Život, kterej žeru”.

13:15 Julija Holíková
 Metoda Norbekova - Jak se zbavit brýlí: zkušenosti  
 hlupáka, aneb klíč k prozření.

14:10 Radana Makariusová
 Jak rozvíjet příznivé emoce - Rozvíjení příznivých emocí je  
 technikou, kterou je možné se naučit.

15:05 Ivana Valová
 Hypersenzitivní lidé - Vyšší citlivost a její úkol  
 ve společnosti.

16:00 Monika Hasalová, Libor Theodor Řeháček
 Spiritualita není luxus, ale přirozenost.  
 Vědomé spojení se svou podstatou, aneb spojování věcí,  
 které jsme doposud nespojovali.

17:00 Helena Zíková, Jiří Šejnoha
 Světelná terapie do vany dle skutečnosti - Existuje  
 i „něco“ jiného, než jenom hmotná realita, ze které  
 vycházejí teorie vědy.

Sál 4
10:40 Ivana Ilham
 Jak změnit svůj život - Budu vaším průvodcem a poradcem  
 na cestě změny vaší reality.

11:35 Daria Heřmanová
 Manipulace a kam (až) s ní můžeme dojít - Žít život někoho  
 jiného pro nás může mít nedozírné následky.

12:30 Judita Peschlová
 Květ života: dýchaní dělohou a pánví - Jemný pohyb, dech  
 energie lásky a synchronizace s přírodou.

13:25 Denisa Říha Palečková 
 Jak být zamilovaní i po 20 letech? - Je láska a vášeň ve  
 vztahu utopie? Co dělat, aby se z milenců nestali v lepším  
 případě kamarádi?

14:20 Hani Růžičková
 Terapie Pocitu: nová cesta do pohody - Objevte novou  
 převratnou cestu od problémů a zátěže do harmonie, lásky  
 a pohody.

15:10 Miloš Matula
 Sluneční věda faraona Achnatona - práce s energií podle  
 staroegyptských mysterijních chrámových škol.

16:05 Hana a Jiří Rakušanovi
 Aura, čakry a sebeléčení - Rady a terapeutické zkušenosti.

17:00 Zdena Blechová
 Nerozumíš mi, ani já ti nerozumím - Jak správně  
 komunikovat ve vztahu?

Sál 5
10:40 Kamila Zenklová, Petr Broniš
 Citerka, jednoduchý hudební nástroj - vícesmyslové  
 probouzení tvůrčího ducha (ne)hudebníka hudbou

11:35 Katka Lenka Lorencová, Marta Brychtová, Jana King  
 Kochánková
 Probouzející se pánev aneb Tajemství pánevního dna  
 pro dívky a jejich maminky.

12:30 Brendan Tucker
 Relaxace ke zvýšení produktivity – Vyzkoušejte si, jak  
 mohou meditace a dechová cvičení zvýšit vaši produktivitu.

13:35 Blanka Milevová
 Mohendžodáro - Tantra jóga pro ženy.

14:30 Irena Rashi Příhodová 
 Intuitivní tanec - s kapkou sebepoznání.

15:25 Pavel Vondrášek
 Kvantová síla mysli - Využití kvantové terapie v běžném  
 životě. Naučte se pracovat s kvantovou vlnou.

16:20 Vladimír Ekart
 Rekonektivní léčení - přednáška s praktickou ukázkou.

Sál 6
10:30 Aneta Benediktová
 Byliny a jejich léčivá moc - Síla bylin pomáhá od nepaměti.  
 Chcete v jarním období očistit tělo a snížit jarní únavu?  
 Řeknu vám jak.

11:25 Jana Hrinková
 Zásadotvorná výživa pro vyrovnanou acidobazickou  
 rovnováhu - tipy na recepty a ochutnávky.

12:20 Gianni Coria
 Vypadávaní vlasů - Závažný problém dnešní doby, který  
 se týká stále většího počtu lidí.

13:50 Hana Dubovská, Jana Rose Kriváňová
 Nové studijní programy ALV - Představení studia  
 zaměřeného na prevenci nemocí a posílení zdraví zejména  
 prostřednictvím stravy.

14:45 Michaela Pavlíková
 Váha jako zrcadlo našeho života - Jak porozumět  
 poselstvím skrytým v potížích s váhou?

15:40 Stanislav Miler, Cyklo Fresh Bar
 Zdravá rostlinná strava - Kuchařské demo s ochutnávkou.


