Pátek 20. dubna
Střední hala Průmyslového paláce
10:00-18:00

ZELENÉ TRHY

Střední hala sál S1
12:00
DHARMA BUMS, USA
Program veletrhu zahájí koncert americké skupiny, která hrála pro Dalajlamu a zastává
myšlenku svobodného Tibetu. Následný workshop „Tibetské zpěvy a mantry“ povede
frontman kapely Phil Void. Součástí workshopu budou cvičení, meditace & společný zpěv
včetně "Dharma Trough Song". Přijďte hledat cestu k budhismu učením a historií s příhodami
a písněmi od Dharmy.
13:30
ŠRÍ SARVABHÁVANA PROSUN CIRCAR, Indie - Knihovny palmových listů
severní Indie, tzv. Bhrgu Nadi.
Jak je možné, že před 5000 lety dokázal rši Bhrgu vidět do životů současných obyvatel této
planety, kteří dnes navštíví Indii? Pandit Sarvabhávana Vás pozve do Indie za poznáním vývoje
a transformace Vašeho života. Ve své přednášce se bude věnovat tématům svobodné vůle a
předurčenosti, historii duchovního turismu do knihoven palmových listů, důvodům a
významu návštěv knihoven.
15:00
PAT ATANAS, USA - Žij svou vlastní realitu vědomě
Váš život je cesta a vy můžete vytvořit a zažívat cokoli si přejete a na čem pracujete. Sdílet
vášeň pro to, co děláte, znamená žít vědomou přítomností. V této prezentaci představí
lektorka Pat Atanas cenné a praktické návody ke každodenním krokům, vedoucím ke splnění
přání vašeho srdce.
16:30
GEORGE EGELY, Maďarsko - Volné energie - naše budoucnost
Dr. George Egely bude hovořit o skutečném funkčním zařízení na principu studené fúze a
představí vám aktuální možnosti a podmínky výroby a používání těchto zařízení. Celý blok
má za úkol vyslovit a zvědomit úlohu každého z nás a podmínky v procesu uvedení volných
energií do běžného života.
18:00
SILVANO PAOLUCCI, Itálie - Strážce prahu aneb jak zvládnout
vlastní ego a jak zvítězit nad strachy
Přednáška, která nám napoví, jak správně reagovat na negativní projevy Strážce prahu –
vlastního ega. Uvědomit si naše přirozené schopnosti jej překonat a propojit se s vlastní duší to je plán a cíl lidských bytostí žijících v Nové Éře Vodnáře. Navazovat bude sobotní workshop
Kontakt s duší a transformace vědomí v denním životě, který nám poradí, jak za jakýchkoliv
okolností prožívat každý den v pohodě a v radosti.
19:30
Projekce filmu Učitelé z hvězd, režie: Viliam Poltikovič / ČR. 80 min.
Nejnovější snímek Viliama Poltikoviče byl natáčen v Peru, kde je řada zvláštních energetických
zón a kde stovky lidí velmi často pozorují podivuhodné světelné objekty, které označujeme jako
UFO. Po projekci bude následovat diskuse s Viliamem Poltikovičem a Petrem Chobotem.

Levé křídlo sál S2
14:00
Pavel a Markéta Švarcovi - O čem zpívají šamanské bubny…
Šamanismus jako cesta, která vede k našim kořenům a k uvědomění si sounáležitosti
s přírodou. Jak může šamanismus pomoci člověku dnešní doby? Přednáška o inspiracích,
zapomenutých rituálech, šamanských léčbách a o prastaré moudrosti člověka, který je
součástí kmene a přírody, jež k němu promlouvá.
15:00
Karaimi - Kateřina Motyčková - Vize planety Země
2012 rok SJEDNOCENÍ. Frekvence nové Země, DNA, transformující matrice, božská jiskra.
Vibrace čísla 13 - Návrat bohyně, úloha božského posvátného ženství. Partnerské vztahy,
dvoupaprsky sjednocené duše. Překonání polarit světla a temna. LÁSKA jako nejsilnější pouto
Země a Vesmíru.
16:00
Tatjana Micić - Jaký je rozdíl mezi letadlem a včelkou?
Přednáška o pochopení a významu komplikovaného a komplexního myšlení. Evropané uvažují
na základě binárních opozic, zejména dvou rozdílných principů - yin a yang, tj. mužského a
ženského či hierarchického a strukturalistického. Tyto principy se objevily v psychologii jako
vědomí a nevědomí, v kognitivních vědách jako komplikované a komplexní myšlenkové
systémy, v kulturní antropologii jako distinkce civilizovaného a primitivního atd. Smíření obou
myšlenkových systémů je klíčové pro pochopení moderní doby.
17:00
Jaroslav Čep - Terapie pomocí světelných drah – LBT
Nové meridiánové ošetření pro tělesnou i duševní rovnováhu. Protéká-li životní energie v
meridiánech (světelných drahách) bez zábran, cítíme se spokojeně a zdraví. Je-li tato energie
zastavena a bloky brání volnému průtoku, hlásí se tělo bolestmi a pocitem nevole. Systém
světelných drah již tělo nedokáže zásobovat životní energií. Terapie pomocí světelných drah
odstraňuje pravé a skutečné příčiny tělesných potíží: blokády v energetickém systému.

Levé křídlo sál S3
14:00
Vlastimil Bažant - Harmonizování osobnosti
Cesta ke spokojenému životu, harmonizováním k nezávislosti - osobní svobodě,
psychoenergetické harmonizování. Jaké jsou zkušenosti a výzkumy PEL (Psychoenergetická
laboratoř při VŠCHT Praha), současné postavení ČEPES (Česká psychoenergetická společnost)
a proč profese biopraktika a proutkaře legalizovat?
15:00
Eva Baková - Numerologie – klíč k poznání lidské psychiky
Jak pomocí čísel lépe porozumět talentům, schopnostem a potřebám nás a našich blízkých?
Jak řešit situace ve vztazích nebo odhalit příčinu zdravotních problémů? Unikátní autorský
systém čísel, zpracovaný Ing. Jaroslava Bakem, velmi přesným a přitom srozumitelným
způsobem pojmenovává zákonitosti lidské psychiky. Je zpracovaný jak pro osoby laděné
intuitivně, tak pro ty, kteří jsou zaměřeni spíše technicky a logicky.
16:00
Tomáš Borl - Pojďme kráčet dál a pojďme být reálně duchovní
Duchovní cesta je propojená se vším. Rodíme se z vnitřních příčin. Pozemský život je cesta
duše a její vývin je tedy podstaty duchovní. Vše, co přichází z nebes, se stává v našem životě
trvalým.
17:00
Eva Kalivodová Štíchová - Životní úkoly a jejich uvědomění
Jak přišla naše duše na svět a proč jsme se narodili právě „našim“ rodičům? Jak stará je naše
duše a jaký mám tady na Zemi úkol? Co je to karma? Můžu ji pročistit nebo ovlivnit její
průběh? Jaký byl můj poslední minulý život? Jak poznám, že jdu správným směrem po své
životní cestě? Můžu se dozvědět víc o dalších úkolech, které mě čekají? Odpovědi na tyto
i další otázky se dozvíte na této přednášce.

Levé křídlo sál S4
13:30
Adler Wellness Produkte - Šmakoun - štíhlá volba
Šmakoun je potravina vyrobená z vaječných bílků vhodná pro každého, kdo chce odlehčit svůj
jídelníček, ale přitom se nerad vzdává oblíbených pokrmů. Cílem projektu "Šmakoun - štíhlá
volba" je nabídnout spotřebiteli nejen šmakoun k dalšímu kuchyňskému zpracování, ale také
již hotové a běžné potraviny, které díky 30% podílu šmakouna dosahují lepších výživových
a energetických hodnot při zachování standardní chuti.
14:00
Petr Dobrý - Čmeláci, ptáci a netopýři doma na balkóně
Počátkem minulého století bylo na světě několik set druhů čmeláků a v Československu téměř
30 druhů. V posledních desetiletích u nás některé druhy vymřely, jiné jsou vážně ohroženy.
Dříve tolik početní vrabci již téměř vymizeli z měst, počet rorýsů, ptáků s unikátním životním
stylem, dramaticky klesá, netopýři často nemají doslova kam hlavu složit. Je jen nás, zda
se s tím spokojíme. Přijďte se dozvědět, jak jednoduše těmto užitečným a zajímavým tvorům
pomoci a jak je přilákat na vlastní dům, balkon nebo parapet.
15:00
Alžběta Šorfová, Ivo Fluxa - Cesty k sobě - Volné energie - naše budoucnost
aneb věci se budou dít tak, jak je nastavíme v sobě v souladu s vesmírnými zákony ku
prospěchu všech. Alžběta Šorfová a Ivo Fluksa vám představí volné energie, jejich funkci
a místo v celkovém energetickém spektru člověka, státu, Země a vesmíru.
16:30
Igor Chaun a Karel Rašín - Úvod do exopolitiky a květnový kongres 2012 v Praze
Karel Rašín, nezávislý český novinář a badatel, a Igor Chaun, český režisér a duchovní hledač, uvedou přednášku na téma Úvod do exopolitiky (věda o vztazích mezi naší lidskou civilizací a ostatními inteligentními mimozemšťany v multivesmíru) a uvedou program mezinárodního kongresu
„2012 a mimozemská přítomnost na Zemi“. Na třídenním kongresu představí podrobné a konkrétní informace přední světoví odborníci, a nabídnou informace těm, kteří se o tuto oblast zajímají.

Pravé křídlo sál S5 (Veletržní kino)
OZVĚNY EKOFILMU
Kdo se zajímá o festival EKOFILM a nestihl přijet na jeho 37. ročník, má ještě možnost vidět
vybrané filmy na Ozvěnách EKOFILMU na veletrhu. EKOFILM je Mezinárodní filmový festival
o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví. Širokému okruhu diváků přináší
významný zdroj nejnovějších informací o stavu přírody a životního prostředí v různých zemích
světa a v mnoha případech i fakta o řešení závažných kauz.
14:00
Divocí výrostci – O zahradních pirátech a bylinkových čarodějkách
Scénář, režie: Christian Pietscher / Německo. 29 min., s čes. titulky
Spojuje je hluboká láska k přírodě a nadšení pro divoké zahrady. Marianne Frielingsdorfová má
zahradu s více než 600 různými bylinami a doma v regionu Bergisches Land si získala pověst
moudré bylinkářky. Kezban Basolová a její rodina se věnují svojí zeleninové zahradě na
neobdělávané půdě. Zahradníci partyzáni kladou po celém Bochumu semínkové bomby v boji
za zelenější město.
14:30
Ecce homo lohas - Scénář, režie: Vojtěch Fatka / ČR. 26 min.
Z USA přichází do západní Evropy nový životní styl, známý pod názvem Lifestyle of Health and
Sustainability. Akronym hovoří o lohasianech, a tak se autoři dokumentu pokusili zjistit, zda
už se lohasiané vyskytují i v tuzemsku. I naši lohasiané by totiž mohli přispět k žádoucímu
obratu a zachránit planetu Zemi před zkázou. Zní to možná jako pohádka, ale někde se začít
musí...

15:00

Ekonomika štěstí - Scénář, režie: Helena Norberg-Hodge, Steven
Gorelick, John Page / USA. 68 min., s českými titulky
Snímek popisuje svět, který se pohybuje zároveň dvěma opačnými směry: zatímco vláda
a velký byznys tlačí směrem ke globalizované ekonomice postavené na technologiích
a rostoucím obchodu, lidé po celém světě začínají od základů a zakládají menší a ekologičtější
místní ekonomiky.
16:10
Žádost o azyl z ekologických důvodů - Scénář, režie: William Lee,
Gašper Šnuderl / ČR. 19 min., s českými titulky
“Jmenuji se Brian Kulkaer Larsen, je mi 43 let, pocházím z Kodaně a v České republice žádám
o azyl z ekologických důvodů.” Žádost o azyl je hraný dokument, vzdělávací film zaměřený
především na mládež. Film natočený v Dánsku představuje dva významné ekologické projekty
této země a naváží se s roztomilou legrací do dinosauří neekologické mentality.
16:30
I am <fishead( - Režie: Misha Votruba, Václav Dejcmar / ČR, 80 min.
Co se děje s naším světem? Film pro ty, kdo chtějí vědět, jak psychopatie a antidepresiva
ovlivňují naši společnost. Tvůrci dokumentu se ponořili do světa korporací a jednotlivců, kteří
drží ekonomicko-sociální moc, aby odhalili pravdu o strukturách, ve kterých žijeme. Ryba, jak
se říká, smrdí od hlavy, ale změna začíná v nás. www.fishead.cz

Pravé křídlo sál S6
13:00

Esence ženského principu v byznysu
Judita Peschlová, Zuzana Lajdová - Čepičanová, Tibor Kocsis
Svět byznysu se mění, ve společnosti je stále patrnější přechod od mužské přímočarosti a
jednoznačnosti k mnohoznačnosti a nevyzpytatelnosti povahy ženské. Jak se na to adaptovat?
Jaké vlastnosti má tedy smysl rozvíjet - jak u sebe sama, tak i u dalších lidí a obecně ve
firemním prostředí? Těmto otázkám se budeme věnovat spolu se zkušenými lektory, kteří se
pod značkou Vivia věnují netradičním formám vzdělávání. Jejich specialitou je práce s aspekty
ženského principu - se skupinovou dynamikou, s rozvojem empatie, s dotekem múzy - a to jak
pro firemní top management, tak v rámci otevřených kurzů pro veřejnost.
14:30
HUB - Budování komunity - úspěchy a zkušenosti aneb jak síla diverzity
a sdílení může nastartovat váš úspěch
Hub je tu proto, aby v něm jako v podnikatelském inkubátoru vznikaly a prakticky se
realizovaly inovace. Hub poskytuje prostor pro práci a setkávání, aktivně propojuje své
uživatele mezi sebou, se specialisty i s potenciálními partnery. Hub není profesně zaměřený;
věříme v sílu diverzity a vítáme všechny, kdo si cení otevřenosti, férovosti a dalších etických
principů. Na několika příkladech vám ukážeme jak budujeme komunitu 250 členů, jaké
slavíme úspěchy a co jsme se naučili.
Eva Velechovská - Vědomý leadership - workshop
16:00
Budeme společně povídat o tom, jací jsou leadeři, kteří jsou vědomí, co to znamená a jaký to
má vliv na jejich způsob vedení lidí. Jak tento způsob mění zaběhnutá pravidla, postoje
a otevírají se nové obzory pro svobodu a partnerství.

Pravé křídlo sál S7
14:30
Tibor Kocsis - Dynamický leadership - workshop
Chcete-li, aby lidé ve vašem týmu uvěřili Vašim plánům a podíleli se na jejich realizaci, naučte
se, jak je přesvědčit. Nejen slovy, ale i autentickým projevem těla. Vaše tělo promlouvá – říkejte jím to, co skutečně chcete sdělit. Předávejte nadšení, sílu a víru ve své projekty. Pomocí jednoduchých technik a cvičení se naučíte vnímat vlastní pohyb, projevit se jako vůdce, zafixujete si správné pohyby a držení těla a podvědomě začnete „číst“ ostatní skrze jejich pohyb.
16:00
Judita Peschlová - Typologie ženského leadershipu - workshop
Typy ženského přístupu ke zvládání různých situací nejsou stejné. Přestože se mohou chovat
jako skuteční ženští leadeři, každá má svůj vlastní přirozený styl, odpovídající jejímu
živlovému ženskému typu. Na ochutnávce Typologie ženského leadershipu nahlédnete na typy
osobností, vycházející ze živlů a archetypů. Jejich pochopením pak můžete posílit své příznivé
stránky, zkvalitnit ty slabší, odhalit nedostatky a prosadit pozitiva.

Pravé křídlo sál S8
13:30
Zuzana Málková - Hubnutí po síti
Všichni víme, že není až takový problém zhubnut, jako si váhové úbytky udržet. Webový
portál stobklub.cz vám nejen poskytne zdarma skutečně objektivní informace, ale hlavně vám
pomůže zajistit jak je převést do reálného života. Na jednom místě jsou soustředěny články na
aktuální témata, zábavné interaktivní pomůcky, množství diskusních témat, které udržují
a posilují motivaci k hubnutí a umožňují sdílet osobní nesnáze i úspěchy s ostatními členy
STOBklubu. Unikátní program Sebekoučink vás naučí stát se sám sobě terapeutem.
14:30
Zuzana Lajdová - Tvůrčí psaní v byznysu aneb Dobrý text přináší zisk
Kladete si otázky typu „Jak zaujmout adresáta textu? Jakou techniku zvolit, když mám napsat
nějakou nepříjemnou zprávu? Co mám dělat, když mi lidé neodpovídají na emaily? Nikdy
nevím, jakou informaci mám v textu dát jako první, druhou, třetí, a potom se zamotám… Stále
vytvářím několik verzí textu a žádná není dobrá – co s tím?“ Zveme vás na ochutnávku kurzu
Tvůrčí psaní v byznysu, aneb Dobrý text přináší zisk, kde si některé techniky tvůrčího psaní
i prakticky vyzkoušíte.

SOBOTA 21. dubna
Střední hala Průmyslového paláce
10:00-18:00

ZELENÉ TRHY

Střední hala sál S1
11:00
SHANTI KUMAR KAMLESH, Indie - Ájurvéda
Úvod do Ájurvédy s množstvím vlastních praktických poznatků a rad, jak integrovat Ájurvédu
do denního života dnešního světa přednese Dr. Kumar Kamlesh. Jeho výhodou je spojení
lékařského vzdělání a jeho celoživotní praxe s potravinami, bylinami, kořením i praktickým
vařením. Dr. Kamlesh zná mentalitu Evropanů a proto umí předat znalosti staré Indie a své
zkušenosti nám Evropanům srozumitelným jazykem, stejně jako ukázat recepty použitelné
(a časově zvládnutelné!) v našich končinách. Na přednášku budou navazovat praktické
semináře v Praze, ve dnech 24., 26., 28. a 29. 4. 2012.
12:30
Šivovo kolo života
Ukázky z audiovizuálně-tanečního představení. Spojení tradiční a současné indické hudby
a tance, evropského a indického kulturního cítění s dynamickou filmovou projekcí představuje
mimořádný divadelní tvar, který se od ledna hraje v Divadle ABC. Účinkují čeští i zahraniční
tanečníci, Jana Hemelíková Baudisová, Anežka Hessová, Óm, Vitor Tavares Mendes a další.
13:00
JAMES HUMBLE, USA; ANDREAS KALCKER, Španělsko; LEO KOEHOF, Holandsko
MMS - Master Mineral Solution
Přípravek pro likvidaci všech infekčních nemocí. Roztok, který Jim Humble použil v nouzi před
15 lety v Jižní Americe pro své dva kolegy, kteří onemocněli malárií. Za dvě hodiny byli tito
lidé zcela bez příznaků. MMS tak začalo měnit život Jima Humbla a začalo pronikat mezi
nemocné lidi. V současné době použilo či používá MMS v celém světě přes 8 miliónů lidí a v
drtivé většině potvrzují, že MMS zvládá mnoho nemocí, které současná věda léčit neumí. MMS
je levné a účinné. Přijďte se osobně přesvědčit, že Jim Humble rozšiřuje po světě zcela zásadní
věc, která nemá v moderní medicíně obdoby.
15:10
Interspar cooking show Zdeňka Pohlreicha
S biopotravinami bude stejně jako v loňském roce kouzlit „zlobivý“ šéfkuchař Zdeněk
Pohlreich, který předvede své kulinářské umění a naservíruje lahůdky připravené z ucelené
řady biopotravin Spar Natur*Pur.
16:00
KONSTANTIN GEORGIJEVIČ KOROTKOV, Rusko - Měření energetických polí
Přednáška o praktickém způsobu studia lidské energetiky, měření energie prostoru a
o výsledcích výprav na posvátná místa v několika zemích. Elektrofotonika je založena
na vizualizaci energetického pole v reálném čase, tzn. umožňuje speciální kamerou zachytit
energii (fyzickou, emocionální, mentální a duchovní), vyzařující z- nebo do- živých organismů
i neživých objektů a převést ji na počítačový model. Díky obrazům, které takto zachytí, může
badatel vidět nerovnováhu, která se u objektu projevuje a z toho vyvodit jeho charakteristiky
a energetický stav. Na veletrhu prof. Korotkov pokřtí český překlad své knihy SPIRAL
TRAVERSE, který vydává spol. Felicius.
17:30
Šivovo kolo života
Ukázky z audiovizuálně-tanečního představení.
18:00
Petr Vachler představuje film Tajemství a smysl života
Nově připravovaný film hledá odpovědi na základní otázky lidského života. Raymond Moody,
Brandon Bays, Mabel Katz, Srikumar Rao, Andreas Clauss, Erich von Däniken, Ihaleakalá Hew
Len a desítky dalších hostů z celého světa se zamýšlejí nad vlastní existencí; kdo jsme, co je
smysl života, co je láska, co je humor, či potřebujeme-li dnes nového avatara. „Tento film je jen
jedním z možných snů..., ve kterém jde cokoliv.“ říká Petr Vachler, který celý projekt připravuje
s přáteli, koproducenty, Ctiradem Hemelíkem a Karlem Janečkem.
19:30
Projekce filmu Maestra ayahuasca, režie: Viliam Poltikovič / ČR. 76 min.
Amazonští šamani překvapují svými schopnostmi a svým poznáním, za pomoci rostlin
dokážou léčit i tzv. nevyléčitelné nemoci, vystoupit ze svého těla, cestovat po Zemi i vesmíru,
získat jakoukoli informaci a poznat cokoli, co je zajímá. Klíčem k tomu je ayahuasca, tajemná
liána, jejíž odvar člověka nejen vyléčí a pročistí na všech úrovních, ale zprostředkovává
poznání čehokoli v tomto světě i ve světech dosud nepoznaných a otevírá dveře do jiných
dimenzí… S ayahuascou se ve filmu setkáme nejen prostřednictvím šamanů a jejich práce,
ale i díky různým odborníkům a lidem, pro které znamená s ničím neporovnatelnou zkušenost.
Po filmu bude následovat diskuse V. Poltikovičem a P. Chobotem.
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10:30
Milan Gelnar - Astrologie a určení "karmického životního úkolu"
Milan Gelnar nám ve své přednášce přiblíží, jak poznat sám sebe a z horoskopu vyčíst, co se
má konkrétní jedinec v životě naučit - jaký je smysl jeho současného života. Přednáška
jednoduchým a názorným způsobem vysvětlí základní principy fungování astrologie a
poukáže na fakt, že většina našich životních problémů má svou podstatu v neplnění
karmického životního úkolu - smyslu našeho života. Svým obsahem nám dá návod, jak tento
smysl u konkrétního jedince nalézt a jak případně postupovat při jeho naplňování.
11:30
Kurt Ebert, neuropsycholog, USA - Změňte svou mysl a tuto změnu zachovejte
Chcete se zbavit negativních pocitů vůči sobě i ostatním? Divili jste se někdy, proč máte strach
či jste nazlobení? Chtěli byste se zbavit nenávisti k druhým a negativních pocitů vůči sobě?
Naše zloba vzniká kvůli tomu, že hodnotíme sebe i druhé. Vytváření soudů je procesem, které
mysl potřebuje k tomu, aby jí svět dával smysl a je největším důvodem lidských konfliktů. Tato
prezentace vám představí metodu "Akupunktury pro mysl", energetickou techniku, založenou
na měnícím se zvuku dle meridiánů, která vám pomůže osvobodit se od negativních soudů
a umožní vám opravdu změnit svou mysl.
12:30
Kumudini Shoba M., USA
Ájurvéda – starodávná moudrost v moderním životě
Přednáška ájurvédské léčitelky původem ze Srí Lanky zaměřená na zdravý životní styl. Dozvíte
se, jak harmonizovat lidskou přirozenost na psychické, emocionální a mentální úrovni, jak
dělat správná rozhodnutí týkající se vlastního zdraví, jak zvýšit svou imunitu domácími
prostředky. Informace o tom, jaké jsou základní principy ájurvédy, jak vyrovnávat dóši výživou,
bylinami, jak porozumět vlastnímu já a zůstat v harmonii sám se sebou samými a ostatními.
Bude navazovat autogramiáda nové knihy Kumudini Shoba.
13:30
Jitka Třešňáková - Metamorfní technika
Jemný dotek mocné transformační síly. Naučte se jednoduše uvolnit citové a emotivní bloky a
stresy pro získání zdraví, vnitřní vyrovnanosti, síly, pohody a plné využití vašich schopností a
tvořivosti. Metamorfní technika je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro
odblokování traumat a schémat (energetických bloků) utvořených v období prenatálního
vývoje, které se v praktickém životě člověka projevují na úrovni fyzických nemocí, psychické a
citové nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.
14:30
Silvano Paolucci, Itálie - Kontakt s duší a transformace vědomí
v denním životě - workshop
Jakými změnami právě prochází planeta, člověk, společnost? Co je třeba dělat, abyste sladili
Vaše myšlení, pocity a činy s těmito změnami a změnili je tak z nepříjemných na radostné?
Jak prakticky připravit naše tělo, duši a mysl a žít v propojení s hmotou a duchem? Na workshopu se kromě odpovědí na tyto otázky naučíte praktickou meditaci TRIANGOLACE DUŠE.
15:30
Silvano Paolucci, Itálie - Kruhy světla - workshop
Jsme na začátku Věku Vodnáře – učíme se spolubytí, sdílení a spolupráci. Vycházíme s faktu,
že víme, že vše je propojeno se vším. Lidé s podobným myšlením a záměry změnit či zlepšit
své životy a životy ostatních prostřednictvím vlastního rozvoje a způsobu bytí vytváří po
celém světě KRUHY SVĚTLA.
16:40
Jakub Střítezský - Human design
Jak se správně rozhodovat? Human design mapuje vnitřní (energetické) nastavení člověka,
vědomé i nevědomé tendence, dary a talenty. Ukazuje, jak se správně rozhodovat a realizovat
náš plný potenciál. Ukazuje náš „hlas pravdy“, neboli „jak se správně rozhodovat“, bez ohledu
na to, co nám říká mysl. Každý z nás má svou životní roli. Mapa designu vychází z postavení
planet v okamžiku narození (nejedná se o astrologii).
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10:30
Jaroslav Chvátal - Období 2012 – 2022 a zrození kosmických Titánů
O síle lidského Ducha a naději na lepší zítřek. Motivační přednáška, která vysvětluje tajemné
událostí a jevy, kterými je prosycen současný svět. Přednáška nesoucí výrazný inspirativní
náboj vedoucí k nalezení osobní vnitřní spirituální síly a spojení se svou kosmickou
prapodstatou.
11:30
Hana Růžičková - RUŠ terapií ke šťastnému životu bez trápení
Trápení jsou jen nepříjemné emoce či fyzické pocity, které máme po konkrétních myšlenkách
a myšlenky a jejich emocionální náboj lze jednoduše změnit. Chcete vědět, proč se trápíme
různými problémy? Proč je pro nás zdánlivě tak těžké se oprostit od svých trápení? RUŠ
terapie je rychlá a účinná psychologická pomoc, která vás dokáže zbavit vašich trápení. Je tak
jednoduchá, že ji rychle pochopíte a sami se naučíte si pomáhat od toho, co je vám
nepříjemné.
12:30
Křest knihy Mise MM II-Kód 37 autorky Miroslavy Malaníkové
Knihu Mise MM II-Kód 37 bude spolu s autorkou křtít Alžběta Šorfová. Kniha Mise MM II-Kód
37 je volné pokračování knihy Mise MM aneb Mesiáš přijde za sedm dní, která nás zavedla
v posledních dnech roku 2012 do Prahy, která měla být podle proroctví místem příchodu
druhého Mesiáše. Ve volném pokračování této knihy některé události přímo navazují na
mystické zakončení roku 2012 a změny, které se v tom roce udály.

13:30
13:30

Programový blok časopisu MEDUŇKA uvádí Věra Keilová
Hana Fedora Smejtková – Rozvoj tvořivosti, elánu, radosti a spokojenosti.
Netradiční pohled na to, jak se duše a tělo vzájemně ovlivňují.
Souvislosti mezi psychikou, emocemi a fyzickými funkcemi těla. Zdraví
a nemoc jako stav naší mysli. Návrat ke svému vnitřnímu dítěti.
13:50
Jiřina Kopecká – Stevie, přírodní sladidlo budoucnosti z Latinské Ameriky.
Zdravý způsob, jak si osladit život.
14:10
Michaela Kudláčková – V noci z 30. dubna na 1. května oslavíme
keltský svátek Beltaine. Vyprávění o tom, proč jde o jeden ze dvou
nejdůležitějších pohanských svátků a jaké se k němu vážou rituály.
14:30
Jan Miklánek – Alternativní metody vhodné pro léčbu bolestí páteře.
Známý lékař a léčitel pomohl už tisícům lidí vyléčit jejich bolest
a zdravotní trápení pomocí alternativní medicíny.
14:50
Pavel Kloud – Komplexní péče o nohy a ukázka rehabilitačního cvičení.
Zkušený podolog a masér vysvětlí, proč je důležité pečovat o své nohy,
a jaké se nabízejí možnosti. A také si s ním zacvičíme.
15:10
Vladimír Kafka – Tvůrčí vědomí aneb zasvěcování v 21. století. Léčitel
a malíř v jedné osobě vypráví o změnách v roce 2012 a jejich smyslu.
15:30
Martin Kola – Práce s vnitřním dítětem.
Povídání o tom, jak můžeme opět najít sami sebe a mít se rádi.
15:50
Judita Peschlová – Pomoc andělů a elementárních bytostí v každodenním
životě a krátká meditace. Vykladačka tarotu vnímala sílu
andělů a bytostí přírody již odmalička a vysvětlí, jak s nimi pracovat.
16:30
LEHKOST BYTÍ
Jak žít radostně v nejisté době? Jak si udržet spokojenost, štěstí a harmonii v životě? Životní
příběhy lidí, kteří vědí, že radost je přirozený stav mysli. Vystoupí terapeuti, astrologové, léčitelé,
psychologové, novináři, výtvarní umělci, zpěváci, poradci v oblasti osobního rozvoje i fyzici.
Věra Várady, publicistka a poradkyně v oblasti osobního rozvoje, astroložka
Lenka Čadová, psycholožka, duchovní léčitelka a šamanka
Vladimír Kafka, akademický malíř a léčitel
Milan Hořínek, trauma terapeut, terapeut nové germánské medicíny
Věra Keilová, spisovatelka a novinářka
Karel Richard Marinov (Kekéši), zpěvák a muzikoterapeut
Marim Gharibian, akademická malířka a návrhářka
Roman Čada, fyzik – kvantová fyzika
Vystoupí děti: Hana Vítová - sólistka Kühnova sboru, Mařenka Čadová - flétna, Pepík Čada - recitace

Společně vytvoříme Mandalu štěstí a radosti.
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10:30
Vladimír Štěpánek - Jak porozumět svému tělu, energii a emocím
Zhong Yuan Qi Gong v každodenním životě, přínosy a časová náročnost. Jak jsem se setkal
s Zhong Yuan Qi Gong, fakta o mně a mých učitelích. Jak vnímají pojmy tělo, energie a
emoce východní kultury. Jak pochopit vztahy mezi energii, emocemi a tělem. Jak je důležitá
čistota těla i emocí v našem životě. Jak očistit tělo. Jak praktikovat Zhong Yuan Qi Gong
v každodenním životě.
11:30
Vlasta Hlinková - Živá strava - o čem to je a jak na to
Živá strava neboli living foods (rawfood) je pojem označující potravu tepelně ale i chemicky
neupravovanou. Vychází z vědeckých poznatků, že jakákoli tepelná úprava a nešetrné průmyslové
zpracování ničí výživné hodnoty v potravinách, mění jejich molekulární strukturu a ty se tak
stávají méně hodnotnými, často zdraví škodlivými, ne-li přímo toxickými a karcinogenními.
Pod pojmem živá strava se ovšem neskrývá nic, co by se ještě hýbalo – mluvíme zde o syrové
rostlinné stravě. Patří sem čerstvé ovoce a zelenina, ořechy a semena v podobě co možná nejbližší
tomu, jak je příroda vytvořila.
13:00
Pavel Kovařík - Návrat divokých rostlin
Příběh divokých rostlin a jejich cesta do našich kuchyní. Dozvíte se, že i zdánlivý plevel může
být vyhledávanou pochoutkou. Bude to tak trochu o historii, ale čekají Vás i zajímavé tipy, jak
si na divokých rostlinkách můžete sami pochutnat.
13:30
Pavel Kovařík - WWOOFING - Dobrodružství na ekofarmách
Přijďte si poslechnout, jak můžete navštívit ekofarmy v zahraničí a co Vás čeká na cestě. I Vy se
můžete stát dobrovolníkem a prostřednictvím nezávislé organizace WWOOF poznat život na
ekologicky hospodařících farmách. Je to cesta plná inspirace, zážitků a setkání se zajímavými lidmi.
Na přednášce Pavla Kovaříka si poslechnete jeho příběh a zážitky z rakouských a švédských farem,
dozvíte se, jak na to, co pro to musíte udělat a co Vás čeká.
14:40
Kateřina Horáčková - Permakultura živě
Permakultura - seminář pro lidi, kteří hledají tu poslední kapku inspirace, než se do toho pustí. Proč
lidi zajímá permakultura? Je to móda nebo nutnost? Je to východisko? Je to zbytečně složitá
věda? Kolik principů, tolik názorů. Jsem permakulturní, když nemám hektar lesa a koně? Jak začít?
Kde se učit? Zahrada bez práce? Je bio jídlo drahé? Nakrmí permakultura svět?
Seminář praktický, jak jen to na veletrhu jde. I bez kolečka a rýče lze praktikovat permakulturu,
každý den, v každém domě. Připravte si otázky.

15:40
PODPORUJME SVÉHO SEDLÁKA
Komunitou podporované zemědělství, podpora drobných lokálních sedláků, cesty k udržitelné
spotřebě potravin 21. století. Kvalitní místní potraviny, podpora konkrétního hospodáře,
rovnocenné partnerství a sdílení společných hodnot, udržitelný rozvoj – to jsou hlavní cíle
konceptu komunitou podporované zemědělství (KPZ). Odběratelé uzavírají dlouhodobou
smlouvu se zemědělcem a sdílejí tak výhody i rizika hospodaření. KPZ se rozvíjí po celém
světě a v ČR vzniká hned několik slibných projektů.
J. Valeška (Pro-Bio Liga) - Komunita podporujme svého sedláka, Praha
M. Kettnerová - Komunitní potraviny ve Středoklukách
V. Fišerová (ZO ČSOP Veronica) - V Brně zakládáme komunitou podporované zemědělství
A. Malíková (RC Moravská brána) - Jak začínají podporovat svého sedláka v Kopřivnici
Promítání dokumentu "Chagfood".
16:50
Jakub Wihan - Stavění z balíků slámy
Krok na cestě k úplné nezávislosti. Srdečně zveme na slaměné setkání všechny ty, jenž sní
o zdravém, nezávislém domově a přitom si zatím netroufli ani pomyslet na to, že by si ho
dokázali sami z velké části postavit. Budeme si povídat o možnosti stavění energeticky
nenáročných domů z přírodních materiálů s využitím balíků slámy.

Pravé křídlo sál S5 (Veletržní kino)
OZVĚNY EKOFILMU
Kdo se zajímá o festival EKOFILM a nestihl přijet na jeho 37. ročník, má ještě možnost vidět
vybrané filmy na Ozvěnách EKOFILMU na veletrhu. EKOFILM je Mezinárodní filmový festival o
životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví. Širokému okruhu diváků přináší významný
zdroj nejnovějších informací o stavu přírody a životního prostředí v různých zemích světa
a v mnoha případech i fakta o řešení závažných kauz.
12:30
Žena, jež mluví se zvířaty - Scénář, režie: Dana Budisavljević, Miljenka
Čogelja / Chorvatsko. 26 min., s anglickými titulky (Ozvěny Ekofilmu)
Hela vždycky snila o hospodářství se šťastnými zvířaty. Před třemi lety odešla z práce a začala
pro sebe budovat nový život. Dnes žije na statku s více než padesáti zvířaty. Každé zvíře pracuje,
kolik chce a kolik může. Když zvíře zestárne nebo je na práci moc nemocné, odchází do
důchodu. Tento způsob hospodaření se nazývá emocionální hospodaření, a přestože je to těžká
dřina, přinesl Hele klid v duši a uspokojení.
13:00
O lesích a lidech - Režie: Yann Arthus-Bertrand / USA. 8 min., s českými titulky
Yann Arthus-Bertrand byl požádán OSN, aby vytvořil oficiální film pro Mezinárodní rok lesů. Po
úspěšném filmu Home, který shlédlo 400 milionu lidí, začal tento fotograf vytvářet krátký sedmiminutový film o lesích sestavený z leteckých záběrů z filmu Home a z televizních pořadů Vu du Ciel.
13:15
Rodí se budoucnost - Režie: Suzanne Arms / USA. 37 min., s českými titulky
Dokument o tom, že normální je přirozený porod. Zkušenosti, názory a doporučení lékařů,
lékařek, porodních asistentek, dul i matek.
14:00
Jsem tím, co jím? - Scénář, režie: Jolana Matějková / ČR. 26 min.
Sedm lidí, pro které se jídlo stalo životním tématem a sedm názorů na to, jak se má člověk
stravovat, uvidíte v dokumentu Jsem tím, co jím? Jaroslav Dušek, Milan Calábek, Hana
Michupolu, Hana Zemanová a další v dokumentu Jolany Matějkové. O půstařích,
masožravcích, vegetariánech i o mrkvi, která jezdí po Evropě... Ukazuje se, že jíst bio nestačí,
když máte v hlavě bordel.
14:30
Prasečí byznys - Scénář, režie: Tracy Worcester / Velká Británie. 59 min.,
s českými titulky (Ozvěny Ekofilmu)
Tovární pěstování vepřů způsobuje skryté dlouhodobé škody na veřejném zdraví i na životním
prostředí, ničí životní pohodu zvířat a podkopává tradiční malé pěstitele. Právník a ochránce
vody Robert Kennedy junior a ekologická aktivistka Tracy Worcesterová odhalují skutečnou
cenu levného vepřového.
15:30
Alma - Scénář, režie: Patrick Rouxel / Francie. 65 min., bez dialogu
Film „Alma“ představuje pohled do Amazonie a zaměřuje se na průmysl, který ji devastuje.
Jedná se o poetickou cestu za krásou a utrpením, reflexi o hodnotě života. Alma odhaluje, co
se skrývá za výrobky z masa, kůže, mléka a exotického dřeva. Film nás nabádá, abychom
přehodnotili své spotřební návyky, abychom otevřeli oči a svá srdce a dali prostor soucitu.
16:30
Rok konopí - Year of Mari©huana - Režie: Petr Slabý / ČR. 90 min.
Rok konopí sleduje řadu postav, které se věnují tématu konopí z nejrůznějších úhlů.
Potkáváme českého vědce Lumíra Hanuše, který konopí vnímá jako přírodní zdroj cenných
látek. Rozmlouváme s objevitelem THC profesorem Raphaelem Mechoulem. Dozvídáme se o
boji lékaře a konopného aktivisty Dušana Dvořáka. Po dva roky sledujeme časosběrnou
metodou nemocné s diagnózou rakoviny nebo roztroušené sklerózy. Konopí a legislativní
rámec České republiky komentují politické a policejní špičky, adiktologové, účastníci
konference v parlamentu, příznivci Million Marihuana March a další.
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10:30
NOVÁ KVALITA ŽIVOTA JE VE SPOLUPRÁCI
Potřeba změny v základním nastavení života jednotlivce i celku. Je nutné ozdravení našeho
života ve všech oblastech. Jak se můžeme dívat jinak na to, co dnešní společnost i člověka tíží.
Možná východiska ze stávajícího stavu.
Společná diskuse na témata: 1. Současná diagnóza stavu společnosti a vztahů. 2. Navrhovaná
léčba a nové možnosti. 3. Člověk jako tvůrce osobních, pracovních a celospolečenských vztahů.
Moderuje Martin Dokoupil, účastníky diskuse jsou členové platformy “SBOROVNA”
Dana Brabcová, Lenka Papadakisová, Helena Procházková, Ctirad Hemelík, Jaroslav Kuchař,
Karel Kříž a Jan M. Kubín.
12:45
NÁVRAT K VLASTNÍMU ZDROJI
Alena Kvěch, Jarmila Schauerová, Dasha Kocourková, Sumito Petr Mikulka
Projekt nabízí několik významných učení současnosti, jako možných způsobů návratu, či
znovuspojení se s vlastním Zdrojem, znovuobjevení vnitřního prostoru, který je pro nás
místem klidu a zároveň bezbřehým zdrojem všeho potřebného v každém okamžiku našeho
života. Jak příjemné může být uvědomit si, že vše, co potřebuji, mám stále s sebou.
15:00
Divadelní představení - ZADNÍ VRÁTKA: Celoživotní vzdělávání finanční gramotnosti
Osud manželů Drobných, kteří se díky neuváženým krokům ve světě peněz, jemuž moc
nerozumí, dostanou do finanční tísně. Na základě jejich krátkého příběhu si divák může
vyzkoušet, jak by se sám v dané krizové situaci zachoval a jak by se vyvaroval chyb a mohl
pozměnit osud rodiny k lepšímu. Toto představení svou divadelně edukativní formou rozvíjí
a posiluje finanční gramotnost diváků - aktivních účastníků.
16:30
PODNIKAT JINAK
O tom, jak podnikat jinak. Moudrý byznys, vědomý byznys, skupinová moudrost, hodnoty do
byznysu, je to možné? Spirituální a přírodní zákonitosti v byznyse. Nová kvalita spolupráce –
vytváření sítí. Přijďte se inspirovat a zapojit do workshopu. O zkušenosti se podělí
Lenka Papadakisová a Martin Dokoupil.

Pravé křídlo sál S7
Lucie Hovjacká - 7 principů - workshop
10:30
Vše se vším souvisí, proto i jednotlivé principy, které prožíváme během života, jsou propojeny
a fungují souběžně. Když je pochopíme nejen rozumem a intelektem, ale procítíme a prožijeme, poskytnou nám velké poznání. Poznání nám pomůže porozumět sobě a tím i okolí,
pomůže nám vyrůst a spojit se s Univerzem = Vesmírem, Pravým Já. Na workshopu se dozvíte
teoretické vědomosti, životní zkušenosti, příběhy a vyzkoušíte praktická cvičení.
12:30
PEACEMAKER: konflikt jak příležitost pro vlastní růst - workshop
Mirka Čejková, Jan Smetánka, Jan Majer
Interaktivní workshop Peacemaker přináší nové pohledy na řešení konfliktů. Peacemaker čerpá z
oblastí efektivní komunikace, mediace a principů bojového umění aikido, aplikovaných v oblasti
běžné komunikace. Je určený jak pro pracovní/firemní oblast, tak komunikaci ve vztazích a běžném životě. Vysvětluje, proč se v komunikaci dostáváme do slepých uliček, a prospívá kultivaci
dlouhodobých vztahů. Důležitou součástí workshopu jsou skupinová komunikační cvičení a hry.
Jan Michael Kubín - Nová metoda vzdělávání dětí - workshop
14:30
Rozvoj emoční inteligence a pochopení propojenosti člověka s přírodou. Nová metodika
zapojuje například až 10 dětí do jedné hry, kdy poznávají hrané i své vlastnosti, aplikují
vědomosti, vžívají se do potřeb (ekonomie), stanovují a poznávají pravidla skupin (právo)
a neměnné zákony platné v tom určitém prostředí. Nová metodika propojuje naučené znalosti
v reálně hraném příběhu pro pochopení existence a smyslu života.
16:00
Následná diskuse s účastníky přednášky MMS - Mineral Miracle Solution
Jim Humble, Andreas Kalcker, Leo Koehof

Pravé křídlo sál S8
11:30
Vladimír Drozd - Goji
Goji neboli plody kustovnice čínské jsou významné především velkým množstvím minerálů,
vitamínů a antioxidantů. Poslední dobou jsou dostupné i v českých obchodech se zdravou
výživou. Výživoví specialisté říkají, že Goji je nejhodnotnější ovoce na planetě - obsahuje jedenáct
minerálů, osmnáct aminokyselin, šest základních vitamínů, stopové prvky, polysacharidy, mastné
kyseliny, karotenoidy, fenol, kyselinu linoleovou, antioxidanty a jiné. Vysoké množství posledně
jmenovaných antioxidantů je důvodem, proč je dnes tak populární složkou zdravého jídelníčku.
12:30
Elena Chmelová - Příznaky lidského těla při nedostatku tkanivových solí
Projev psychiky při nedostatku solí, projev fyzického těla při nedostatku solí.
13:30
Ernestína Velechovská - Žijeme v programech mysli
Co jsou programy mysli? Jak nás ovládají a k čemu nám slouží? Odpovědi na otázky se
dozvíte na tomto workshopu.
14:30
Pavel Hub - Ashtanga Vinyasa Jóga
Ashtanga Vinyasa Jóga je dynamický jógový styl, který charakterizují plynulé přechody mezi
jednotlivými ásanami (jógovými pozicemi), postavené na specifickém způsobu. Právě
propojení pohybu a dechu vede ke zklidnění mysli a ovládnutí těla, jehož jsme často spíše
zajatcem. Přijďte si vyzkoušet jak pomocí několika jednoduchých technik zastavit či
přesměrovat nekončící kolotoč myšlenek a vnějších podnětů a zakotvit v místě klidu, které si
stále nosíme s sebou.

15:00
Jan Šel - Masáže v roce 2012
Nejnovější trendy ze světa masáží, statistiky, průzkumy, know how. Speciální masáže, relaxační
masáž zad a šíje, bambusová masáž, indická masáž, antistresová masáž atd...
16:00
Lucie Ramsoniusová - Moudro básnění aneb Zastav se - Zlatý déšť na cestě
Půl hodinka s meditač-ními básněmi a písněmi Lucie Ramsoniusové s kytarovým doprovodem
Jana Popeláře.
17:00
Jana Remerová - meditační koncert Na křídlech tónů létá duše
aneb užijte si relaxaci pěkně tiše. Chvíle pohody s tibetskými miskami, zvonky, činelky a jinými
netradičními relaxačními nástroji. Relaxace. Meditace. Koncert. Tibetské misky. Zvuk. Tón.
Rezonance. Očista. Všechna tato slova můžete spojit v PROŽITEK, který vás čeká. Můžete se
sami propojit s jedním z tónů a nechat se jím léčit, vést a žít souhru s tímto vyjádřením
kvality zvuku.

NEDĚLE 22. dubna
Střední hala Průmyslového paláce
10:00-18:00

ZELENÉ TRHY

Střední hala sál S1
10:30

ISTVÁN KUN, mistr tradičního Reiki /nezávislý učitel Reiki, Maďarsko
REIKI - ještě pořád neprozkoumaná forma praenergie
REIKI – původní přístup, západní a evropská výuka, jak změnit náhled a přístup, mýty a skutečnost. Jak jsem se setkal s REIKI, fakta o mně a mých učitelích. Pojem REIKI, význam, obsah,
historické skutečnosti. Západní a evropská výuka, odlišnosti, formy a přístup, stupně REIKI.
Odpovědnost učitele REIKI, učitel REIKI versus mistr REIKI. Jak se mění život a pocity po
iniciaci u žáků. Proč pracovat s REIKI pravidelně a co nejčastěji.
12:00
Karel Kříž - Prezentace 4. ročníku České konference na téma: JE TO UŽ TADY?
ČK se uskuteční v Kutné Hoře 28. dubna až 1. května 2012. Co se děje se světem? V čem tkví
úspěch budoucnosti? Svépomoc a soběstačnost. Co dál v současných podmínkách ve
společnosti? Je možné reformovat společnost na stávajících základech?
12:30
SIMONA WENGER, Švýcarsko - Vykročte za změnou. Najděte „cestu“ k Cestě!
Cesta (The Journey) je unikátní metoda, která umožňuje lidem vyzkoušet účinnou léčbu
emocionálních a fyzických problémů na buněčné bázi. Její zaměření zahrnuje mimo jiné
psychoneurologickou imunologii, neurolingvistické programování, neuroasociativní úpravu,
akupresuru, kinesiologii, iridologii a výživu. Cesta patří dnes mezi mezinárodně
nejuznávanější, vysoce účinné léčebné procesy.
14:30
ERIC PEARL, USA - The Reconnection
Každé tělo obsahuje řadu energetických bodů a linií – meridiánů (někdy zvaných akupunkturní
dráhy), které nás kdysi spojovaly s energetickou a informační sítí i Vesmírem. Někdy v minulosti
jsme s těmito body ztratili spojení a to nás vzdálilo od předchozího rychlého a expanzivního
stupně rozvoje. Stačí se znovu navázat na energii, která je okolo nás. The Reconnection přináší
zpět "nové" axiatonální linie, které jsou součástí nadčasové sítě inteligence, paralelního
vícerozměrného systému, poskytujícího základní energii obnoveným funkcím lidského těla.
16:00
ERIC PEARL, KONSTANTIN GEORGIJEVIČ KOROTKOV. Diskuse
Život ve světě energií: Elektrické, lidské pole a kosmické pole.
Specifické vlastnosti naší doby a jak v ní žít.
17:30
Zakončení veletrhu se Ctiradem Hemelíkem
18:00
DHARMA BUMS, USA - Závěrečný koncert
Program veletrhu zakončí koncert americké skupiny, která hrála pro Dalajlamu a zastává
myšlenku svobodného Tibetu.

Levé křídlo sál S2
10:30
Hana Khlaif - Orientální aromaterapie
Alternativní léčebná terapie, která se využívá při léčbě ekzému, lupénky, dermatitid a svůj
význam má i v oblasti detoxikace organismu.
11:30
Martina Smíšková - Australské květové esence
Jak odstranit strachy, obavy a nejistotu pomocí australských květových esencí. Léčivé esence
z australské buše nejenom pomáhají projasnit náš život, ale také dodají odvahu, sílu a
odhodlání jít za svými cíli a sny. Názorné příklady, jak esence fungují.
12:30
Petr Eschler - Léčivá energie stromů
Povídání o stromech a dřevu jako nejsilnějším elementem organické energie. Petr Eschler
pracuje jako sochař s různými druhy dřevin. V teoretické i praktické rovině si všímá jejich
fyzických a mentálních vlastností a jak na nás působí. Po mnoha letech se rozhodl tyto
informace zpracovat. Poznatky shrnul do publikace, která se nyní připravuje do tisku.
13:30
Gabriela Mikulášová - Léčivá energie kruhů v obilí
Přestaňme pátrat po tom, kdo kruhy v obilí dělá, ale využijme jejich energii pro svůj osobní růst.
Účastníci se rozestaví do některého z obrazců a dechem se propojují s Nebem a Zemí. Nechávají
k sobě přijít vše, co nám tento symbol přináší a propojují se zpěvem nebo odříkáváním posvátné
mantry. Pak sdílejí svůj zážitek a podrobněji rozebírají význam symbolu pro každého účastníka.

14:30
Jan M. Kubín - Základní zákony platné v Universu
Nové hodnoty nové společnosti. Z jakých důvodů se hroutí současná společnost? Původní mix
vědy, víry a filosofie je dnes už překonán a nejenže blokuje další rozvoj společnosti, ale naši
společnost přímo ničí. Jaké jsou ony zákony Universa, které jsou dnes popírány? Naše nemoc
není úrazem způsobený apokalyptickou událostí, ale je dlouhodobou civilizační chorobou
ničící vlastní organismus. Ve všech takových případech se pacient musí vyléčit sám. Jak to
můžeme udělat?
15:30
Václav Vokolek - Uctívání kamenů v jižních Čechách
Přednáška k příležitosti vydání čvrtého dílu z knižní série Neznámé Čechy - Posvátná místa
Čech. Kamenné svatyně, tajemné kamenné struktury, pokřesťanštění pohanských míst, srovnání s megality a slovanskou posvátností. Přednáška bude malou procházkou mezi posvátnými
kameny jižních Čech a jen zdánlivě vzdálené Rujany na Baltu.

Levé křídlo sál S3
10:30
Stanislav Cícha - Co o nás prozrazují zuby
Poloha, postavení a stav zubů prozrazují mnohé o našem duševním a emočním stavu.
Například prostřední horní řezáky vyjadřují svou vzájemnou polohou význam otce a matky pro
naši výchovu, poloha špičáků prozrazuje schopnost prosadit se apod. Dokumentační
fotografie jsou doplněny jednotlivými životními příběhy.
11:30
Daria Heřmanová - Prokletí - je to v dnešní době přežitek anebo naopak?
Výraz, který většinou známe jen z pohádek. Je možné, že i v dnešní době má stále takovou
sílu? Nedaří se Vám v životě? Máte pocit, že se Vám smůla lepí na paty? Nemůžete spát,
míváte divoké sny, nebo vstáváte ráno víc unavení, než když jste šli večer spát? Jedna z příčin
těchto obtíží může být právě prokletí. Pojďme se společně podívat na příčiny a následky
prokletí a na to, jak se ho vyvarovat, případně se před ním chránit.
12:30
Emanuel Byrtus - V každém z nás je ukryt diamant.
Pojetí kvality života vychází z psychologicko-spirituálního systému enneagram. Každý máme své
dary, přirozené kvality, které tvoří naše vnitřní bohatství. Vlivem zážitků dětství a dospívání jsme
postupně tyto dary překryly strukturou ega. Vytvořili jsme si návyky, které brání plnému rozvoji
našeho potenciálu. Pojďme znovu objevit naši přirozenost a otevřít dveře ke své zralosti.
13:30
Denisa Palečková a Richard Vojík - Sex po porodu a léčení (nejen poporodních) jizev
Trápí Vás obnovení sexuality a intimity po porodu? Víte, že v podobné situaci je po příchodu dítěte
až 80% párů? V současné době již existuje mnoho seminářů, které radí ženám, jak se dobře připravit
na porod dítěte. Ale jen málo pozornosti se věnuje vztahu ženy a muže po porodu. Na přednášce se
dozvíte o technikách intimní masáže a umění pomalého milování, které Vám mohou výrazně pomoci
obnovit sexualitu ženy a dále tak rozvíjet harmonický vztah s partnerem.
14:30
Jiří Čehovský - Jak léčit následky očkování homeopatií a autopatií; domácí
samoléčba a prevence.
Očkování může mít ty nejvážnější chronické nebo akutní následky, ale je možné se proti nim
bránit prostředky domácí samoléčby. Homeopatické léky a homeopaticky potencované vakcíny
nebo homeopatické preparáty zhotovené z vlastní tělesné informace léčené osoby, mohou, podle
zkušeností homeopatů, mírnit či odstraňovat negativní následky očkování a různá trvalá či
dočasná poškození zdraví.
15:30
Hana Gabrielová - Konopí nejen jako zdravá pochoutka
I přes desetiletí represe dnes zažíváme zvýšený zájem o tuto tradiční rostlinu. Jaký je
potenciál využití konopí? Patří konopí mezi léčivé byliny? Na tyto a další otázky vám odpoví
členka o.s. Konopa, se kterým dlouhodobě spolupracuje na přípravě osvětových a vzdělávacích
aktivit, a organizátorka odborného programu konopného veletrhu Cannafest.

Levé křídlo sál S4
10:30
Lucie Harnošová - Ekodítě - zdravé přebalování, zdravé nošení, kontaktní rodičovství
Výhody látkových plen, základy přirozené hygieny kojenců (bezplenkové komunikační metody),
výhody nošení dětí a možnosti, jak děti nosit. Deset principů kontaktního rodičovství. Tipy a triky jak
se můžeme co nejpřirozeněji a zároveň nejpřírodněji starat o děti.
11:30
SHANTI KUMAR KAMLESH, Indie - Výživa pro matky a děti dle ájurvédy
Dr. Kumar Kamlesh má dlouholeté praktické zkušenosti s výživou pro období plánování početí,
samotného těhotenství, výživöu pro kojence a matky a dále pak pro období dětství
a dospívání. Toto bude doplněno množstvím praktických rad i jednoduchých receptů.
Na přednášku bude navazovat praktický seminář ve středu 25. 4. 2012 v Praze.
13:00
Margit Slimáková - O očkování nezávisle
Přednáška o účinnosti očkování a jeho rizicích, o zdravotním stavu neočkovaných dětí,
o autismu, o příčinách vzniku infekčních nemocí a proč došlo k jejich poklesu. Otázky
zabývající se přirozenou péčí o zdraví.
14:00
Kateřina Šorejsová - Cesta za porodem k moři
Vyprávění o Oostende - jedné z nejlepších neinvazivních porodnic v Evropě a o tom, co k této
cestě vedlo a co z ní vzešlo. Hosty pořadu budou Petra Sovová, Anna Bradáčová, Nadia
Krügerová, Jana Uchytilová. Obrazový doprovod k přednášce - fotografie Jany Uchytilové.

Pravé křídlo sál S5 (Veletržní kino)
PODPORA, KTERÉ JE U PORODU TŘEBA
11.00
Projekce filmu Rodí se budoucnost. - Režie: Suzanne Arms / USA. 37 min.,
s českými titulky
Dokument o tom, že normální je přirozený porod. Zkušenosti, názory a doporučení lékařů,
lékařek, porodních asistentek, dul i matek.
11.40
Diskuse k filmu a k aktuální situaci v českém porodnictví. Moderuje Petra Sovová.
12.40
Deset kroků k optimální porodní péči - Jednoduchá pravidla pro zdraví a bezpečí.
Programový blok pokračuje ve 14:00 v Levém křídle, sálu S4: Kateřina Šorejsová a její cesta
za porodem k moři.
14.00
Stanislav Miler – Ekoautem do Indie
Vydáme se malým obytným autem poháněným použitým rostlinným olejem po stopách
prvního "českého" cestovatele blahořečeného Oldřicha z Pordenone, který v letech 1316-1330
putoval z Evropy do Číny. Přijďte si poslechnout o tom, co si lidé přejí, jak vidí svoji
budoucnost, co rádi jedí, v co věří, jaká je jejich ekologická stopa a jak se dá dojet autem
z Prahy do Dillí za 1500 Kč.¨
OZVĚNY EKOFILMU
Kdo se zajímá o festival EKOFILM a nestihl přijet na jeho 37. ročník, má ještě možnost vidět
vybrané filmy na Ozvěnách EKOFILMU na veletrhu.
14:00

Lapeni v síti radiace - Režie: Jürgen J. Grosse, Christiane Götz-Sobel /
Německo. 31 min., s českými titulky (ozvěny Ekofilmu)
Kamkoli se hneme, jsme obklopeni neviditelnou sítí radiace. Je to důvod k obavám? Bez
radiace, univerzálního přenašeče energie, by naše planeta nikdy nevznikla, neexistoval by
život. Dnes jsme ale uvízli ve stále rostoucí síti uměle vytvářené radiace. Profesor Harald Lesch
ví o chaosu elektromagnetických vln, který nás obklopuje své.
14:30
4. revoluce: energetická soběstačnost - Scénář, režie: Carl-A. Fechner /
Německo, s českými titulky
Dokument 4. revoluce: energetická soběstačnost vykresluje možnost přechodu na 100 %
obnovitelné zdroje během příštích 30 let. Vypráví příběhy protagonistů – prominentního
ekologického aktivisty, laureáta Nobelovy ceny, inovativních podnikatelů a politiků.
Demonstruje příležitosti, které budou umožněny energetickou revolucí v oblasti udržitelného
ekonomického rozvoje a sociální a ekonomické poctivosti.
16:00
Muž, jenž zastavil poušť - Scénář, režie: Mark Dodd / Velká Británie. 62 min.,
s českými titulky
Yacoubovi Sawadogo, negramotnému zemědělci z Afriky, se podařilo něco, v čem selhali
i mezinárodní organizace. V posledních dvaceti letech se stal průkopníkem boje proti
desertifikaci a hladomoru. Yacoubův boj je čisté inspirativní drama. Odhodlané úsilí jednoho
člověka teď může pomoci mnoha tisícům lidí.

Pravé křídlo sál S6
11:00
Psychologie.cz - online wellness pro vaši duši
Co vás čeká, když všechno hodíte za hlavu a začnete dělat jen práci, která vás těší? Setkání
s vydavateli webu Psychologie.cz a facebookové stránky Jen mrtvé ryby plavou s proudem,
Janem Majerem a Janem Smetánkou.
Šárka Kotvalová - Měsíc v nás - moudrost a skryté dary ženské proměnlivosti
11:30
Žijeme v mužském světě, kde ženská energie je často opomíjena, její fyziologické projevy
tabuizovány, ženské kvality mylně považované za slabost a proměnlivost nepředvídatelná a
ohrožující. Pochopení a znovupřijetí menstruačního cyklu do života probouzí intuici, tvořivost,
vědomí smyslu života a jeho cyklů. Cyklická moudrost ženského těla skrývá mnoho paralel s
uni-verzální moudrostí světa a v této interaktivní přednášce se můžete vydat na svou vlastní
cestu k ní.
13:00
Creative Gate a Akademie soběstačnosti
Nové centrum Creative Gate, které funguje formou sdílení, spojování lidí a subjektů za účelem větší
soběstačnosti. Přirozeným způsobem tvoří komunitu kulturně-kreativních lidí, kteří začínají fungovat na principech nového kolektivního myšlení. Při setkání budou představeny projekty alternativní
stavby, plovoucí plovárny, nových energetických principů, sdílené knihovny a zároveň bude představena Akademie soběstačnosti. Členem Creative Gate se může stát každý, komu jsou podobné
myšlenky blízké. Přijďte se zapojit, nebo i jen inspirovat. Těšíme se na setkání s vámi.
14:45
Petr Piňos, Dan a Jana Čadovi - Zvuk - nástroj evoluce. Léčení zvukem.
Léčivé vibrace prastarých hudebních duchovních nástrojů. Přednáška o léčení zvukem s
praktickými ukázkami. Léčebné, harmonizační a relaxační účinky hudby, zpěvu, specifických
zvuků a nástrojů jsou známy už tisíce let. V současné době jsme na léčení hudbou téměř
zapomněli, ale její účinky jsou přímo fantastické. Jak se to děje? Přijďte si vyzkoušet léčivé
vibrace sférické píšťaly, didgeridoo, tibetských mís, šamanského bubnu, rezonančního lehátka,
deštného sloupu a dalších.

Pravé křídlo sál S7
Klára Plameníková - Meditace spojených srdcí
10:45
Tato meditace se provádí již po tisíce let různých kulturách například Sůfijských. Mistr Choa
kok sui představil meditaci spojených srdcí veřejnosti v této formě, kterou Vám představím
na veletrhu. V této podobě se provádí již 20 let po celém světě. Nazývá se, také PLANETÁRNÍ
MEDITACÍ ZA MÍR.
Jaromír Chlada, Sumito Petr Mikulka - Léčení jazyků - workshop
12:30
Je známo a dokázáno, že neexistuje člověk, který by se nemohl naučit cizí jazyk. Jsou jen lidé,
kteří ještě neví, jak si s překážkami na této cestě poradit. Léčení jazyků je přelomová metoda
výuky cizích jazyků, která v sobě zahrnuje osobní rozvoj a léčení duše - zpracování dětských
učebních zlozvyků a práci s vnitřním dítětem. Cílem metody je probuzení jazykových
schopností, rozvoj jazykového potenciálu a uzdravení těch částí v nás, které nám brání
zvládnout cizí jazyk. Metoda je určena každému - novým i věčným začátečníkům, mírně
pokročilým a unaveným nebo bezradným samoukům.
Václav Urban - Biorezonance ke zdraví
14:30
O člověku toho víme čím dál tím více – ať už z pohledu oficiální vědy nebo z alternativních
postupů a bádání. Poznáme, že se kupodivu oba směry začínají k sobě blížit. Ukážeme si, jak
je bioenergie člověka a její kvalita důležitá a že na ní závisí zdravotní, ale i duchovní kondice
každého z nás. Naučíme se společně svoji bioenergii zjišťovat a používat biorezonanci pro
zlepšení našeho aktuálního stavu. A řekneme si, jak si vybrat to, co nám nejlépe vyhovuje
z přístrojových, homeopatických, bylinkových i MMS/CDS postupů pro náš zdravotní stav.

Pravé křídlo S8
12:00
Ivana Valová - Užití intuice v životě
Jak se nechat vést svou intuicí v práci a ve vztazích, jak naslouchat svému instinktu
a vyššímu vedení a jak pracovat s emocemi? V minulosti jsme se odpojili od sebe a dělali jsme
to, co po nás chtěli druzí lidé. V současnosti máme možnost vrátit se k tomu, abychom
„znovu cítili“ a šli svou vlastní cestou. Spojení s intuicí nám ukáže, co v každé situaci udělat,
kdy být opatrný, jakou cestou se vydat, kdy se zastavit a kdy jít kupředu.
13:00
Alla Kulikova, Rusko - Rozšířené vědomí na začátku tisíciletí
Podmínky přežití člověka v přechodném období (kvantový přechod). Příčiny vzniku podmínek
kvantového přechodu. Cykly planety. Reakce přírody na organismus a maximální využití jejich
znalostí. Změny prostoru a možné následky. Člověk a jeho úloha v budoucích událostech.
14:00
Pavel Hub - Ashtanga Vinyasa Jóga
Ashtanga Vinyasa Jóga je dynamický jógový styl, který charakterizují plynulé přechody mezi
jednotlivými ásanami (jógovými pozicemi), postavené na specifickém způsobu. Právě propojení
pohybu a dechu vede ke zklidnění mysli a ovládnutí těla, jehož jsme často spíše zajat-cem. Přijďte si
vyzkoušet jak pomocí několika jednoduchých technik zastavit či přesměrovat nekon-čící kolotoč
myšlenek a vnějších podnětů a zakotvit v místě klidu, které si stále nosíme s sebou.
14:30
Iva Málková - Jak neprohubnout život
Pokud se člověk rozhodne hubnout, připadá si jako v hubnoucí džungli. Často se jeho život
skládá z etapy hubnutí, kdy se trápí a z období nekontroly a sbírání sil na další hubnutí, kdy
si jídla také neužívá, protože trpí pocity viny, že zase selhal. Jak z bludného kruhu ven? To se
dozvíte na této přednášce.
15:30
Hana Goldová - Agrohomeopatie
Léčba rostlin homeopatickými léky a použití léků v praxi. Porozumění homeopatické léčbě
a její využití v hospodářství a pěstitelství; dávkování homeopatických léků; léčba rostlinných
chorob; léky proti škůdcům, poranění; léky proti plevelům; dopad homeopatické léčby na
životní prostředí.

VÝSTAVY A OSTATNÍ AKCE
ZELENÉ TRHY – střední hala
Hezké, české a zdravé. Projekt, který chce dostat české potraviny na český talíř, pomoci
českým bio-farmářům zpátky na trh, změnit k lepšímu stravovací návyky Čechů a zároveň
oživit ulice našich měst. To, že jsou na dobré cestě, naznačuje úzká spolupráce se svazem
Pro-Bio, který je garantem čerstvosti a hlavně poctivosti, dále pak s architekty, kteří vytvořili
krásný a účelný stánek a grafickým designérem, který se stará o vizualizaci. Na veletrhu
Biostyl se veřejnosti představí vůbec poprvé.
SYPÁNÍ MANDALY – levé křídlo Ecoworld
SYPÁNÍ MANDALY z obarveného písku, začne v pátek ve 12 hodin "vyčištěním" prostoru
mandale vyhrazenému a nasypáním základního, centrálního bodu. Pak se bude od středového
centrálního bodu pokračovat sypáním v různobarevných kruzích a obrazcích k vnějšímu okraji
mandaly. V celém průběhu veletrhu budou mít všichni návštěvníci možnost se k vysypání
mandaly přidat. V neděli v 16 hodin, bude mandala smetena a odnesena a vsypána do Vltavy.
www.mandalamart.cz

Stánek ROZVOJOVKY, informační sekce společnosti Člověk v tísni – levé křídlo Ecoworld
Vyhnání farmářů z jejich polí kvůli našemu pracímu prášku. Plíšek válečného konfliktu
v našem mobilu. Kus pokáceného pralesa k obědu na talíři. Jak souvisí to, co si kupujeme,
s problémy v rozvojových zemích? Přijďte si zasoutěžit o tričko z BIO bavlny a dozvíte se při
tom mnoho nečekaných souvislostí mezi naší spotřebou a situací na vzdálených místech
planety. www.clovekvtisni.cz
CREATIVE LABBAR – levé křídlo Ecoworld
místo, kde máte možnost ochutnat inovativní pokrmy - sdílená nástěnka, konkrétní produkty
a projekty jako: Earthship / Zeměloď - první stavba zemělodě v Evropě; Přírodní domek Velký jaguár - architektonická studie a realizace přírodního domku v Úholičkách;
Plovárna na Vltavě - projekt navrácení plovoucí plovárny na Vltavu s moderními prvky čistící
membrány; Ekokurýr - první ryze ekologická kurýrní služba v České republice;
Matcha Matcha - nová, inovativní a vysoce kvalitní surovina pro evropskou gastronomii
nebude chybět ani Cykloelektrárna – soběstačná elektrárnička z repasovaných starých kol
www.creativegate.cz, www.nanoenergies.cz
Ekocesty 2012 - Stanislav Miler - venkovní plocha
Výstava dokumentuje život lidí kulturu, zdroje, stravu a životní prostředí v různých zemích.
Součástí expozice je Ekoauto - malé obytné auto poháněné použitým rostlinným olejem, se
kterým Stanislav Miler procestoval přes 30 zemí. Návštěvníci se dozví jaká je jejich ekologická
stopa, jaké jsou výhody a nevýhody využívání biopaliv a obnovitelných zdrojů energie a můžou
si vyzkoušet rozsvítit vlastní silou žárovku a ochutnat jídlo uvařené na solárním vařiči.
www.ekocesty.info

VÝSTAVY OBRAZŮ
Levé křídlo Ecoworld
Obrazy ze dřeva - Martin Patřičný
Od r. 1998 pořádá Dřevěné večery, s poezií, dřevem, živou muzikou. V tuzemsku vystavoval
mj. v Rudolfinu, Obecním domě, Národním muzeu, měl řadu samostatných výstav v
evropských zemích (Haag, Naarden, Paříž, Milán).
Je spoluautorem scénáře a průvodcem šestadvaceti díly televizního dokumentu Kus dřeva ze
stromu. Je autor knih - Dřevo krásných stromů, Pracujeme se dřevem, Jako v nebi,
spolupracoval na své Monografii. www.patricny.com
Výstava soch a dřevěných objektů pro bydlení - Petr Eschler
Rozvlněné objekty k bydlení jsou opravdu nezapomenutelné, proto si našly cestu na všechny
kontinenty. Novinkou z ateliéru Petra Eschlera jsou nástěnné reliéfy a figurální plastika.
Kromě dřeva autor používá i další přírodní materiály jako spékané hutní sklo a keramiku, ze
kterých vznikají díla kombinovanou technikou, např. postavy andělů se skleněnými křídly,
siluety postav s keramickou hlavou.
Oostende - Jana Uchytilová
Fotografický doprovod k přednášce "Cesta za porodem k moři".
Zahrada mi milá kouzelná - Markéta Kotková
Výstava suchých pastelů a barevných litografií diváka zavede do světa jemné ženské poetiky,
do Krajin Snění, kde průvodcem je Duše Dítěte, která věří, že Svět je kouzelné místo ke Hraní
a Rozjímání... Autorka se věnuje volné intuitivní malbě, ilustraci a autorské tvorbě pro děti.

Levé křídlo a střední hala
Doteky světla - Jiřina Lockerová
Jiřina Lockerová ak.mal., ilustrátorka dětských a naučných knih, malířka meditačních obrazů
a autorka meditačních karet, rozvíjí možnosti terapeutické kresby a malby. Pracuje s tvarovými symboly, s jejich léčebným působením vlastními metodami. Formou seminářů pomáhá
lidem na cestě seberozvoje. V poslední době realizovala nástěnnou malbu Šambala, meditační
karty „Cesta ke grálu“, „Sladění“, "Bachova květová terapie v symbolech“. www.lockerova.eu
Víly na každý měsíc roku - Marie Brožová
Již pošesté mohou návštěvníci Veletrhu Esoterika nahlédnout do otevřeného ateliéru Marie
Brožové, která v rámci svého projektu Obhajoba pastelky představuje svou unikátní techniku
pastelek a vypráví o krajině fantazie. Návštěvníci opět mohou nahlédnout do ateliéru a vidět
Marii při práci na obraze „Čarodějný kotlík“. Každý její obraz je oknem otevřeným do krajiny
fantazie a zve nás na procházku do světa barev a přírodních bytostí. Přijďte se podívat, co se
dá nakreslit obyčejnými pastelkami! www.pastelky.cz, info@pastelky.cz
Cesty ke světlu - Zdeněk Hajný
V expozici budou vystaveny nejnovější obrazy Zdeňka Hajného.
Pocity vyjádřené automatickou kresbou - Daria Heřmanová
Prodejní výstava originálních obrazů a grafických tisků - Ateliér Cín 2010
Základním prvkem obrazů je tvar mandaly. Ojedinělé na tvorbě Ateliéru Cín 2010 je motivační
poselství, které přichází vždy s každým obrazem. A tak nedílnou součástí každého obrazu je
také autorský text obsahující vysvětlení základní myšlenky a poselství, které konkrétní obraz
symbolizuje.

