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Proč hledáme dlouhodobé partnery 
a podporovatele naší neziskové společnosti  

Naše práce je dlouhodobá a potřebuje plný výkon i v období příprav
jednotlivých projektů. Oslovování a domlouvání návštěv některých
TOP osobností trvá i několik let. Náš kredit a dlouhodobá garance
pro světové osobnosti jsou vysoké a cítíme, že bychom mohli
oslovit i ty nejzajímavější osobnosti, které se pro české publikum
mohou zdát nedostupné, jako například Oprah Winfrey, Elon Musk
atd. Právě pro tuto aktivitu hledáme stálé partnery naší
společnosti. Partnery, kteří chápou, že nejde jen o to jedno
vystoupení na pódiu, ale že za tímto vystoupením jsou týdny,
měsíce či roky práce celého týmu. Partnery, kteří s námi budou
sdílet vizi Open Minds společnosti a budou s námi tvořit jednotlivé
projekty v naší neziskové organizaci.



Co děláme 

Pořádáme eventy, na které zveme zajímavé osobnosti  
z celého světa. Naše akce jsou tematicky velice
různorodé, ale mají vždy jedno společné, vystupují na
nich hosté, kteří nám mají co říct a co předat. Svými
tématy přispívají k návratu naší společnosti k normálnímu
a vyrovnanému stylu života a snaží se ve svých aktivitách
uplatnit i spirituální přesah. Našimi hosty jsou umělci,
filozofové, historici, léčitelé, jogíni, sociologové, ale také
byznysmeni, vědci nebo lidé ryze praktičtí. 



Co je za námi 
Koncentrace na témata, která podporují kreativitu, myšlenkovou inspiraci či
duchovní růst, nám umožnila během posledních let uspořádat přes 2500
úspěšných akcí v České republice, Německu, Polsku, Slovensku a Maďarsku,
v rámci kterých se prezentovalo více než 2000 významných osobností  
z celého světa. Mnozí z přednášejících a účinkujících se na naše akce
pravidelně vracejí a na našich programech aktivně spolupracují. Každý rok
naše aktivity navštíví více než 50.000 lidí, kteří se do nich aktivně zapojují. 
 
Mimo vlastních eventů spolupořádáme akce jiných subjektů, připravujeme
program Festivalu Evolution, který se koná dvakrát ročně na Výstavišti  
v Praze Holešovicích, nebo realizujeme akce dle zadání. Další naší aktivitou
je cyklus mezinárodních konferencí Biosummit věnovaných ekologickému
zemědělství. Od roku 2005 jsme pořádali multižánrový festival Pražské
brány. Felicius o.p.s. organizuje také akce z oblasti umění, např. tanečně-
audiovizuální představení Šivovo kolo života, výstavy Minulost lékařství  
a léčitelství, Tajemství vody Masaru Emota, Fotografie J. W. Drnka,
spolupracujeme při vzniku filmu Tajemství a smysl života, atd.  



S kým spolupracujeme | 1. 
Našimi hosty byly například:  
Deepak Chopra (leadership), Erich Däniken (Vzpomínky na budoucnost),
Raymond Moody (Život po životě), Konstantin Korotkov (EPI
bioelektrografie), Jim Humble (MMS), Octavio Rettig (Bufo Alvarius),
Deva Presence (Vztahový kouč), Teal Swan (Spirituální cesta), Suvereno
(vědomý hiphop), Piter Caiser (Raw food), Roger Green (Stravování
dlouhověkých), Rudiger Dahlke (Veganská strava), Gregorio Méndez
Moraeno (Fair Trade), Phillip Lymbery (CIWF), Barbara Miller (celostní
lékařka), Maok (hudebník), Mooji (online satsang), Peter Jentschura
(majitel fy Jentschura), Stefan Hipp (majitel fy Hipp), Johannes Gutmann
(majitel fy Sonnentor), Carlo Leifert (vědec EZ), Martin Ott (vědec EZ), Urs
Niggli (vědec EZ), Andrew Barnes (Tantra), Shanti Kumar Kamlesh
(Ájurvéda), Silvano Paolucci (Esejská zrcadla), Simona Wenger (Cesta),
Dan Millman (Cesta pokojného bojovníka), Roger James Hamilton
(Dynamika bohatství)...
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... Tim Wallace Murphy (Rex Deus), Eric Pearl (The Reconnection),
Masaru Emoto (Léčivá síla vody), H. H. Paramhans svámí
Mahéšvaránanda (Jóga v denním životě), H. H. Rajinder Singh Ji Maharaj
(Science of Spirituality), Pablo Russell (Cesta bizona), Fred Alan Wolf
(Dr.Quantum), Jason McDonald (Přirodní duch), David Icke (Manipulace
lidmi), Hugh Montgomery (Blood Line), Mabel Katz (Hooponopono),  
a mnoho dalších. 
 
Felicius o.p.s. kolem sebe soustřeďuje také řadu významných osobností
českého kulturního života, z nichž se mnozí na projektech společnosti
osobně podílejí, např. Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná, Aleš Kalina, Mark
Dzirasa, Tomáš Rychnovský, Milan Studnička, Jan Vojáček, Milan Calábek,
Igor Chaun, Viliam Poltikovič, Petr Vachler, Jakub Střítezský, Lenka
Papadakisová, Judita Peschlová, Petr Piňos, Karel Richard Marinov, Jan
Smetánka, Eva Velechovská, Jitka Třešňáková, Antonín Baudyš a mnozí
další. 



Proč to děláme 

Nabízíme lidem, aby se podívali na věci kolem sebe novým pohledem. Aby se
podívali nejen očima, ale i srdcem. Aby věci a události dostaly i svůj zdánlivě
skrytý rozměr a obsah. Představujeme nová témata a nabízíme nové pohledy
na oblasti zdravého životního stylu, duchovního vzdělávání, přírodní
medicíny, ekologie a nových přístupů k životu.   
 
Naše akce jsou určeny těm, kteří dbají o své zdraví, chtějí se dále rozvíjet,
načerpat nové poznatky z oblasti zdravé výživy nebo nahlédnout do
alternativních směrů. Každý rok se snažíme nabídnout návštěvníkům něco
nového, diskutovat aktuální témata a otázky, na které právě hledají odpověď.
Je pro nás důležité, aby měli možnost nahlédnout na sebe a svůj život  
v souvislostech a mohli si tak utvořit vlastní názor. Soustředíme se na
oblasti, které podporují kreativitu, myšlenkovou inspiraci či duchovní růst.
Nosnou myšlenkou je spojování podobně smýšlejících lidí.  



Jaká je naše vize | 1. 

Naším cílem je nabídnout kvalitní projekty a zajistit jejich
realizaci na profesionální úrovni. Je důležité, aby programy byly
chápany jako přínosné jak ze strany jejich autorů, přednášejících
či účinkujících, tak ze strany publika a veřejnosti.  
 
Chceme pokrýt atraktivní témata, zvát do ČR výjimečné
osobnosti a zajistit jejich neotřelou prezentaci v zajímavých
prostorách.   
 
 



Jaká je naše vize | 2. 
Pro tyto projekty připravujeme neobvyklé formáty plné networkingu  
a interaktivity, které budou sloužit nejen k seznámení s novými trendy,  
ale i k prolomení bariér – ať už komunikačních, sociálních či kulturních.
Různé pohledy na život, svět a společnost budeme prezentovat různými
formami – ať už formou přednášek, seminářů či diskusních fór, koncertů,
tanečních nebo divadelních představení, výstav, filmovou tvorbou. Chybět
nebudou akce ve veřejném prostoru nebo open air akce, autorská čtení,
meetingy, ukázkové lekce, veletrhy, festivaly, workshopy atd. 
 
Právě širokým rozsahem aktivit chceme vytvořit přesah, který zaujme  
a propojí mnoho lidí se společnými zájmy, žánrovou pestrost obohatíme 
i o lektorské semináře či programy pro děti a přednášky pro pedagogy,
ukázkovými lekcemi cvičení v parcích atp. V nabídce programů nebude
chybět ani tematické provádění Prahou či školní programy, spolupráce se
spřízněnými komunitními a neziskovými organizacemi, atd. 



Co plánujeme 

Chceme vytvořit prostor, kde by se lidé mohli pravidelně setkávat  
s výraznými osobnostmi, které dokázaly ve svém oboru uplatnit
duchovní rozměr a mohou se s námi o tyto své zkušenosti podělit.  
 
Chceme lidem zprostředkovat pohled na různé obory kultury  
a umění zcela novým způsobem. V programech chceme
skutečnosti po staletí předávané již jen v rámci duchovních tradic
propojovat s výsledky exaktních věd, aby byly uchopitelné a vedly
ke zkvalitnění mezilidských vztahů i osobního života obecně.
Soustředíme se na oblasti, které se dotýkají našich vnitřních světů
a podporují kreativitu, myšlenkovou inspiraci či duchovní růst.   
 
V současné době jednáme o návštěvě ČR s Eckhartem Tollem,
Richardem Bransonem, Marshallem Goldsmithem a dalšími.  
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