
SÁL 1
 
13:30 Benátská Charlotte 
 Komunikace ve vztazích / Jak předcházet konfliktům, základy efektivní  
 komunikace. 

14:30 Komeda Jan    Škola Umění milování
 Tantra = cesta ke svému plnému potenciálu / Mnoho z nás žije svůj život  
 pod tíhou neviditelných nebo zjevných limitů. Jak se z těchto omezení  
 osvobodit? 

15:30 Amora Gabriella / Aujeská Lucie
 Zóna zázraků / Být, žít, mít - spiritualita v praxi. 

16:30 Kremsa Žaneta    Puravia
 Psychologie výživy / aneb jak jednoduchými triky podpořit trávení.

17:30 Sherwood Keith    onewholelove
 Léčení lidského energetického systému / Jak stav vašeho energetického  
 systému ovlivňuje zdraví, vztahy a duchovní rozvoj.

SÁL 2

14:00 Baková Eva
 Cesta k sobě / Být dál, znamená být blíž sobě.

15:00 Beranová Jarmila    Pastelový svět
 Automatická kresba jako terapie / Kresba jako zrcadlení.

16:00 Várady Věra    Věra Várady
 Krása a síla kamenů / Seznamte se s kameny, které nám nejvíce pomáhají  
 v současné, transformační době.

17:00 Stanku Helen
 Jak posilovat svou intuici / Intuici v sobě má každý. Jak ji v sobě posilovat  
 a pracovat s ní?

18:00 Musil Miroslav
 Magie v použití běžného dne / Využití energií kolem nás a jak využít zemské  
 energie k prospěchu a k posílení.

SÁL 3

15:00 Bongo David, Richter Matěj
 Mentální disciplína / Mozek nejste vy.

16:00  Hurt Lukáš    Magazín Konopí
 Jak se léčit konopím? / Přednáška o konopné léčbě a všem, co s ní  
 souvisí - účinky, různé způsoby konzumace, zákony.

17:00 Skořepa Petr
 Přírodní stavitelství a soběstačnost / Jak levně postavit přírodní, zdravý  
 nízkoenergetický dům s dlouhou životností.

18:00 Eyer David
 Home Biohacking / Tipy pro vytvoření zdravého obytného prostoru a domu.
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SÁL 4

14:15 Ondřey Ecstatic
 Ecstatic dance / Prožitkový workshop.

16:00 Lisková Vlasta
 „Svaly duše“ Psoas – jemná cesta / Chcete se dostat blíže k sobě?  
 Trápí vás bolesti zad? Psychosomatická praxe tekutinové tělo pomáhá.

17:00 Slabá Martina
 Léčivá síla taichi / Taichi jako cesta k jednotě těla, mysli a ducha.  
 Cesta do našeho nitra v přítomném okamžiku.

18:00  Lví Srdce
 Síla k tomu tvořit svůj život / Zveme muže i ženy ochutnat svou syrovou  
 životní sílu, pořádně jí uchopit a tvořivě jí použít.
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 SÁL 1
 
10:30 Táborský Adam
 Psychoterapie v přírodě / Touha hýbat se a chuť změnit stěny za stromy  
 stály na počátku.  

11:30 Hájková Eva    Puravia
 Jak na prevenci onkologických onemocnění? / Jak vypadá prevence  
 onkologických onemocnění z pohledu funkční medicíny a výživy?

12:20 Lišková Dáša
 Kancelářská jógová rozcvička / Vstaňte a protáhněte se

12:30 Magnoli diskutuje s Miroslavem Bártou, Evou Čejkovou,   
 Simonou Bagárovou, Davidem Navrátilem a dalšími hosty
 Stop blbé náladě / Jak výrazné osobnosti Česka vnímají šíření  
 tzv. blbé nálady a co se s tím dá dělat? 

14:10 Lišková Dáša
 Kancelářská jógová rozcvička

14:30 Ben Thabetová Monika  
 Tajná moc čísel / Vaše datum narození není pouhá náhoda.

15:30 Petráš Václav    Psychologie dnes
 Psychologie vítězství / Představení knihy spojené s autogramiádou.	

16:30 Komeda Jan    Škola Umění milování
 Zlaté a tmavé stíny ve vztazích / Zamilujeme se do zlatých stínů partnera  
 a rozcházíme se díky tmavým. 

17:30 Dzirasa Mark
 Budoucnost

SÁL 2 

10:30 Šácha Pavel   H2 Europe
 Fenomén molekulární vodík / Terapie molekulárním vodíkem v kapsli.

11:30 Policar Robert
 Živly z pohledu astrologie / Předpověď na další období.

12:30 Makariusová Radana    Žijeme s lehkostí
 Žijeme s lehkostí s jógou mysli / Umění bytí v laskavé vnitřní pozornosti.

13:30 Růžičková Hani    Terapie Pocitu
 Na cestě k sobě v této době / „Aha, tak proto a takhle!“ Porozuměj,  
 pochop, poznej... a nastup cestu zpět k sobě. 

14:30 Gregor Filip   Happy Hair
 Probuzení v životě kadeřníka / O kadeřníkovi, který se díky józe dostal 
 k přírodním barvám a kombinuje obchod a holistický přístup.
 
15:30 Brožová Marie, Vostrá Markéta   Galerie Pastelka 
 Nedostaneme druhou šanci udělat první dojem! / Jak být co nejkrásnější  
 v souladu s ženskými prvky horoskopu a čeho se vyvarovat.

16:30 Niessnerová Jana    Jana Niessnerová
 Co říkají linie na dlani / V přednášce se lidé seznámí s hlavními  
 a vedlejšími liniemi na dlani. Poznají základy chiromantie. 

17:30 Sobek Pavel
 Budoucí terapie Slovanské epochy / O tom jak soudobý západní styl terapií  
 zaspává dobu.

SÁL3

10:30 Noahovi Jan a Zuzana   Vitalvibe
 O čokoládě a mindset upgradu / Prožitková přednáška s majiteli Vitalvibe. 

11:30 Hrinková Jana    P. Jentschura
 Novinky zásadité péče o pleť a prsa / Dva nové geniální výrobky  
 P. Jentschury: Zásadité polštářky na prsa a bylinný prášek AbraCaDabra®

12:30 Ďurina Vladimír    Diochi
 Imunita je nejlepší lékař / Zdravé klouby, imunita a autoimunita organismu. 

13:30 Čillík Jan    Tierra Verde
 Kurz přežití v eko domácnosti / Praktický průvodce a inspirace na využívání  
 ekologických produktů v domácnosti.

14:30  Hrindová Eva   Naděje
 Jak pomáhají bylinné tinktury / Bylinné tinktury z Naděje při prevenci  
 nachlazení, při bolestech kloubů, pro správné trávení.

15:30 Martin Jan   Leros
 Byliny pro zdravý spánek / Jak na nespavost s bylinkami?

16:30 Rozínková Pavla   Esenciální oleje
 Esenciální život / 99 důvodů, proč a jak si pustit esenciální oleje do života.

17:30 Makovská Marie    časopis Dieta
 Prebiotika, probiotika, postbiotika a mikrobiom / Jak můžeme ovlivňovat  
 zdraví našich střev a jaké jsou nové vyhlídky v potravinářství?
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SÁL 4

10:30 Ondřey Ecstatic
 Zákon přitažlivosti v praxi / Může být klíčem k uskutečnění vašich snů  
 zákon přitažlivosti?

11:30 Skořepa Petr
 Doprava zdarma? / Výroba solárního elektrokola svépomocí.

12:30 Richter Matěj
 Cesta ke štěstí / Nástroje, které mě osobně nejvíce pomohly v tvorbě  
 šťastného života v lehkosti, radosti a hojnosti.

13:30 Barrington Guy
 Od přežívání k prosperitě / Jak žít svůj život v plném přijetí sebe sama  
 a zároveň v dokonalosti svého potenciálu.

14:30 Bartošek Martin
 Dechové cviky a léčebné zvuky / Cvičení Osho divine healing a OM Chanting.

15:30 Háse Václav Rámpuri
 Dechem k vnitřní spokojenosti / Harmonie, vnitřní klid a mír v souvislosti  
 se způsobem dýchání.

16:20 Sherwood Keith    onewholelove
 Léčení karmických ran / Jak karmická zranění ovlivňují vaši pohodu,  
 fyzické zdraví a rodinné vztahy.

18:10 Byček Alexej
 Dech srdce / Léčivé písně a meditace.
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SÁL 1
 
10:30 Pantůček Jiří    Green idea
 Síla bylin v 21. století / Farmacie nebo příroda? Řešení běžných neduhů  
 s pomocí bylin. Kontroverzní legislativa. 

11:30 Gluvňová Lenka    MycoMedica
 Vitální houby v prevenci a léčbě / Chcete být dlouho zdrávi? Pak buďte  
 otevřeni všem vyzkoušeným formám pevence a léčby.  

12:30 Kačerovská Monika    Puravia
 Tajemství přírodní kosmetiky / Jak se orientovat v přírodní kosmetice? 

13:30 Vávrová Šárka    Moje psychologie
 Lekce duševní hygieny / Čeho se nejvíce bojíte?   

14:30 Lukášková Nicole
 Snídaně pro celodenní pohodu / Představení celostní snídaňové kuchařky.

15:30 Lucie Kolaříková
 Překóduj se na úspěch / Jak uvolnit tři základní bloky úspěchu  
 a mít se více rád.

16:30 Česlík Adam
 Vědomí / Vnitřní cesty do vnějšího vesmíru.

SÁL 2 

10:30 Kuželka Kvido    Vitaora
 Voda a sůl – základ pro tělo / Harmonizovaná voda a živá sůl  
 - skvělá kombinace pro správnou hydrataci našeho těla a trvalé zdraví. 
 
11:30 Heřmanová Daria    Daria Heřmanová
 Manipulace / Já s ostatními, oni se mnou, já sám se sebou... PROČ?

12:30 Mrázková Michaela
 Jak si uklidit doma i v životě / Lze využít třídění a organizaci našich  
 věcí k osobnímu rozvoji?

13:30 Palaanová Iris    Iris Palaanová
 Šamanka trojí síly a její zkušenosti / Šamanské léčení - náprava  
 špatného osudu. 

14:30 Černá Kateřina
 Vztahy podle Akášických záznamů / Jak se vyznat a projít současnou  
 transformací partnerských a rodinných vztahů a začít vztahy nové.

15:30 Sedláčková Ivana
 Rozhodovat se srdcem, nebo hlavou? / Jak způsob myšlení a sebeláska  
 ovlivňují naše vztahy, život a zdraví. Sebeláska není sobecká, ale zdravá.

16:30 Kalousek Jaroslav
 Jak najít smysl života / Můžeme "odstranit" z proudu života neúspěch?  
 Dá se najít ideální partner?

SÁL 3 

10:30 Matyášová Iva
 Feng Shui - cesta k úspěchu a harmonii / Ať už je váš sen o bydlení  
 a životě jakýkoliv, ukáži vám, že se mnou na to máte.

11:30 Bokorová Jarmila    Yelasai
 Zdravé vlasy přírodně / Prírodná starostlivosť o vlasy podľa princípov  
 Ayurvédy. 

12:30 Šplíchalová Pavla    Melsi CZ
 Posilujme imunitu přirozenou stravou / Podpořme svoji vitalitu a trvalou  
 odolnost uvědomělým vařením a zdravým životním stylem. 

13:30 Novotný Martin    Český černý česnek
 Mikrobiom 5.0 / Rychlokurz: Jak ten kbelík bakterií, plísní a kvasinek  
 v našich střevech ovlivňuje vice než jen trávení? 

14:30 Avramopulu Marcela
 Nevyhořet a nepadnout / Zastav se dřív, než tě tělo zastaví samo.

15:30 Hájková Veronika
 Mistrovství fermentace / Přirozená cesta ke zdraví.
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SÁL 4 

10:30 Kardová Michaela
 Jemná Hatha jóga / Cesta k sobě.

11:20 Margit
 Violoncello a srdce / Nástroj, který umí léčit emoční těla. Tóny violoncella  
 rozechvějí naše srdce.

12:30 Komeda Jan    Škola Umění milování
 Emoce a energie - dobrý sluha, špatný pán / Nenechme se emocemi  
 a energiemi ovládat. Naučme se jim rozumět a vést je. Získáme tím  
 obohacující dar na celý život. 

13:30 Hemelíková-Baudisová Jana
 Flamenco Women / taneční workshop

14:30 Eisenvort Miroslav
 Míra Eisenvort - didgeridoo solo / Didgeridoo - prastarý hudební nástroj, 
 se kterým lze zahrát jak relaxační, tak i taneční skladby.

15:30 Slabá Martina
 Taichi: Spojení se zemí a síla kořenů / Jemné cvičení pro nalezení vlastního  
 středu a spojení se se zemí jako cesta k uvolnění stresu a napětí.

16:30 Alalanath Das
 Bhakti jóga / Jednoduchá a vznešená spirituální jóga pro uspěchanou dobu.
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Neděle 18. 9. 2022


