Sobota 22. 9. 2018
Hlavní sál

Sál 3

10:30

Eva Kolářová, Lukáš Zdrha
Umění koncentrace
Jak se lépe koncentrovat ve škole,
ve sportu i v běžném životě.

10:30

Libor Hoření, Marcela Roflíková, Dominika Trčková
Proč konat dobro a být laskavý?
Libor Hoření představí svůj projekt DobroKáva
a Marcela Roflíková vás provede meditací laskavosti.

11:30

Petr Piňos, Petra Bzirská, Petr Stiegler
Cesta do Ticha
Cesta ke zklidnění, zdraví a štěstí.

11:30

11:30

12:00

Aleš Kalina
Jak nás ovlivňuje naše dětství?
Ukazuje se, že téměř 90% našich životních pádů souvisí
s tím, co nám bylo říkáno doma.

Jana Čistecká, Štěpánka Zeithamlová
Homeopatie jako léčba dětské psychiky
Jak vyřešit vzteky, smutky, strachy, ale i ADHD,
Aspergerův syndrom a autismus u dětí?

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

12:30

Marek Pastorek
Rostlinné proteiny nejen pro sportovce
Využívejte moc rostlinných bílkovin pro skvělý pocit
zdraví a síly.

12:30

Petr Václavek, foodgroot.com - potravinová (r)evoluce
Potraviny. Naskenuj. Zkontroluj. Rozhodni se.
První aplikace s komplexním hodnocením potravin
- foodgroot.com.

13:30

Eva Kocurková
Potravinové intolerance
Laboratorní testování potravinových intolerancí.

13:30

Tomáš Zetek
Jak přežít v práci
a ještě přitom poznat sám sebe

14:30

Jitka Vršovská
Jak startupy mění náš jídelníček
Nově vznikající firmy a jejich globální vliv na náš styl
stravování.

14:30

15:30

Jana Hrinková
Kyslík a zásaditost
Účinný pomocník pro pokožku, tkáně a nehty.

16:30

Aneta Benediktová
Sám sobě lékařem - podzim v nás
Ukáži vám, které orgány souvisí s podzimem, jak je
podporovat pomocí bylin, vitamínů a minerálů, reflexních
bodů, cviků a jídla.

17:30

Renáta Čepelková
Osmileté cykly mužů
Muž z pohledu čínské medicíny.

Jitka Rychnovská
Taichi pro zdraví a dlouhověkost
Ukázky zdravotního a soutěžního cvičení.
Taichi zbraně - meč, vějíř a šavle.

13:10

Jan Vojáček
Epigenetika a funkční medicína
Mít osud ve svých rukou.

14:10

Dan a Jana Čadovi
Zvukové lázně Dajána

14:40

Mark Dzirasa
Mentalita úspěchu
Byli jsme obdařeni rozumem i citem a v práci
musíme používat obojí

15:30

Dáša Lišková
Jóga v denním životě – protáhněte se s námi

15:40

Iveta Skálová-Špatenková, Pavel Špatenka
Poznávám své pravé Já
Jak málo o sobě víme a jak mnoho z toho, kým skutečně
jsme, si zatím neuvědomujeme.

17:00

Jarmila Amadea Misarová
Spirituální člověk
Kdo je spirituální člověk?

18:00

František Staněk
Stěžuji si, tedy jsem aneb být či nebýt?
Svět bez stížností - je to vůbec možné?
Přestaňte si stěžovat a přidejte se k pozitivní revoluci.

Sál 4

Libor Hoření, Marcela Roflíková, Dominika Trčková
Proč konat dobro a být laskavý?
Libor Hoření představí svůj projekt DobroKáva
a Marcela Roflíková vás provede meditací laskavosti.

11:30

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

12:30

Petr Václavek, foodgroot.com - potravinová (r)evoluce
Potraviny. Naskenuj. Zkontroluj. Rozhodni se.
První aplikace s komplexním hodnocením potravin
- foodgroot.com.

13:30

Tomáš Zetek
Jak přežít v práci
a ještě přitom poznat sám sebe

14:30

10:30

Petra EatJuicy
Jak žít jako superhrdina
Jak prožívat svůj život a zlepšovat své vzt

11:30

Gerhard K. Pieroth
Klíč k naplnění ve vztazích
Jak se zbavit stresu a napětí ve vztazích s
(včetně vlastní rodiny).

13:10

Robert Policar
Astrologie a vztahy
Naučte se vnímat svět pomocí 4 základní
a pochopte tajemnou řeč života.

14:10

Helen Stanku
Naučte se pracovat s intuicí
Schopnost silné intuice v sobě má každý.
probudit a naučit se ji používat.

Ing. Helena Cmurová
Lněný olej a naše zdraví
Dr. Budwig byla světoznámá vědkyně. Její strava
zachraňuje zdraví lidí na celém světě.

15:10

Judita Peschlová
Vůně úspěchu a osobního růstu
Štěstí kvete na lukách, úspěch najdete v
rostou na stromě.

15:30

Pavel Sobek
Inspirační hlubinné terapie
Přímá cesta od zátěží k našim přednostem

16:10

Jan Čepelka
Jak vědomé máte EGO?
Co je a co o vás řekne egodiagram.

16:30

Petr Mühlhans
Barefoot Bio móda v Souladu
Poznejte barefoot bosé boty a bio organické oblečení
šetrné k celému tělu!

17:10

Heal
Česká premiéra o dopadech našich myšl
na naše zdraví. České titulky.

17:30

Ondřej Suchopár
On-line kurz „Probuzení“
Ondřej Suchopár vám ze své denní praxe s klienty přináší
on-line kurz „Probuzení“.
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10:30

Bohumil Bartošek
Falun Gong – rozvoj těla i mysli
Unikátní duchovní cesta a sytém rozvoje těla a mysli,
pocházející ze starobylé duchovní praxe Číny.

11:30

Martin Bartošek
Dechové cviky a léčivé zvuky
cvičení Osho divine healing a OM chanting.

Robert Policar
Astrologie a vztahy
Naučte se vnímat svět pomocí 4 základních živlů
a pochopte tajemnou řeč života.

12:30

Dan a Jana Čadovi, Zvukové lázně Dajána
Muzikoterapie pro každého
Jak nás může hudba a zpěv harmonizovat, čistit,
uvolňovat a léčit?

14:10

Helen Stanku
Naučte se pracovat s intuicí
Schopnost silné intuice v sobě má každý. Stačí ji jen
probudit a naučit se ji používat.

13:30

Mgr. Lenka Sobková
Mandala intimního zdraví
Hormonální rovnováha pro každou ženu.

Ing. Helena Cmurová
Lněný olej a naše zdraví
Dr. Budwig byla světoznámá vědkyně. Její strava
zachraňuje zdraví lidí na celém světě.

15:10

Judita Peschlová
Vůně úspěchu a osobního růstu
Štěstí kvete na lukách, úspěch najdete v křoví a peníze
rostou na stromě.

14:30

Jitka Rychnovská
Čchi-kung a Taichi, pět elementů proudění energie
Taoistické cvičení pěti elementů pro zdraví a dlouhověkost.

15:30

15:30

Pavel Sobek
Inspirační hlubinné terapie
Přímá cesta od zátěží k našim přednostem

16:10

Jan Čepelka
Jak vědomé máte EGO?
Co je a co o vás řekne egodiagram.

Annie Suchá
Vinyasa fusion
Ukázková lekce jógy inspirovaná Ashtanga Vinyasa jógou
a dalšími jógovými tradicemi.

16:30

Petr Mühlhans
Barefoot Bio móda v Souladu
Poznejte barefoot bosé boty a bio organické oblečení
šetrné k celému tělu!

17:10

Heal
Česká premiéra o dopadech našich myšlenek, víry a emocí
na naše zdraví. České titulky.

16:30

Dáša Lišková
Ukázková lekce jógy
Účinné cviky pro běžný život.

17:30

17:30

Ondřej Suchopár
On-line kurz „Probuzení“
Ondřej Suchopár vám ze své denní praxe s klienty přináší
on-line kurz „Probuzení“.

Eliska Vaea
Tanec 5 živlů
Prozkoumejte své spojení s jednotlivými živly
a probuďte je v sobě.
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Adéla Hložková, Pavla Široká
Rostlinná strava a její vliv na zdraví
Veganství očima lékařky a výživové poradkyně.
Prevence chorob, výhody a srovnání s běžnou stravou.

13:00

DHD,
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10:30

Petra EatJuicy
Jak žít jako superhrdina
Jak prožívat svůj život a zlepšovat své vztahy.

11:30

Gerhard K. Pieroth
Klíč k naplnění ve vztazích
Jak se zbavit stresu a napětí ve vztazích s ostatními lidmi
(včetně vlastní rodiny).

13:10

Sobota

• Cizojazyčné přednášky budou tlumočeny.
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Sál 2

Margit Slimáková
Zdravý vztah k jídlu
Jak zajistit zdravé tělo a hmotnost bez jakýchkoliv
nepřirozených restrikcí?

10:30

Jana Hrinková
Zdraví díky odkyselení
Jednoduché kroky k udržení dlouhotrvajícího zdraví
a krásy.

10:30

Monika Trčková
Najděte se TEĎ
Najdi sám sebe, abys mohl najít životní lásku
- přednáška nejen pro nezadané.

11:20

Dan a Jana Čadovi
Zvukové lázně Dajána

11:30

Stanislav Musil
VETOM a revoluce v opravě těla

11:30

11:50

Milan Studnička, Tomáš Rychnovský
Harmonie těla a mysli ke zdraví
V naší praxi se staráme o zdraví a radost lidí.

12:30

Ladislav Peš
Životní energie a jak na ni
S energií se setkáváme každý den, v každý okamžik
svého života.

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

12:30

Lucie Scheerová, Hana Nečina Vaníčková,
Kateřina Janková
Vztek matek
O vzteku. Od matek matkám. Protože v tom plaveme spolu.

12:50

Sebastián Janota
Jóga v denním životě – protáhněte se s námi

13:00

Jan Mühlfeit, Mark Dzirasa, Marian Jelínek
Máte na víc, než si myslíte
Najděte svou osobní výjimečnost a vykročte za svým snem.
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14:30

Renáta Čepelková
Ženské zdraví – prevence, léčba, regenerace
Ženské zdraví a jeho obnova je cesta, která vede ženy
nejen ke zdravému tělu.

14:45

Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná
Odemykání dětského potenciálu
Připravte dítě na cestu a ne jen cestu pro dítě.

15:30

15:50

Michaela Pavlíková
Když se zdravá strava stane nezdravou
Za úzkostlivou snahou „jíst správně“ se často skrývá
strach a nejistota.

Tomáš Adam, Michael Beran, Jakub Lysoněk
GO Freedom - Škola 3. tisíciletí na internetu, sektávání
mladých Leaderů a komunitní domy

16:40

Josef Chocholoušek
Strava podle DNA
Genetické dispozice k trávení potravin.

16:40

Ondřej Smeykal a Didgeridoo
Sólové vystoupení českého hráče na australský
domorodý nástroj.

Neděle

Neděle

Monika Trčková
Najděte se TEĎ
Najdi sám sebe, abys mohl najít životní lásku
- přednáška nejen pro nezadané.

11:30

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

12:30

Lucie Scheerová, Hana Nečina Vaníčková,
Kateřina Janková
Vztek matek
O vzteku. Od matek matkám. Protože v tom plaveme spolu.

14:30

Jiří George Bartyzal
Přírodní kartáček Siwak - čistí zuby jinak.
Kartáček na zuby, o kterém maminky nevědí,
paní učitelky ho neznají a zubařům o něm neřekli.

Suvereno
Suvereno Life

10:30

13:30

13:30

14:00

Sál 3

ícího zdraví

Sál 3

10:30

Jaroslava Šafratová
Příčiny onemocnění štítné žlázy
Štítná žláza je generální ředitel naší energie, krásy,
duševní pohody a zdraví.
Monika Fleur de Lis
Tradiční Feng Shui
Uvažujete o stavbě rodinného domu? Vybíráte pozemek?
Chcete studovat Feng Shui?

15:30

Hana Drahoňovská
Jak změnit myšlení a tím svůj život
Naše vysvětlovací styly myšlení, druhy, jejich použití
a jak se odnaučit bezmoci.

16:30

Mykola Lutsenko
Čchi-kung a jeho vliv na zdraví

Neděle

Sál 4

13:30

Jaroslava Šafratová
Příčiny onemocnění štítné žlázy
Štítná žláza je generální ředitel naší energie, krásy,
duševní pohody a zdraví.

14:30

Monika Fleur de Lis
Tradiční Feng Shui
Uvažujete o stavbě rodinného domu? Vybíráte pozemek?
Chcete studovat Feng Shui?

15:30

Hana Drahoňovská
Jak změnit myšlení a tím svůj život
Naše vysvětlovací styly myšlení, druhy, jejich použití
a jak se odnaučit bezmoci.

16:30

Mykola Lutsenko
Čchi-kung a jeho vliv na zdraví

Neděle
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10:30

Mishigdorj Byambabayar
Tradiční mongolská terapie
Starodávná moudrost šamanů.

10:30

Sebastián Janota
Jóga v denním životě – Ukázková lekce
Účinné cviky pro běžný život.

12:10

Martina Mráčková
Léčivý ženský kruh Klíč k harmonii
Propojujeme naše srdce v léčivé ženské energii.

11:30

13:10

Daria Heřmanová
Bachovy květové esence
Jak mohou pomáhat?

Petra EatJuicy
Staň se svým vlastním guru
Dovol svému vnitřnímu hlasu nastartovat svůj život
a být šťastnější.

12:30

Milan Chadima
Poznejte sílu myšlenky ohnutím lžičky nebo vidličky.

14:10

Jarmila Amadea Misarová, Alžběta Šorfová
Ženský princip
Kde se skrývá a jak s ním pracovat?

13:30

15:30

Květa Kolouchová
Vnitřní žena, vnitřní muž
Cesta k pochopení sebe sama a nalezení rovnováhy
ve vztazích a práci vede přes naši vnitřní polaritu.

Bohumil Bartošek
Falun Gong – rozvoj těla i mysli
Unikátní duchovní cesta a sytém rozvoje těla a mysli,
pocházející ze starobylé duchovní praxe Číny.

14:30

16:30

Karel Kříž
Stromy jsou život. A co my?
Tajemství stromů, která pomáhají.

Jana Hrabalová Bendová
Hormonální jógová terapie
Přijďte se seznámit s technikou zvanou „bhastrika“.
Navíc se naučíte několik protistresových cviků.

15:30

Sat Shabad Kaur
Vnitřní ticho, hluboký klid
Stav bytí, který je trvalý. Vždy byl, stále je a vždy bude.
Nemá hranice času ani prostoru. Stačí vnímat.

Neděle

• Cizojazyčné přednášky budou tlumočeny.

Neděle
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10:30

Mishigdorj Byambabayar
Tradiční mongolská terapie
Starodávná moudrost šamanů.

12:10

Martina Mráčková
Léčivý ženský kruh Klíč k harmonii
Propojujeme naše srdce v léčivé ženské en

13:10

Daria Heřmanová
Bachovy květové esence
Jak mohou pomáhat?

14:10

Jarmila Amadea Misarová, Alžběta Šorfov
Ženský princip
Kde se skrývá a jak s ním pracovat?

15:30

Květa Kolouchová
Vnitřní žena, vnitřní muž
Cesta k pochopení sebe sama a nalezení ro
ve vztazích a práci vede přes naši vnitřní po

16:30

Karel Kříž
Stromy jsou život. A co my?
Tajemství stromů, která pomáhají.

Ned

