DOPROVODNÝ PROGRAM

biostyl EVOLUTION ECOWORLD ESOTERIKA

PROGRAM
Pátek 8. dubna
STŘEDNÍ HALA – Hlavní podium
11:00-12:45 Neziskový sektor a občanská společnost – teorie a realita

V jakém stavu je legislativa neziskového sektoru a jeho vztahu ke státní správě, podnikatelské sféře
a individuálnímu občanovi? Směřuje česká společnost k ideálu občanské společnosti? Existuje po
dvaceti letech rozvoje občanské společnosti vize jejího dalšího utváření a role neziskových organizací
v jejím rámci? Diskuse na tato témata vyvolaná situací na počátku devadesátých let minulého století
usnula a téma občanské společnosti bylo vystřídáno tématy především ekonomickými a mezinárodněpolitickými. Stávající politická situace v České republice však vede ke znovuotevření otázky o podstatě
občanské společnosti, možném vývoji demokracie, míře individuální svobody jednotlivce a dalších
klíčových tématech moderní společnosti.
Příspěvky přednesou a panelové diskuse se zúčastní: Yvona Kreuzmannová, ředitelka festivalu Tanec
Praha a programová ředitelka o.p.s. Plzeň 2015, Václav Němec, filozof, Pavol Frič, sociolog a pedagog
FSV UK. Moderuje Petr Bergmann

12:50 Návštěvnická soutěž a předávání cen

– vyhlášení výsledků soutěžního kola, které probíhalo od 10:00 do 12:00 hodin (více o návštěvnické
soutěži se dočtete na konci doprovodného programu)

13:00 Original Rhythm Team, ČR

Drum Circle
Máme pro Vás připraveny bubny a perkusní nástroje, staňte se součástí rytmického orchestru! Nemusíte
mít žádné zkušenosti s bubnováním, každý z nás má rytmus!

13:30 Dr. Paula Horan, Ph.D., USA

Jádro hojnosti – Core Abundance
Jak vytvořit bohatství uvnitř i vně a praktická řešení, jak dosáhnout toho, aby se vám dařilo v těžkých
časech. Přednáška Core Abundance Vám ukáže Vaše neomezené já, čímž vám pomůže spálit mosty za
tisíci let nezdravé identifikace s bídou a nikdy nekončícím pocitem nedostatku.

15:00 Zorita Azrak, ČR

Orientální tanec
Zorita Azrak s její orientální družinou „Z Abu Dabi Baby“ tančí převážně turecký a marocký styl,
kabaretní styl a také Belly dance, inspiruje se i folklorem a vytváří neobvyklá vizuální ztvárnění.

15:20 Návštěvnická soutěž a předávání cen

– vyhlášení výsledků soutěžního kola, které probíhalo od 12:01 do 15:00 hodin (více o návštěvnické
soutěži se dočtete na konci doprovodného programu)

15:30 Tim Mitchell, učitel Védské meditace, Austrálie

Úvod do Védské meditace
Stresové události neexistují, pouze stresová reakce na danou událost.
Přijďte si poslechnout australského učitele Tima Mitchella a jeho vysvětlení, co je ve skutečnosti stres
a jak je možné ho odstranit pouze odpočinkem. Dozvíte se, jak technika Védské meditace, kterou Tim učí,
přináší stav odpočinku, vědecky naměřený jako dvakrát hlubší než spánek. Tereza Cíchová, dlouholetá
praktikantka Védské meditace a lektorka jógy, bude překládat přednášku do češtiny.

17:00 Karel Kříž a Jan Tamáš, ČR

Nové cesty „Kudy a jak dál?“
Život je příliš vzácný, než abychom ho nechávali „osudu“. Hledejme, co nás spojuje a provází k vědomé
nápravě věcí lidských. Doba plná změn a zvratů v přírodě i ve společnosti stále více vyzývá ke společné
spolupráci na proměně dnešního stavu věcí lidských. Je třeba vyzdvihnout skutečné a potřebné lidské
hodnoty, na kterých je třeba se shodnout a začít je žít v proměně každého z nás.

17:30 Historie a význam altruismu a asketismu v Čechách

Výročí 800 let od narození Anežky Přemyslovny, známé jako svatá Anežka Česká
Patronka chudých a sirotků je velkou inspirací všem dobročinným a dobrovolným organizacím.
Zamyšlení nad historií a významem altruismu a asketismu v českých zemích v průběhu historie přinese
odpolední panelová diskuse. Příspěvky přednesou: MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle
Olgy Havlové, PhDr. Antonín Kostlán, Csc., historik a vysokoškolský pedagog, Milan Calábek, filozof
a myslitel. Moderuje Petr Bergmann.
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19:00 Original Rhythm Team, ČR

Drum Circle
Máme pro Vás připraveny bubny a perkusní nástroje, staňte se součástí rytmického orchestru! Nemusíte
mít žádné zkušenosti s bubnováním, každý z nás má rytmus!

19:30 Silvano Paolucci, badatel, šaman, lektor a terapeut, Itálie

Kvantová fyzika amerických indiánů – vše je propojeno
Zodpovědná tvorba vlastní reality jako odpověď na řešení současného stavu a budoucnosti. Přednáška
o tom, jak komunikovat s kvantovým polem. Energie srdce je nejsilnější tvořivou silou. Dozvíme se, jak
naše záměry ovlivňují naši skutečnost a o tom, co ovládá hmotu. Duše je klíčem k pravdě a k odpovědím
na všechny otázky. Změnou vlastních myšlenek a pocitů měníme svůj život (z knihy a DVD „Co my jen
víme“). Tuto přednášku podporuje nakladatelství Eugenika.

21:00 Naladit se (Tunning in) / Film

Režie: David Thomas / USA, s českými titulky, 80 min
Snímek NALADIT SE je jedinečný duchovní dokument, který je výsledkem 10-letého zkoumání fenoménu,
zvaného „channeling“. Channeling je starověká metoda, při které se jedinec, většinou ve stavu transu,
psychicky propojí s duchovním stvořením. Médium se potom dokáže chovat jako dimenzionální
prostředník při kontaktování ostatních lidských bytostí s onou entitou a zároveň od ní předává vzkazy.
Režisér vede s jednotlivými médii, které se projevují jako silné individuality, poměrně rozsáhlé rozhovory
a výsledek je pozoruhodný: bez ohledu na rozdílné časy a místa, ve kterých se debaty odehrávají, se tato
média vyjadřují téměř totožně a vysílají tak jasný vzkaz o síle lidstva.

LEVÉ KŘÍDLO – Sál ESO A
14:00 – 16:15 John Hawken, MA, Anglie

Tantra – cesta k naší energii
Tantra je uměním, jak se stále více a více otvírat životu a zakoušet posvátné dary našich těl, našich
smyslů a naší energie. Budeme používat tantrickou meditaci, pohyb, dech i práci s tělem, abychom se
dostali do kontaktu s naší živostí, radostí, vitalitou, aby se uvolnily naše strachy, napětí a naše srdce se
otevřelo; abychom léčili naučené modely potlačování se a stahování se a tudíž se mohli uvolnit, vstoupit
do naší pravé podstaty a otevřít se tomu nesmírnému potenciálu, který máme v sobě jako energetické
bytosti a posvátná lidská stvoření.
SEMINÁŘ, vstupné 150,- Kč
* Počet účastníků je omezený, informace o rezervaci a vstupenkách se dozvíte na stánku Felicius ve
střední hale Průmyslového paláce.

16:45 – 18:00 	Tantraworld - Mgr. Denisa Palečková a Ing. Richard Vojík

Tantra masáž jako nástroj léčení a transformace
Chcete se dozvědět o nových možnostech využití sexuální energie pro osobní rozvoj a léčení? Navštivte
přednášku hlavních představitelů tantra masáže v Čechách. Tantra masáž má mimořádný vliv na naše
tělo a mysl. Inspiruje, léčí a transformuje na mnoha rovinách. Jedná se o smyslný rituál, který zahrnuje
prvky z tantry, taoismu, klasické a thajské masáže i práci s energií.

LEVÉ KŘÍDLO – Sál ESO B
14:00 	PaedDr. Martina Mangová, lektorka Lunární jógy a Hormonální jógy,

překladatelka
Jóga, hormony a diabetes aneb „Lunární jóga a Hormonální jóga“
Lunární jóga vznikla asi před 27 lety. Obsahuje cviky a pohyby, které mohou v případě potřeby výrazným
způsobem ovlivnit menstruační cyklus ženy - umí načasovat ovulaci nebo dokonce vyvolat menstruaci.
Postupem času vznikla i Hormonální jóga pro muže a Hormonální jóga pro diabetiky. Přednášku společně
s přednášející pořádá nakladatelství Onyx.

15:00 Kateřina Motyčková Karaimi, spirituální průvodkyně a učitelka

Jízda na vlně vzestupu
Rozbřesk přichází, je zde; přichází v dokonalém rytmu a nic jeho příchod nedokáže zastavit. Celý vesmír
pracuje v tomto dokonalém rytmu a matka Země svolává svůj lid, který slyší její naléhavé volání,
k plné práci za život a vědomé splynutí s božským rytmem, kdy člověk, příroda a země budou opět
spolupracovat v Jednotě se sebou a nekonečným vesmírem v sobě. Nová vlna spirituální práce jako
cesta jednotného spojenectví s veškerými formami života přes krystalickou mřížku našich těl a Země.
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16:00 	Jitka Třešňáková, lektorka Metamorfní techniky, badatelka v oblasti osobního

rozvoje a práce s energiemi, publicistka, zakladatelka holistické organizace Inspirála
Metamorfní technika - Jediná stálá a neměnná věc je změna (Budha)
Příjemná a jednoduchá relaxační metoda sebeléčení s hlubokými účinky je založena na principu
transformace energetických schémat a přirozené schopnosti regenerace organismu. Může se ji naučit
každý, je vhodná pro zdravotně postižené a pro děti s různými syndromy.

17:00 Jaroslav Čep, autorizovaný lektor Terapie pomocí světelných drah, Švýcarsko

Terapie pomocí světelných drah podle Trudi Thali
Toto pozoruhodně jednoduché ošetřování zvládá uvolnění blokád v energetickém systému, aktivuje
sebeléčivé síly těla a napomáhá rovnovážnému duševnímu stavu.
Cílem úspěšné práce s meridiány - světelnými drahami je rozproudit zablokovanou životní energii a celý
energetický systém uvést opět do stavu harmonického proudění, které je prováděno jemnými doteky rukou
na světelných drahách. Terapií je zharmonizován energetický systém čaker a rozvinuto vědomí světla.

LEVÉ KŘÍDLO – VĚŠTÍRNA
11:00 Představení Věštírny
11:30 Janka Beláková – Léčivá moc barev

Co vypovídají barvy našeho oblečení o nás? A jak nám mohou barvy pomoci po zdravotní stránce?
Přednáška o tom, jak nám mohou barvy, v souvislosti s čakrami, pomoci v běžném životě i ve zdraví.

13:00 Dominika Špačková - Znovuobjevení ženské síly

Objevíme-li tichou a hlubokou moudrost, která se nachází v hlavním energetickém centru ženy - děloze,
nalezneme nejen zdroj síly a poznání, ale především se spojíme s naší hlubokou ženskou podstatou.

14:30 Marie Gita Gabrielli – Numerologie

Lidé vymysleli písmo a číselnou soustavu. A čísla našeho data narození hrají v našich charakterech svou
roli. Ovlivňují nás a dokonce naznačují výzvu a směr našeho života. Přijďte se dozvědět, kdo vlastně jste
a kam směřujete.

15:30 	Ing. Zdeněk Bohuslav, CSc.
– Svobodná vůle, osud a karma v astrologii

Zajímavá přednáška předsedy Astrologické společnosti ČR o všem, co Vás zajímá.

17:00 Marie Gita Gabrielli - Výklad snů

Sny jsou pravdivé obrazy v nás o nás. Jsou nejpůvodnější, ve snu se stáváme hercem či divákem. Když
porozumíme snu, porozumíme sobě i životu. Povídání o snech, jak si vykládat sny.

LEVÉ KŘÍDLO – PODIUM ECOWORLD
14:00 Arnika - Klimatické zařízení má poruchu

Diskuse navazující na film (13.15 – 13.55 sál BIO B) týkající se problematiky hospodaření s vodou
v krajině a jeho důsledků na mikroklima a povodně. Ing. Jana Vitnerová, vedoucí kampaně Člověk a voda
v Arnice, uvede diskusi k tématu, které v současnosti nabývá na významu. Nebuďte k přírodě ani své
zemi laxní a přijďte se dozvědět o možných řešeních v ČR!

15:00 Fosfa – Live & Feel Eco
Ekologicky šetrná starost o domácnost.
16:00 Arnika - Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně

Přijďte se dozvědět o důsledcích svých každodenních rozhodnutí. Co koupit, co jíst a pít, jak bydlet, jak
cestovat, jak se bavit? Skvělá kniha podává zásadní informace a popisuje dopady obvyklých rozhodnutí
na životní prostředí nejen v našem nejbližším okolí a nabízí různé alternativy.

17:00 Člověk v tísni - Hunger

Následná diskuse ve stejnojmennému filmu (15.20 – 16.50 sál BIO B – veletržní kino), který se dotýká
mimo jiné enviromentálních témat propojujících problémy rozvojových zemí s naším spotřebním
chováním. Například pěstování bavlny pro naše oblečení v Indii, pěstování řezaných květin v rovníkové
Africe (přečerpávání místních zdrojů vody a znečišťování chemikáliemi - to vše, abychom měli v Evropě
„květiny nejen na Valentýna“), nadměrný lov ryb v oceánech (velké lodě loví pro vyspělé země, zatímco
místní afričtí rybáři mají žalostný úlovek) a další témata. Hostem debaty je Vojtěch Kotecký (programový
ředitel Hnutí DUHA) a Jiří Silný (Společnost pro Fair trade - koordinátor kampaně Fair Flower - odborník
na téma řezaných květin).
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PRAVÉ KŘÍDLO – Sál BIO A
14:00 MUDr. Pavla Liptáková, praktický lékař

Metabolic Balance a vliv současného životního stylu na zdraví a možnosti jak
ovlivňovat naše zdraví a stárnutí
Pomocí programu Metabolic Balance umíme na základě laboratorního vyšetření krve definovat potraviny,
které našemu organismu prospívají. Metabolic balance je program na úpravu metabolismu, určený
k regulaci hmotnosti, který byl vyvinut německými odborníky na výživu v čele s Dr. Wolfem Funfackem.

15:30 Ing. Václav Urban, QAD – poradce

Bioenergie, biorezonance a práce s nimi pro lepší zdravotní stav
Správně by se člověk měl dožívat věku 140 let v plné síle. A my se musíme spokojit mnohdy jen
s polovinou. Přijďte si poslechnout pár velmi užitečných informací o vylepšování zdravotního stavu
a o úpravě životního stylu člověka pomocí vlastní bioenergie a biorezonance.

17:00 Zdena Katayama, přední česká autorita na metodu EFT

Metoda EFT - efektivní řešení pro vaše bloky v úspěchu a financích
Na cestě k úspěchu je nejdůležitější znát cíl. Já svůj cíl znám. Mým cílem je váš úspěch. EFT je meridiánová
terapie řadící se mezi ve světě velmi uznávané techniky energetické psychologie.

PRAVÉ KŘÍDLO – Sál BIO B – VELETRŽNÍ KINO
13:15 Sdružení Arnika uvádí: Klimatické zařízení má poruchu, SR 38´

Film se týká problematiky hospodaření s vodou v krajině a jeho důsledků na mikroklima a povodně.
Úbytek meandrů, mokřadů a mezí odvádí vodu příliš rychle a to má nemalé důsledky. Po projekci uvede
Ing. Jana Vitnerová, vedoucí kampaně Člověk a voda v Arnice, diskusi k tomuto důležitému tématu
a k možným řešením v ČR. Diskuse proběhne od 14 hodin na podiu Ecoworld.

14:00 	Ekodomy aneb život v rovnováze Režie: Jitka Stropková / ČR. Délka filmu 57´
Dokument o bydlení v souladu s přírodou a ohledem na úspory energií.
Autorka se v něm zabývá několika přístupy k ekologii jako důležité součásti současného životního stylu.

15:00 Experiment Režie: Linda Jablonská / ČR. Délka filmu 20´

Film o tom, jak rodiny známých osobností (M. Viewegh a D. Matásek) zkouší snižovat svojí uhlíkovou stopu.

15:20 – 17:00 	 Člověk v tísni uvádí: Hunger / Hlad

Režie: Marcus Vetter, Karin Steinberger / Německo. Délka filmu 90´
Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok, globální oteplování a poptávka po surovinách.
Svět počátku 21. století se dramaticky mění, a to tak, aby vyhovoval především potřebám bohatých.
S touto změnou se v chudých zemích nadále zhoršuje už tak bídná životní úroveň. Zatímco v USA
je největším problémem společnosti obezita, o pár tisíc kilometrů dál na jih, na Haiti, jsou lidé
tak chudí, že musí prodávat vlastní děti do otroctví a k obědu jedí koláče z bláta.
Ještě dále, v Brazílii, pokračují nenasytné dřevařské společnosti, za přihlížení zkorumpovaných politiků,
v kácení amazonských pralesů a přispívají tak ke klimatické změně. V jejím důsledku dochází k častějším
smrtícím obdobím sucha v subsaharské Africe. Masajům v Keni tak bez dešťové vody zbývá jenom žízeň
a hladovění. V Indii zase farmáři uvěřili krásným snům o geneticky modifikované rýži a vrhli se do
propagovaného experimentu. Jenže když nezaprší, nesklidí ani to, co měli dříve. Kdo nemůže
splácet dluhy, volí raději sebevraždu. Film Hlad přináší detailní a šokující pohled na osudy komunit
a konkrétních lidí, kteří se na třech kontinentech ocitli v pasti současných mezinárodních poměrů.
Po projekci následuje diskuse na podiu Ecoworld v levém křídle Průmyslového paláce.

17:00 – 17:30 Josef Dvořáček

SONNENTOR - čaje a koření s emocí smějícího se slunce
SONNENTOR - tradice zpracování čajů a koření z kontrolovaného ekologického zemědělství, pěstování
bylin a koření na místních ekologických farmách, spolupráce s regionálními pěstiteli, koncept prodeje
a budování vztahu mezi výrobcem a spotřebitelem.

PRAVÉ KŘÍDLO – PODIUM EVOLUTION
10:30 Eva Kaňáková – Uvědom si svůj strach a překonej ho
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Chceme, aby strach ovlivňoval nás, nebo abychom bez zbytečného stresu my sami zvládali a překonávali
situace se strachem spojené? Uvědomění je tím prvním, ale v žádném případě konečným, krokem pro
změnu vlastního postoje ke strachu. Poznatky z knihy „Feel the Fear and Do It Anyway“ autorky Susan
Jeffers, Ph.D.
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11:00 Jan Řehák, CEFI – Jistou cestou

„Jistou cestou“ je ucelený systém vytvořený Wallace D. Wattlesem, který sepsal na sklonku svého života
v letech 1910 a 1911. Toto nadčasové dílo je stále aktuální a vychází ze všech velkých duchovních nauk.
Knihy Wallace D. Wattlese nejsou filozofování a rozbor teorií – jsou to praktické a stručné návody.

11:30 Renáta Foldynová – Horse Made - leadership programme

Metoda učení za asistence koní se úspěšně praktikuje především na firemní skupiny a individuální
koučink, ale také při práci s dětmi a dospělými s psychickým či tělesným postižením. Základem metody
je využití koně jako katalyzátoru zprostředkování okamžité zpětné vazby přístupu člověka k vedení
a o jeho komunikaci s ostatními.

12:00 Jan Urbánek – MOKO

Najděte svůj vlastní směr. Rozviňte schopnost realizace svých cílů. Vnímejte své vnitřní impulsy. Zvyšte
svou výkonnost.

13:40     Petr Václavek, Lenka Papadakisová – in-cubator

Stojíme na prahu 21. století. Mnoho moudrých lidí po celém světě dává přednost označení „nová
éra“. Možná se sami sebe zeptáte, co je na ní tak nového a zvláštního? Podívejte se okolo sebe, svět
je naplněný změnou a otázka zní: „jste na ni připraveni?“ In-cubator je cesta k novému podnikání
a vlastnímu tvoření tak, abychom z něj měli radost a užitek.

14:00 Divadlo Ponec – Tanec dětem

Moderní výuka tance pro děti z dílny divadla Ponec, zavádí tanec jako předmět na základní školy.
Prezentaci i s ukázkou tance dětí povedou lektorky, které projekt v divadle Ponec v Praze vedou.

14:30 Petr Fridrich – Cesta radosti

Co je jóga smíchu, historie jógy smíchu, základní principy jógy smíchu, přínosy a využití jógy smíchu.

15:00 Vít Prokůpek – Vytváření vítězných organizací

Vyjednavač o tom, jak výjimečné organizace umí vyjednávat a jak takové organizace vytvořit.

15:30 Mgr. Vladimír Halama – Transformační, transpersonální koučink

Jak využívat psychologie a psychoterapie, když se koučovací rozhovor posune za hranice běžných
denních problémů hlouběji do osobních a životních témat? Jak podpořit kreativitu, schopnost inovace,
reakce na změny?

16:00 Petra Hlavatá – Cesta vůní

Historie vůní a evoluce lidského čichu v souvislosti s účinky a charakteristikou přírodních esenciálních
olejů na lidskou psychiku.

16:30     Honza Smetánka – Psychologie.cz

Lifestylový magazín, který prezentuje inspirativní a aktivní životní styl. Slogan webu zní „Wellness pro
vaši duši“. Ve čtivé formě prezentuje nejnovější poznatky z oblasti psychologie a well-being, spolupracuje
s předními odborníky, ale zároveň zůstává médiem pro běžného čtenáře se zájmem o osobní rozvoj.

PRAVÉ KŘÍDLO – SEMINÁRNÍ MÍSTNOST EVOLUTION
13:00 – 14:30 	Fórum 50%, o.p.s.
- Jana Smiggels Kavková, M.A., Mgr. Marcela Adamusová

Inovativní nástroje zapojení veřejnosti do komunitního života
Představení konceptu komunitního rozpočtování. Rolová hra „Komunitní rozpočtování“ určená mládeži.
Internetová aplikace „Rozpočet pro všechny“, skupinová práce: jak využít tyto nástroje ve Vaší činnosti?
Interaktivní přístup a komunikace. Možnost spolurozhodování a aktivní účasti.

14:30 – 16:00	Alexandra Brabcová, konzultantka v oblasti regionálního rozvoje,

přípravy projektů pro strukturální fondy a rozvoje lidských zdrojů
Strategické řízení neziskových organizací
Současná teorie i praxe řízení organizací a zajišťování jejich efektivního fungování ve společnosti je
pro neziskové organizace velmi příznivá, jedná se především o koncept učící se organizace a evoluční
management. Neziskové organizace se potřebují naučit strategicky plánovat svůj vývoj i činnost
a obhájit své místo ve společnosti důslednou profesionalizací, pro kterou nemají nijak zvlášť vytvořené
podmínky.
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Sobota 9. dubna
Venkovní plocha před Průmyslovým palácem
10:00 – 16:00 FARMÁŘSKÉ TRŽIŠTĚ

Farmářské tržiště pořádané ve spolupráci s o.s. Archetyp - provozovatelem Farmářských tržišť Kubáň,
Jiřák a Náplavka. Můžete nakoupit čerstvé zboží z široké nabídky produktů: zelenina, byliny, sýry,
uzeniny, biovepřové či biohovězí maso, čaje, vína, pálenky a mnoho dalšího.

STŘEDNÍ HALA – Hlavní podium
10:30 Lino be Guinsada léčitel, reverend, Filipíny

Duchovní vědomí - osud, duchovní dar, spirituální a filipínské léčení
Vesmír funguje na základě protikladů - energie se buď přitahují anebo odpuzují a vědomí se snaží
uvést tyto energie do souladu a harmonie. I Lino se snaží lidem pomoci k pocitu harmonie - a o cestách
k tomuto cíli bude jeho přednáška.

12:00 Original Rhytm Team, ČR

Drum Circle
Máme pro Vás připraveny bubny a perkusní nástroje, staňte se součástí rytmického orchestru! Nemusíte
mít žádné zkušenosti s bubnováním, každý z nás má rytmus!

12:30 Zdeněk Pohlreich, široce známý a uznávaný gastronom, šéfkuchař, ČR

Interspar cooking show Zdeňka Pohlreicha zaměřená na bioprodukty Natur*Pur ze
sortimentu INTERSPAR.

13:30 Jana Hemelíková Baudisová, ČR

Šivovo kolo života. Bollywoodský tanec
Ukázky z připravovaného tanečně audiovizuálního představení Šivovo kolo života. Autorkou projektu
je tanečnice Jana Hemelíková Baudisová, představení režíruje Pavel Linhart, produkuje Felicius o.p.s.
v rámci festivalu Pražské Brány 2011. Na tomto představení s Janou úzce spolupracují, účinkují
a tvoří choreografii přední tanečníci indického a bollywoodského tance – Vendula Uhýrková a indický
tanečník Óm. Tančí: Jana Hemelíková Baudisová, Óm, Jaroslava Holová, Barbora Skulínková, Lucie
Jeřábková, Lucie Linhartová, Martina Čumpelíková, Zdeňka Lauschová, tanečníci ze skupin Garam
Masala Venduly Uhýrkové a Rása Jany Hemelíkové Baudisové.

13:50 Návštěvnická soutěž a předávání cen

– vyhlášení výsledků soutěžního kola, které probíhalo od pátku 15:01 do soboty do 13:00 hodin (více
o návštěvnické soutěži se dočtete na konci doprovodného programu)

14:00 Mabel Katz, USA

Ho’oponopono – Tajemství ryzí cesty k hojnosti, zdraví, klidu a míru
Ho´oponopono je staré havajské učení pro řešení problémů, upravené pro současnost.
Toto umění nás učí, jak pomocí mentálního a fyzického čištění rozpouštět bloky, omezení
a zábrany, které nám brání být v rovnováze. Ho´oponopono nám může pomoci jednoduchou cestou
dosáhnout klidu a rovnováhy a dovést nás ke smyslu našeho života, k tomu, jak být sám sebou.
Je nejsnazší cestou k otevření se hojnosti, úspěchu, zdraví a spokojenému životu.

15:30 Original Rhytm Team, ČR

Drum Circle
Máme pro Vás připraveny bubny a perkusní nástroje, staňte se součástí rytmického orchestru! Nemusíte
mít žádné zkušenosti s bubnováním, každý z nás má rytmus!

16:00 Petr Vachler, ČR

Tajemství a smysl života…
Po cestách Mexikem a Peru a po pobytu u indiánů se Petr Vachler rozhodl natočit celovečerní dokument
Tajemství a smysl života. Pro tento dokument už má natočené rozhovory s celou řadou osobností, které
mají zkušenosti se smrtí, či dokážou běžně vidět svět jinýma očima. Proč se bojíme, z čeho máme
strach? Kde najdeme smysl života? Je možné dojít k transformaci? První postřehy z připravovaného
dokumentu.
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17:30 Jana Hemelíková Baudisová, ČR

Šivovo kolo života. Bollywoodský tanec
Ukázky z připravovaného tanečně audiovizuálního představení Šivovo kolo života. Autorkou projektu
je tanečnice Jana Hemelíková Baudisová, představení režíruje Pavel Linhart, produkuje Felicius o.p.s.
v rámci festivalu Pražské Brány 2011. Na tomto představení s Janou úzce spolupracují, účinkují a tvoří
choreografii přední tanečníci indického a bollywoodského tance – Vendula Uhýrková a indický tanečník
Óm. Tančí Jana Hemelíková Baudisová, Óm, Jaroslava Holová, Barbora Skulínková, Lucie Jeřábková,
Lucie Linhartová, Martina Čumpelíková, Zdeňka Lauschová, tanečníci ze skupin Garam Masala Venduly
Uhýrkové a Rása Jany Hemelíkové Baudisové.

17:50 Návštěvnická soutěž a předávání cen

– vyhlášení výsledků soutěžního kola, které probíhalo od 13:01 do 17:00 hodin (více o návštěvnické
soutěži se dočtete na konci doprovodného programu)

18:00 Vincent Bridges, spisovatel, esoterický historik, USA

Posvátná věda a Enochiánská tajemství: Alchymie, Apokalypsa a Hermetická revoluce
V počátcích vlády Rudolfa II. se Praha stala epicentrem dění, které lze bez nadsázky označit za
“hermetickou” revoluci. Díky událostem, které se v té době v Praze odehrály, se náš moderní svět stal
takovým, jak jej známe dnes. Jádro nového ideového proudu tvořila znovu používaná dávná posvátná
věda – alchymie a také filosofie odvozovaná z prací Dr. Johna Dee a Sira Edwarda Kelleyho, která později
dala základ Rosekruciánskému hnutí. Přednáška shrnuje historické souvislosti a duchovní aspekty,
potřebné pro pochopení unikátní povahy komunikace Deea a Kelleyho s „anděly“, která se stala
východiskem těchto evolučních změn.

19:30 NOVÉ DIMENZE / Panelová diskuse

Otázkou, zda existuje život mimo naši planetu, se my – lidé zabýváme stále intenzivněji. Někteří zatím
jen tuší, že existují ještě další formy života v naší galaxii a někteří už mají dokonce své poznatky,
zkušenosti a zážitky „třetího druhu“. Jsou i tací, kteří pátrání po životě v jiných dimenzích berou téměř
jako své poslání. Mezi ně patří Alžběta Šorfová, Antonín Baudyš, Igor Chaun, Petr Chobot, Jiří Kult,
Viliam Poltikovič, Karel Rašín.

LEVÉ KŘÍDLO – Sál ESO A
10:30 Jiří Kratochvíl, horolezec, cestovatel, fotograf

Vše souvisí se vším.
Americké univerzity dovolují studentům studovat jeden či dva obory, ve kterých se stanou experty
na úkor všeobecného vzdělání, které bylo tak ceněno u českých univerzit z předrevolučního období.
Opustíme-li však exaktní vědu a vydáme se do světa paranormálních jevů, zjistíme, jak všechno se vším
souvisí. Obory můžeme párovat - jako třeba paleontologii s geologií, archeoastronautiku s archeologií,
ufologii s kvantovou fyzikou, anebo taky s futurologií, politikou, ekonomií, teologií a ještě lépe se vším
dohromady.

11:30 	Mgr. RNDr. Hana Blochová (Rosa de Sar), spisovatelka, hudebnice,

badatelka, multimedia
Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace na našem území
Přednáška vychází ze stejnojmenné knihy dr. Hany Blochové (Rosa de Sar) a ing. Jaroslava Růžičky, která
vyjde v dubnu 2011. Odhaluje existenci vyspělých civilizací na našem území, které již v pradávných
dobách zcela zanikly při celosvětových katastrofách, a proto je jejich odkaz z paměti lidstva zcela
vymazán. Přednášku společně s autorkou pořádá nakladatelství Onyx.

13:00-16:00

Přednáškový blok časopisu Meduňka

13:00-13:25 Jiřina Kopecká
13:25-13:50 Martina Zisková
13:50-14:15 Hana Smejtková
			
14:15-14:40 Vladimír Kafka
14:40-15:05 Michaela Eliášová
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– Přírodní medicína Inků a exotické byliny
– Indická medicína v 21. století
– Reflexní terapie emocí aneb jak zůstat
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– Uzdravení jako vnitřní transformace
– Osobnostní analýza podle kabaly
a její využití v praxi
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15:05-15:30 Judita Peschlová
			
15:30-16:00 Jan Miklánek

– Léčení s anděly aneb jak pozitivně
změnit svůj život
– Diagnostika rakoviny alternativní medicínou

16:15 – 18:00 Panelová diskuse na téma
		
„Partnerské vztahy, láska a přátelství“

Věra Várady, známá astroložka, publicistka a poradkyně v oblasti duchovního rozvoje,
PhDr. Lenka Čadová - uznávaná psycholožka, šamanka a léčitelka, kouč v oblasti rozvoje
osobnosti a Vladimír Kafka - akademický malíř a léčitel, poradce v oblasti zdravého
životního stylu.
Partnerská závislost a cesta k uzdravení a vnitřnímu míru. Vztah jako zrcadlo a možnosti vnitřního růstu.
Odpuštění a jeho ozdravná síla. Zodpovědnost, možnost jak být sám sebou. Potřeba dávat, milovat
a mít. Nové modely třetího tisíciletí - partnerství spřízněných duší.

LEVÉ KŘÍDLO – Sál ESO B
10:30 Jakub Střítezský

Human design - pravda v nás: dělejte správná rozhodnutí
Human design mapuje naše vnitřní (energetické) nastavení. Popisuje naše dary a talenty, vědomé
i nevědomé tendence a to, JAK SE SPRÁVNĚ ROZHODOVAT. Ukazuje na komplikace a obtíže, kterým
čelíme, a jak tyto obtíže řešit v souladu s naším jedinečným nastavením. Mapa našeho designu ukazuje,
jak používat naši energii pro optimální pohyb životem a jak být sám/sama sebou.

11:45 PhDr. Eva Velechovská, coach, lektor

Kompas leadera. Enneagram jako mapa.
Leader nesoucí vizi vytváří prostředí k tomu, jak tuto vizi uskutečnit. Každý je však jiný a na každého
leadera čeká jiná překážka na cestě k úspěchu. Každodenní život nám ukazuje naše body rozvoje,
pokud je chceme vidět. Enneagram a jeho aplikace do leadershipu otevírá obrovský prostor pro hluboké
porozumění vlastnímu potenciálu, návykům, ale i možnost pochopit lidi kolem sebe, v týmech a navýšit
efektivitu spolupráce.

13:00 – 15:00 Tim Mitchell, učitel Védské meditace, Austrálie

Úvod do ayurvédy - umění života. Objevte řád přírody v tom, co se nám jeví jako
chaotický svět.
Jako když si děti hrají na pláži, Tim nám s lehkostí ukáže, že principy rozsáhlého oceánu ayurvédského
vědění jsou již obsaženy v našem vědomí. Nahlédneme, proč jsme každý jiný, a proč potřebujeme jiné
věci k tomu, abychom se dostali do rovnováhy. Skutečnou známkou zdraví je pocit štěstí a Tim nás
k němu nasměruje.
SEMINÁŘ, vstupné 150,- Kč
* Počet účastníků je omezený, informace o rezervaci a vstupenkách se dozvíte na stánku Felicius
Media ve střední hale Průmyslového paláce.

15:30 Ing. Zdena Skálová

Aura a aurogram – poodhalte své tajemství
Jak auru vnímáme, jak se naše aura projevuje, jak s naší aurou žijeme a jak o svou auru pečujeme?
Co nám aura prozradí? Jak zjistíme informace z aury pomocí aurogramu? Přednáška Vám poodhalí jak
je možné informace získat, samotná práce s informacemi je jen na nás…

17:00 Jan Bílý

Systemické konstelace jako cesta rozvoje vědomí a mytologického vnímání
Konstelace jsou víc, než řešení osobních problémů. Tato zpočátku terapeutická metoda se zdá být šancí
i pro budoucnost celé společnosti, pro vývoj vědomí v třetím tisíciletí. Konstelace nás vedou ke dvěma
zásadním rozšířením našeho vědomí. To první je nazýváno mytologickým vnímáním a to druhé vězí
v akceptaci různých pravd. Mytologické vnímání reality, jako doplněk k všeobecně rozšířenému logickému
vnímání, je nesmírně cenné pro nalezení smyslu a cílů našeho života a pro vnitřní sílu a integritu.

LEVÉ KŘÍDLO – VĚŠTÍRNA
10:30 Představení Věštírny
11:00 Zuzana Mejšnerová - Automatická kresba v praxi

Společně se podíváme na tuto věštecko-diagnostickou metodu a to včetně praxe. Vyzkoušíme si, jak
malovat, jak začít, jak to vlastně funguje a odkud do našich rukou přichází informace pro tuto překvapivě
přesnou diagnostiku. Na seminář je vhodné přinést si pastelky a čisté listy papíru.
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12:00 Šárka Noor Volná – Rodinné konstelace

Skutečně silní a schopní naplňovat svůj vlastní osud jsme až tehdy, když uspořádáme svůj vztah
ke členům rodiny a jejich významu na našem stvoření.

13:30 Manželé Švarcovi - Základy šamanismu

Na šamanském semináři se naučíme vstupovat do kontaktu se světem našich spojenců. Dotkneme
se základů šamanského umění kontaktu se světem, naším průvodcem na této cestě budou šamanské
bubny. Seminář je zážitkový a budete-li chtít, setkáte se i se svým silovým zvířetem.

15:00 Martina Blažena Boháčová – Naučte se propojovat Tarotové karty s
numerologií a astrologií.

Během přednášky se dozvíte, jak intenzivně spolu souvisí Tarotové karty a jak jsou navázané na astrologii
a numerologii. Přímo na přednášce si můžete nechat vyložit karty a dozvědět se něco o svém osudu.

16:30 Renáta Marie – TAROT, od pazourku k dnešku!

O historii Tarotu jako systému - ve smyslu jeho výtvarné podstaty tj. archetypů, z pohledu vnímání
a reakcí člověka na tyto nosiče našich vnitřních rovin vědomí, od pravěku dodnes. Čím sděluje věštbu,
tedy zrcadlení jakékoliv situace z minulosti i budoucnosti, právě Tarotový systém?.

LEVÉ KŘÍDLO – PODIUM ECOWORLD
11:00 Auto*mat - Anglický jazyk - Biking in your town/city

Interaktivní výukový program iniciativy za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Auto*mat podporuje
rozvoj cyklistické, pěší a veřejné dopravy a usiluje o zodpovědné používání automobilů ve městech
a zklidňování dopravy. Program k udržitelné dopravě je určený zejména pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, ale
mohou se do něj zapojit nejen děti, ale i dospělí.

12:00 	 Petr Dobrý - Včelka samotářka - užitečný mazlík do každé zahrady a na
každý balkon

Současný vážným a mnohdy podceňovaným celosvětovým problémem je katastrofální úbytek uměle
chovaných včel a čmeláků. Málokdo tuší, že existují i jiné včely než uměle chované. Včely, které nedávají
žihadlo, a které od nás potřebují jen vhodný úkryt pro rozmnožování. Přijďte se dozvědět více o těchto
zapomenutých včelkách, ale i o dalším užitečném hmyzu, který můžeme velmi snadno ubytovat na
každé zahradě, ale i na balkoně panelového domu. Krátká přednáška pro celou rodinu na toto téma
doplněná mnoha zajímavými fotkami.

12:30 EKOLO - Vážně se dá elektrokolem nahradit doprava po městě?

Povídání o tom, jak je možné jezdit městem na kole, v normálním oblečení, za každého počasí, rychleji
než autem nebo MHD.

13:00 	 Auto*mat - Je možný život bez aut?

Interaktivní výukový program iniciativy za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Auto*mat podporuje
rozvoj cyklistické, pěší a veřejné dopravy a usiluje o zodpovědné používání automobilů ve městech
a zklidňování dopravy. Program k udržitelné dopravě je určený zejména pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, ale
mohou se do něj zapojit nejen děti, ale i dospělí.

14:00 Petr Dobrý - Bydlení pro ptáky

Většina ptáků ke svému hnízdění potřebuje hnízdní dutiny. Těch však v přírodě ubývá a v důsledku
toho v krajině ubývá i většina ptačích druhů. Pomoci však můžeme instalací ptačích budek! Chcete se
dozvědět, jakou budku vybrat a jak ji správně instalovat? Chcete se dozvědět více o tom, jak pomoci
ptákům v přírodě, ale třeba i jen na balkoně panelového domu? Krátká přednáška na toto téma, pro
celou rodinu, doplněná mnoho zajímavými fotkami.

15:00

Auto*mat - Moje cesta do školy

Interaktivní výukový program iniciativy za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Auto*mat podporuje
rozvoj cyklistické, pěší a veřejné dopravy a usiluje o zodpovědné používání automobilů ve městech
a zklidňování dopravy. Program k udržitelné dopravě je určený zejména pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, ale
mohou se do něj zapojit nejen děti, ale i dospělí.

16:00 Oldřich Hozman, Akad.Arch. - Celostní architektura

Utvářejme celostně zdravé prostředí kolem nás. Širší pohled na architekturu - význam duchovních,
duševních, životních a fyzických sil při navrhování staveb. Ekologické konstrukce a materiály
nízkoenergetických domů.
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17:00 Ing. Arch. Otakar Chochola - Taoizmus a zdraví, zdravá mysl,
zdravé tělo, meditace

Základy taoistické filozofie, práce s QI, význam meditace, odstranění potíží. Význam pojmu Feng-shui
pro práci s vlastním tělem. Motorika dlaní a jednoduché cvičení vsedě.

PRAVÉ KŘÍDLO – Sál BIO A
10:30

Lucie Harnošová

Zdravé přebalování a přirozená hygiena kojenců
Používání moderních látkových plen je zdravé pro dítě, pohodlné pro rodiče, je levnější a ekologičtější.
V návaznosti na zdravé přebalování si představíme i bezplenkovou komunikační metodu. Ukázka
moderních látkových plen a různých systémů zdravějšího přebalování. Povíme si o výhodách používání
látkových plen, jak začít a co si připravit, jaké existují typy plen a svrchních kalhotek, péče o pleny
a péče o dětskou pokožku.

11:30 RNDr. Petr Fořt, CSc.

Zmatky ve formulaci doporučení pro zdravou výživu
Unifikace výživových doporučení pro populaci nemůže vyřešit zhoršování zdravotního stavu populace
vyspělých zemí. Na vině je klesající kvalita potravin a použití geneticky modifikovaných potravin. Snaha
odborníků formulovat univerzálně použitelná doporučení pro zdravý způsob stravování naráží na
nezájem veřejnosti. Rostoucí ceny nutí veřejnost konzumovat naprosto biologicky bezcenné potraviny
a šetřit na realizaci zdravého životního stylu a zdravotní prevence.

13:00 – 16:00 Přednáškový blok časopisu REGENERACE

Měsíčník REGENERACE se představí na veletrhu Biostyl v dimenzi, která jej provází celý rok 2011.
Téma vztahu makrokosmu a mikrokosmu se nabízí vzhledem k nezvykle vysokému počtu letošních
zatmění Slunce a Měsíce a dalších nebeských úkazů. Během přednáškového odpoledne se představí
několik kmenových a svým způsobem klíčových spolupracovníků časopisu. Uzavřeme na něm také
naší dvouletou zkušenost s tzv. Keltským telegrafem, kterému jsme společně s Holgerem Kalweitem
dali vloni život. Pestrým odpolednem plným vědomostních soutěží a překvapení provede nejdéle
píšící autor Regenerace, publicista Jiří Kuchař. Richard Stříbný - Astrologie v prevenci a terapii /
Vlastimil Hela - Skryté poselství Keltského telegrafu / Pavlína Brzáková - Léčivé rituály pěti elementů /
Josef Schrötter - Meridiány země a člověk / Josef Michálek - Celestýnské projevy /
Milan Calábek - Vesmír v nás

16:15 Výročí 150 let od narození Rudolfa Steinera,

zakladatele antroposofie, waldorfského školství, biodynamického zemědělství připomene přednáška na
témata alternativního vzdělávání, ekologického biodynamického zemědělství a antroposofie.

PRAVÉ KŘÍDLO – Sál BIO B – VELETRŽNÍ KINO
OZVĚNY EKOFILMU
Kdo se zajímá o festival EKOFILM a nestihl přijet na jeho 36. 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.

10:30 	Lokální a globální: o smyslu blízkosti Režie: Tomáš Škrdlant / ČR.

Délka filmu 49´.
Dokument objevuje fenomén lokalizace jako reakce na některé patologické principy současného
globalizujícího se trhu. Na příkladech z Velké Británie ukazuje, jak krátké a uzavřené cykly hmoty,
energie, zboží, služeb i peněz snižují dopad na životní prostředí, eliminují dopravu a odpady, využívají
místních zdrojů a zvyšují zaměstnanost. Lokální trh je průhlednější a bezpečnější, snižuje odcizení
a může být i ekonomičtější.

11:30 	Submise Režie, scénář: Stefan Jarl / Švédsko. České titulky, český komentář.

Délka filmu 87´.
Submise je film o 100 000 chemikáliích, které používáme. V současnosti jich máme spoustu i v krvi. Co
tyto chemikálie způsobují našemu životnímu prostředí a našemu zdraví? Každý z nás má v těle 400–500
chemikálií a naše děti se s chemií v těle již rodí. Tento film mluví za ně.
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13:10 	Mission Possible Režie: Beatrice Sonhüter, Marika Liebsch / Německo.

Film je v německém znění s českými titulky. Délka filmu 44´.
Americký architekt William McDonough a německý chemik Michael Braungart jsou dva akademici,
kteří chtějí zachránit svět. Spíše než zavádění taktiky „šetření, omezování se a nepoužívání“ navrhují
inteligentní výrobu. Podle jejich tvrzení bychom se měli chovat jako mravenci, kteří – ačkoliv tvoří
čtyřikrát více biomasy než všichni lidé na Zemi – naši planetu neohrožují. Veškeré spotřebované
potraviny vracejí zpátky do biologického koloběhu, což je názorný příklad filozofie cradle-to-cradle („od
kolébky ke kolébce“). Film sleduje nápady obou vizionářů a poukazuje na překážky, které jim do cesty
klade odpadní lobby.

14:00 	Elektřina v nádrži – co je s elektromobilem? Režie: Daniel Münter /

Německo. Film je v německém znění s českými titulky. Délka filmu 44´.
Film informuje o realizátorech a vizionářích elektromobilu a jejich celosvětově nejdůležitějších
projektech. Dokument nabízí divákovi argumenty, jak rozlišovat mezi hezkými PR sliby, polovičatými
vývoji a smysluplnými výrobky.

14:50 Vzkaz Hany Librové Režie: Marie Šandová / ČR. Délka filmu 14´.

Setkání se zakladatelkou oboru humanitní environmentalistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Hana
Librová je socioložkou, která rozumí přírodě, a současně bioložkou zkoumající lidskou společnost.
Dokument ukazuje životní styl profesorky, která vždy žije v souladu se svými slovy i přírodou.

15:10 	Vědci pod palbou - věda v magnetickém poli peněz Režie: Bertram

Verhaag / Německo. Film je v anglickém znění s českými titulky. Délka filmu 88´.
Na počátku 90. let představil agrochemický nadnárodní koncern Monsanto geneticky modifikované
rostliny, což pro ty, kteří chtěli vyřešit světový problém nedostatku potravin, znamenalo něco jako
zemědělskou revoluci. Pro jiné znamenají tyto rostliny neodvolatelnou destrukci biodiverzity na Zemi,
a tudíž je třeba se jim všemi silami bránit.

16:45 	Percy Schmeiser - David versus Monsanto Režie: Bertram Verhaag /

Německo. Film je v anglickém znění. Délka filmu 66´.
Po 10 letech boje zvítězil Percy Schmeiser alias David nad multikoncernem Monsanto, který zamořil
jeho pole geneticky modifikovaným semenem řepky. Film vypráví příběh neohroženého sedláka, který se
nezalekl ani koncernu s obratem několika miliard dolarů.

PRAVÉ KŘÍDLO – PODIUM EVOLUTION
10:30 Jana Sedlmajerová – představení knihy Labyrint zdraví

Nejdůležitější je mít radost ze života. Budeme-li stále přesvědčeni, že za vše, co se nám v životě děje,
mohou ostatní lidé, okolní svět a náhody, ve skutečnosti nežijeme a náš život se stává přežíváním. Klíč
k tomu, jak ovládnout, řídit a vyhrát svůj život, je ukryt v této knize. Každý máme právo na šťastný život.

11:00 Jan Urbánek – Zdravá výživa

Jestli nevíte, co přesně je zdravá výživa, pomůžeme vám zorientovat se mezi mnoha výživovými směry
a nalézt optimální stravu právě pro vás.

11:30 Renáta Foldynová – Horse Made - leadership programme

Metoda učení za asistence koní se úspěšně praktikuje především na firemní skupiny a individuální
koučink, ale také při práci s dětmi a dospělými s psychickým či tělesným postižením. Základem metody
je využití koně jako katalyzátoru zprostředkování okamžité zpětné vazby přístupu člověka k vedení
a o jeho komunikaci s ostatními.

12:00 Barbora Kohoutková - GYROKINESIS® cvičení

Inteligentní pohybový systém, který spojuje tisícileté východní znalosti o energii těla s moderní
kineziologií. Tímto komplexním cvičením, které je velmi dobře spojeno s dechem, se zároveň rozvíjí
flexibilita a síla, dochází k regeneraci tkání, zvyšuje se vitalita a kloubní mobilita a zlepšuje se koordinace
pohybů.

13:40     Emaunel Byrtus - Vyšší kvality vědomí pro kvalitní život

Když se člověk narodí, zažívá vědomí šok. Zrození do duality přináší zážitky zranění. Objevuje se ztráta
vyšších kvalit vědomí. Když jsme ztratili spojení s vyššími kvalitami vědomí, zůstali v nás díry „jako
v ementálu“, ty jsme zaplnili nejen typem, vzorci myšlení a emočního prožívání, ale i lidmi – těmi, kteří
nás přijímají a mají nás rádi, rozumí nám. Ve spojení s vyššími kvalitami vědomí to vše nepotřebujeme.
Jsme zpátky ve spojení s původním zdrojem, ke kterému máme přirozené dispozice.

11

DOPROVODNÝ PROGRAM

biostyl EVOLUTION ECOWORLD ESOTERIKA

14:00 Eva Kaňáková – Uvědom si svůj strach a překonej ho

Chceme, aby strach ovlivňoval nás, nebo abychom bez zbytečného stresu my sami zvládali a překonávali
situace se strachem spojené? Uvědomění je tím prvním, v žádném případě konečným, krokem pro
změnu vlastního postoje ke strachu. Poznatky z knihy „Feel the Fear and Do It Anyway“ autorky Susan
Jeffers, Ph.D.

14:30 Jaromír Horák – Cesta čaje

Cesta čaje navazuje na tradiční postupy a přípravu obsahující důležité informace o čaji jako kvalitním
nápoji, estetice, etice a využívá jeho terapeutické účinky.

15:00 Honza Smetánka – Psychologie.cz

Lifestylový magazín, který prezentuje inspirativní a aktivní životní styl. Slogan webu zní Wellness pro
vaši duši. Ve čtivé formě prezentuje nejnovější poznatky z oblasti psychologie a well-being, spolupracuje
s předními odborníky, ale zároveň zůstává médiem pro běžného čtenáře se zájmem o osobní rozvoj.

15:30 Petra Hlavatá – Cesta vůní

Historie vůní a evoluce lidského čichu v souvislosti s účinky a charakteristikou přírodních esenciálních
olejů na lidskou psychiku.

15:30 Milada Gabrielová - Sebereflexe prostřednictvím výtvarné tvorby

Vnímání prostoru a zákonitosti jeho zobrazování, perspektiva, schopnost vnímání a zachycení prostoru
prostřednictvím výtvarné tvorby.

17:00 Martin Procházka – Sociální umění

Akademie sociálního umění vznikla jako samostatná škola, jejímž cílem je výchova a vzdělávání v oblasti
léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie a také vlastní prožitek studentů v oblasti sociální
problematiky v nejširším slova smyslu. Studium je zaměřeno na probuzení vlastního živého myšlení,
širokého soucítění a rozvíjí tvůrčí schopnosti člověka.

17:30 Rena Milgrom - Mapy pohybu - cesta k vědomí a transformaci skrze tělo

Jakým způsobem můžeme číst objektivně lidský pohyb, jak jej lze tvořit jinak, než jsme zvyklí?
Jak efektivně organizovat tělo zevnitř, jak pomocí těchto znalostí nalézt cestu k sobě, k partnerovi,
k práci ve skupině, k rozpoznávání kulturních odlišností. Labanova analýza pohybu zrcadlí zákony
přírody a ve světě je prestižně využívána pro různé typy koučinků, nejen tanečních, choreografických,
sportovních, hereckých a pohybově-terapeutických, ale i firemních.

PRAVÉ KŘÍDLO – SEMINÁRNÍ MÍSTNOST EVOLUTION
10:00 – 13:00 	Milada Gabrielová, pedagožka Ústavu výtvarné tvorby Fakulty

architektury ČVUT
Sebereflexe prostřednictvím výtvarné tvorby
„Najdi svou tvář“, sebereflexe prostřednictvím tvorby autoportrétu, zákonitosti portrétní kresby,
vnímání vlastního obrazu a jeho ztvárnění jako prostředek sebeuvědomění.

13:00 – 14:30 Beatris Landovská

Nikdo z nás se nenarodil mimo příběh/osud
Jak může člověka velká Historie provést lépe jeho dramaty malé historie. Terapie rodových linií skrze
astrologii a rodinné konstelace v podání protagonistky astrologické školy Beatris Landovské.

14:30 – 17:00 	Milada Gabrielová, pedagožka Ústavu výtvarné tvorby

Fakulty architektury ČVUT
plenér, sraz a úvod ve 14:30 v seminární místnosti
Sebereflexe prostřednictvím výtvarné tvorby
„Vnímání prostoru“ a zákonitosti jeho zobrazování, perspektiva, schopnost vnímání a zachycení prostoru
prostřednictvím výtvarné tvorby.

15:00 – 17:00 	Mgr. Helena Hlaváčková, vypravěčka pohádek

a fyzioterapeutka (shi-atsu/chi-kung)
Pohádky a mýty dle 12 životních principů
Vyprávění a interpretace s využitím arteterapie a muzikoterapie. Vyprávění a pochopení symbolů
a obrazů příběhů, pohádek a mýtů bylo jednou z cest duchovního poznání. Přijďte si poslechnout
pohádku ve znamení zrovna vládnoucího principu jara - Berana, zaposlouchat se do zvuků lyry
a vymalovat ze sebe obrazy, které rezonují s Vaší duší.
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17:00 – 18:00 Mgr. Helena Hlaváčková

Cvičení Čchi-kung Eternal Spring (Věčné jaro) a ukázka Shi-atsu fyzioterapie
Jednoduché a efektivní cvičení (12 cviků) pro každý věk a kondici člověka, posiluje klouby, vazy,
vnitřní svaly a orgány a je skutečnou přípravou na pohybové aktivity, které vedou k harmonii,
zdraví, věčnému mládí těla a mysli. Shi-atsu je japonská forma fyzioterapie, která vede také k rozproudění
energie v těle, ale s pomocí fyzioterapeuta a příjemné a hluboce uvolňující práce s tělem přes oblečení.

Neděle 10. dubna
Venkovní akce:
Neděle 10. dubna od 15 hod. Křižíkův pavilón C

FIREWALKING – CHŮZE PO ŽHAVÉM UHLÍ
Překonejte své hranice a vykročte novým směrem. Pojďte s námi přes 500°C žhavé uhlí!
Když dokážete naprogramovat svůj mozek k přechodu přes oheň, získáte zkušenost, že mozek lze
programovat k úspěchu. Konec konců, přijďte vyzkoušet na vlastní kůži…
Naše mysl vytváří naši osobní realitu. Přestože bychom chtěli dosáhnout lepších vztahů nebo dosahovat
vyšších výkonů v osobním i pracovním životě, narážíme na různá omezení. Narážíme na bariéry sebe
sama tak často, že se snadno smíříme s konstatováním „to nejde“, mozek pak tuto větu cyklí a použije
ji jako argument při každé výzvě či změně. Zveme Vás k překročení hranice toho, co je běžně nemožné.
Akreditovaná metoda FIRE®(Firewalking Institute of Research and Education, USA) není „šamanská“
metoda, ale vychází z nejnovějších poznatků neurologů o fungování lidského mozku a jeho reakci na
změny v našem životě.
vstupné 590,- Kč
Zájemci o účast projdou přípravným seminářem, registrace od 14 hod., začátek programu v 15 hod.,
Informace o rezervaci a vstupenkách se dozvíte na stánku Felicius Media ve střední hale Průmyslového paláce.

STŘEDNÍ HALA – Hlavní podium
10:30 Condor Girasole, Itálie

Damanhur jako poutní místo reality nových rozměrů
Pan Condor Girasole se podělí o další magické prvky a nástroje, které nám přiblíží Damanhur, místo, kde
se nová realita žije, a kde se plní velké společné sny.

11:30 Original Rhytm Team, ČR

Drum Circle
Máme pro Vás připraveny bubny a perkusní nástroje, staňte se součástí rytmického orchestru! Nemusíte
mít žádné zkušenosti s bubnováním, každý z nás má rytmus!

12:00 Peter Chappell, Anglie

Z lovce vizionářem. Představení nové metody rezonančních nahrávek PPD
V každém z nás je ukrytý pravěký lovec, jehož pudy sebezáchovy ve významné míře negativně ovlivňují
naši každodenní realitu a způsob, jakým komunikujeme se svým okolím. Zároveň v nás však dřímá
nesmírný potenciál, který, pokud ho v sobě objevíme a začneme ho využívat, nám skýtá neomezené
možnosti stát se géniem okamžiku. Rezonanční nahrávky PPD jsou sestaveny do programu, který pomáhá
lidem dosahovat svých cílů, odhalit a naplňovat svůj vnitřní potenciál a být vyrovnanější, efektivnější
a zdravější.

13:30 Original Rhytm Team, ČR

Drum Circle
Máme pro Vás připraveny bubny a perkusní nástroje, staňte se součástí rytmického orchestru! Nemusíte
mít žádné zkušenosti s bubnováním, každý z nás má rytmus!

14:00 Etická módní přehlídka „Mírumilovné hedvábí“

Módní přehlídka kolekce z mírumilovného hedvábí, které vzniká v Indii na základě filosofie nenásilí. Při
jeho výrobě nedochází k usmrcování motýlů bource morušového, a tak tyto látky přinášejí láskyplnou
alternativu k Vám a tomuto světu. První samostatnou oděvní kolekci z mírumilovného hedvábí představí
pod značkou „zlatareneta“ Renata Holoubková z Biotextilní platformy AMWA.
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14:30

Jana Hemelíková Baudisová, ČR
Šivovo kolo života. Bollywoodský tanec
Ukázky z připravovaného tanečně audiovizuálního představení Šivovo kolo života. Autorkou projektu
je tanečnice Jana Hemelíková Baudisová, představení režíruje Pavel Linhart, produkuje Felicius o.p.s.
v rámci festivalu Pražské Brány 2011. Na tomto představení s Janou úzce spolupracují, účinkují a tvoří
choreografii přední tanečníci indického a bollywoodského tance – Vendula Uhýrková a indický tanečník
Óm. Tančí Jana Hemelíková Baudisová, Óm, Jaroslava Holová, Barbora Skulínková, Lucie Jeřábková,
Lucie Linhartová, Martina Čumpelíková, Zdeňka Lauschová, tanečníci ze skupin Garam Masala Venduly
Uhýrkové a Rása Jany Hemelíkové Baudisové.

14:50 	Návštěvnická soutěž a předávání cen

– vyhlášení výsledků soutěžního kola, které probíhalo od soboty 17:01 do neděle do 14:00 hodin (více
o návštěvnické soutěži se dočtete na konci doprovodného programu)

15:00 Lui Krieg, Crystal Sound Healer, Avalon UK

Harmonizující kombinace kamenů a zvuku křišťálových nástrojů.
Přednáška o unikátních transformačních vlastnostech křišťálů a kamenů, po které následuje prožitkový
koncert. Součástí koncertu je křišťálová aktivace, se kterou Lui pracuje během svých osobních konzultací.
Ponořte se do kouzelných transformujících tónů a prožijte avalonskou magii celou svou bytostí.

16:15 Guenther Schermann, badatel, průzkumník kruhů v obilí, Rakousko

Kruhy v obilí - Obdivuhodná znamení globální změny.
Geometrické poselství z kosmu - „budíček“ pro lidstvo.
Nádherné vzorce v obilí se pravidelně objevují převážně v jižní Anglii už více než 30 let. Každým rokem
jsou jejich tvary složitější a komplexnější. Na přednášce budete mít možnost zhlédnout TOP 100 kruhů
v obilí za posledních 15 let a některé z nich budou dokonce geometricky dešifrovány.

17:45 Návštěvnická soutěž a předávání cen

– vyhlášení výsledků soutěžního kola, které probíhalo od 14:01 do 17:00 hodin (více o návštěvnické
soutěži se dočtete na konci doprovodného programu)

18:00 	Zakončení veletrhu s Květou Fialovou a ředitelem veletrhů
Ctiradem Hemelíkem
19:00 Taneční happening s Létajícím kobercem

LEVÉ KŘÍDLO – Sál ESO A
10:30 Antonín Baudyš

Zkušenosti astrologa s mimozemskou tematikou
Astrologie a ufologie mají jednoho společného jmenovatele: zájem o to, jak vesmír kolem nás souvisí
s námi - obyvateli Země.

11:30 Karel Rašín

Exopolitika a projekt Alfa - mimozemská přítomnost na Zemi + případy únosů UFO v
Čechách
Karel Rašín na přednášce představí českou Exopolitiku a projekt Alfa, který shromažďuje informace
o únosech UFO v Čechách. Pohledem seriózního badatele budou poskytnuty aktuální informace
o dění ve světě v souvislosti s mimozemskými bytostmi a jejich vlivem na politiku, o tajných projektech
a meziplanetárních dohodách, o řízené dezinformaci a klamání veřejnosti, o motivacích mimozemských
ras a o snahách o odhalení těchto utajovaných informací ve světě.

12:30 JUDr. Jiří Kult

Parapsychologie a výzkum záhadných jevů
Vznik parapsychologie a oblast jejího zájmu. Paranormální jevy zkoumali známí přírodovědci, lékaři,
psychologové na světových univerzitách a potvrdili jejich reálnost. Je pravdivá materialistická domněnka,
že základem Reality je hmota nebo je to cosi abstraktního a těžko našim rozumem uchopitelného, co lze
nazvat Duch, Kosmický princip… Jak o tom svědčí parapsychologie?

14:00 Mgr. Alžběta Šorfová

Prolínání světů aneb blízká setkání třetího druhu
Snad skoro každý z nás má své zážitky s jinými světy. Ať skrze sny, různé vize nebo prostě jen z filmů či
knih. Tyto jiné světy si právě skrze tyto vjemy čím dál častěji připouštíme a pozvolna si na ně zvykáme.
Až se jednoho dne stanou naší realitou.
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15:00 Petr Chobot a Viliam Poltikovič

UFO a mimozemšťané v Peru
V Peru o mimozemšťanech a UFO nepochybuje ani vláda… Seznámení s výpověďmi svědků, informace
o zvláštních energetických zónách, stanovisko vládního experta – Dr. Anthony Choy.

16:00 Igor Chaun

Nové dimenze - Nové reality
Náš život se většinou odvíjí v jedné, někdy ve dvou nebo třech realitách. Kromě té každodenní vnímáme
ještě snovou realitu a popřípadě ještě tu intuitivní. S 21. stoletím, věkem Vodnáře, se nám otevírají
další nové reality nebo spíše dimenze. Tím se nám nabízí i nové zkušenosti a poznání, které mnozí
z nás začínají prožívat...

LEVÉ KŘÍDLO – Sál ESO B
10:30 – 12:30 Vincent Bridges, spisovatel,esoterický historik, USA

Úvod do Enochiánských věd
Záměrem semináře je nabídnout účastníkům přímou zkušenost s duchovní bohatostí Enochiánského
systému. V úvodu představíme základy andělského jazyka a jeho strukturu. Budeme používat jednoduché
vzorce z oblasti posvátné geometrie, symbolické asociace a energetické vibrace Enochiánského jazyka.
Ukážeme si, jak je lidské vědomí spojeno s naší DNA i větším vesmírem.
SEMINÁŘ, vstupné 150,- Kč
* Počet účastníků je omezený, informace o rezervaci a vstupenkách se dozvíte na stánku Felicius Media
ve střední hale Průmyslového paláce.

13:00

Miroslav Zelenka

Elegantní bůh. Alternativní model jsoucna
Jedná se o souhrn názorů, které by se daly s určitou mírou nepřesnosti zahrnout pod pojem alternativní
paradigma nebo zjednodušeně model jsoucna (míněno alternativní vůči soudobému karteziánskonewtonovskému paradigmatu převládajícímu v západní civilizaci). Proto také podtitul „Alternativní
model jsoucna“. Alternativní paradigma uznává výsledky soudobé oficiální vědy jako jednu z úrovní
poznání, zatímco oficiální věda tyto výsledky považuje za nejvyšší úroveň pravdy.

14:30 Mgr. Daria Heřmanová, vychovatelka v dětském domově

My a smrt. Jak pomoci umírajícím i pozůstalým
Smrt je přirozenou součástí našich životů a tak bychom ji také měli brát. O smrti se v dnešní společnosti
moc nemluví. Máme z ní strach, děsí nás jen to, že víme, že někdy přijde. Navíc si myslíme, že když o ní
vůbec nebudeme mluvit, tak na nás třeba zapomene. Přestaňme schovávat hlavu do písku a pokusme
se s nezměnitelným koncem našeho života začít smiřovat.

16:00

Jiří Lang, PhD.

Objektivizace subjektivních vjemů aneb jak vyrobit z aury biopole
Možnosti přístrojové detekce, při zjišťování těžko postižitelných jevů.

LEVÉ KŘÍDLO – VĚŠTÍRNA
10:30 Představení Věštírny
11:00 Šárka Noor Volná - Živá astrologie

Cyklus dvanácti astrologických znamení a pohyb planet v praktickém, každodenním životě od kolébky
civilizace po dnešek.

12:30 Renáta Marie – TAROT, matka věšteckých umění?

Vývojové ucelení systému Tarotových arkán a jeho opětovné dělení přirozeným využitím jeho částí
v historických etapách života Evropy od pozdního středověku. Zrod veškerých karetních systémů, jak je
známe dnes, používaných jak pro realizaci herní, tak i věšteckou. Informativní seznámení s hlubinnou
metodou Nombrologie neboli Tarologie.

14:30 Martina Blažena Boháčová
– Magické rituály jako cesta ke spokojenému životu.

Dozvíte se, kdy je v roce 2011 nejlepší doba na to, přičarovat si lásku nebo peníze. Každý měsíc probíhá
Novoluní a magické dny. Na to, aby se splnily sny a myšlenky, na to, aby na ně člověk dosáhl, musí umět
věci správně načasovat. Být ve správnou dobu na správném místě. Život hladí toho, kdo umí správně
nastavit svou tvář.
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16:00 Pavel a Markéta Švarcovi - Základy šamanského léčení

Na šamanském semináři se naučíme vstupovat do kontaktu se světem našich spojenců. Dotkneme
se základů šamanského léčitelského umění, naším průvodcem na této cestě budou šamanské bubny.
Seminář je zážitkový a jeho součástí bude také praktická ukázka šamanské léčby.

LEVÉ KŘÍDLO – PODIUM ECOWORLD
11:00 Auto*mat - Anglický jazyk - Biking in your town/city

Interaktivní výukový program iniciativy za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Auto*mat podporuje
rozvoj cyklistické, pěší a veřejné dopravy a usiluje o zodpovědné používání automobilů ve městech
a zklidňování dopravy. Program k udržitelné dopravě je určený zejména pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, ale
mohou se do něj zapojit nejen děti, ale i dospělí.

12:00	Petr Skořepa - Přírodní stavitelství – zdravé domy stavěné tvůrčí
energií z přírodních místních zdrojů.

Dům, v němž trávíme většinu svého času, by měl vyzařovat pozitivní energii a neměl by nám jakkoliv
škodit. Moderní zdravý a soběstačný dům nemusí být nutně dražší než konvenční. Otevřená diskuse jako
pokračování přednášky (10.30 – 11.45 sál BIO A), na které můžete klást vaše konkrétní otázky na zdravé
materiály, přírodní stavitelství a ekovesnice a enviromentálně vyspělou výstavbu.

12:30 Petr Dobrý - Bydlení pro ptáky

Většina ptáků ke svému hnízdění potřebuje hnízdní dutiny. Těch však v přírodě ubývá, v důsledku
toho v krajině ubývá i většina ptačích druhů. Pomoci však můžeme instalací ptačích budek! Chcete se
dozvědět, jakou budku vybrat a jak ji správně instalovat? Chcete se dozvědět více o tom, jak pomoci
ptákům v přírodě, ale třeba i jen na balkoně panelového domu? Krátká přednáška na toto téma, pro
celou rodinu, doplněná mnoho zajímavými fotkami.

13:00 Auto*mat - Jak se dopravovali do školy moji rodiče/prarodiče?

Interaktivní výukový program iniciativy za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Auto*mat podporuje
rozvoj cyklistické, pěší a veřejné dopravy a usiluje o zodpovědné používání automobilů ve městech
a zklidňování dopravy. Program k udržitelné dopravě je určený zejména pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, ale
mohou se do něj zapojit nejen děti, ale i dospělí.

14:00	Petr Dobrý - Včelka samotářka - užitečný mazlík do každé zahrady
a na každý balkon

Současný vážným a mnohdy podceňovaným celosvětovým problémem je katastrofální úbytek uměle
chovaných včel a čmeláků. Málokdo tuší, že existují i jiné včely než uměle chované. Včely, které nedávají
žihadlo a které od nás potřebují jen vhodný úkryt pro rozmnožování. Přijďte se dozvědět více o těchto
zapomenutých včelkách, ale i o dalším užitečném hmyzu, který můžeme velmi snadno ubytovat na
každé zahradě, ale i na balkoně panelového domu. Krátká přednáška pro celou rodinu na toto téma
doplněná mnoha zajímavými fotkami.

14:30 Lucie Ramsoniusová – Čaj chi aneb vědomá planeta
Básnické vystoupení s kytarovým doprovodem.

15:00 Auto*mat - Jaký dopravní prostředek máte nejraději?

Interaktivní výukový program iniciativy za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Auto*mat podporuje
rozvoj cyklistické, pěší a veřejné dopravy a usiluje o zodpovědné používání automobilů ve městech
a zklidňování dopravy. Program k udržitelné dopravě je určený zejména pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, ale
mohou se do něj zapojit nejen děti, ale i dospělí.

16:00 Cestami zelených mužů

Navazující diskuse na přednášku (14.45 – 15.45 Sál BIO A) a autogramiáda knihy, jejímiž autory jsou
Václav Cílek, Václav Vokolek, Michaela Ottová, Matouš Jaluška, Jakub Hlaváček a Radomil Hradil. Přijďte
si poslechnout, co všechno může znamenat listovím pokrytá tvář „člověka-rostliny“ a kde všude se
můžete setkat se „zelenými muži“ (a vzácně i ženami).
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PRAVÉ KŘÍDLO – Sál BIO A
10:30 Petr Skořepa

Přírodní stavitelství – zdravé domy stavěné tvůrčí energií z přírodních místních zdrojů
Dům, v němž trávíme většinu svého času, by měl vyzařovat pozitivní energii a neměl by nám jakkoliv
škodit. Moderní zdravý a soběstačný dům nemusí být nutně dražší než konvenční. Velmi kvalitní materiál
můžeme získávat na vlastním pozemku. Nepálená hlína udržuje optimální vzdušnou vlhkost v interiéru
a vyznačuje se velkou tepelnou akumulační schopností. Práce s hlínou přímo vybízí ke kreativnímu,
výtvarnému, uměleckému zpracování, je to téměř jako práce s plastelínou ve větším, můžeme tvořit
různé dekorace - hliněné poličky, lampy, výklenky, lavice, ornamenty a pece. Od 12 hodin pokračuje
diskuse na otevřeném podiu Ecoworld v levém křídle. Zde můžete klást vaše konkrétní otázky na zdravé
materiály, přírodní stavitelství, ekovesnice a enviromentálně vyspělou výstavbu.

12:00 Ing. Vít Syrový

Vliv stravy na duchovní vývoj.
Nedoceněný význam správného složení a vyzařování krve
Vše co sníme či vypijeme, přechází po strávení do krve, čímž se mění její složení i vyzařování. Tím
ovlivňujeme nejen zdravotní stav a chod organismu, ale i duchovní vývoj. Správné složení krve totiž
napomáhá k sebezlepšení a podporuje směřování ke skutečným hodnotám. Přednášející se zaměří
hlavně na účinek pokrmů a nápojů na naši krev, schopnost vnímání i další úrovně našeho bytí.
Nezůstane však jen u chemického složení, ale poukáže rovněž na jemnější energetické aspekty stravy
i dalších látek, které přijímáme.

13:30 Václav Vokolek,

Posvátná místa severních Čech
V zemi trpaslíků, vyvřelin, posvátných hor, poutních míst, keltské a pravěké posvátnosti. Přednáška
souvisí s právě vycházející knihou Posvátná místa severozápadních Čech a chce v krátkosti posluchače
seznámit s krajinou, kterou chápeme jako průmyslovou periferii země. Opak je pravdou. Krušnohoří,
České středohoří a Labské pískovce jsou krajem bohatým na vzácné relikty posvátnosti od pravěku
až po 19. století.

14:45 Jakub Hlaváček, Radomil Hradil a Václav Vokolek

Cestami zelených mužů
Uvedení knihy „Cestami zelených mužů“, jejímiž autory jsou Václav Cílek, Václav Vokolek, Michaela
Ottová, Matouš Jaluška, Jakub Hlaváček a Radomil Hradil. O tom, co všechno může znamenat listovím
pokrytá tvář „člověka-rostliny“ a kde se můžete se „zelenými muži“ (a vzácně i ženami) setkat bude
vyprávět Václav Vokolek a další spoluautoři. Přednášku bude doprovázet promítání a živé vystoupení
hudebního sdružení jednoho ze spoluautorů: Ma-Ma (zazní Mekanïk Destruktïw Kommandöh; Tibetan
dance, Là où va le vent).

16:00 Abha Sajwel

Craniosacrální biodynamika. Podpora zdraví a vnitřní rovnováhy
Craniosacrální biodynamika je založena na práci s primární respirací, která uspořádává, léčí a oživuje
struktury a funkce našeho těla. Jedná se o rytmické proudění, které se často přirovnává k přílivu
a odlivu oceánu. Každá buňka těla je dýchána a oživována tímto pohybem, který je tak jemný, že ho lze
jen obtížně měřit přístroji.

PRAVÉ KŘÍDLO – Sál BIO B – VELETRŽNÍ KINO
10:30 Sdružení Arnika uvádí krátké filmy k těmto kauzám:
Topíme ohleduplně, ČR 2´

I když se spálení odpadu může jevit jako bezstarostná a rychlá forma jeho likvidace, v žádném případě
tomu tak není. Pálením odpadních materiálů vytváříme množství velmi jedovatých látek, které následně
ohrožují naše zdraví a zdraví ostatních obyvatel. Toxické látky „nezmizí v ovzduší“ (obzvlášť za špatných
rozptylových podmínek, kdy škodliviny doslova sedí nad zemí jako „deka“) ale ohrožují Vás, Vaši rodinu
a sousedy.
Zachraňme stromy, sestřih ke kampani na záchranu alejí v ČR, 14´
Sestřih mediálních výstupů kampaně, která reagovala na záměr silničářů plošně vykácet tisíce stromů
v ČR. Podařilo se vzbudit masivní zájem veřejnosti, během krátké doby nashromáždit přes 20 000
podpisů pod petici, a nakonec kácení zastavit.
Změny územního plánu Prahy, sestřih z kampaně k územnímu plánu, 14´
Boj o zeleň v Praze a propad tunelu Blanka, 12´
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11:30 	Sdružení Arnika uvádí: Příběh věcí Režie: Louis Fox / USA, český dabing.

Délka filmu 21´.
Film Story of Stuff vypráví „příběh věcí“ od okamžiku získávání území pro těžbu nerostných surovin,
přes těžbu samotnou, mísení přírodní suroviny s toxickou chemií a výrobu spotřebního zboží, až po jeho
velmi efektivní prodej, kraťoučkou dobu používání a následnou likvidaci jakožto nebezpečného odpadu.
Příběh věcí je dvacetiminutový krátký pohled na rub naší produkce a spotřeby. Věděli jste například, že
z celkového objemu zboží na trhu se po šesti měsících od prodeje používá již pouhé 1%?

12:00 	Ozvěny Ekofilmu: Farmář, který slyší trávu růst. Režie: Bertram Verhaag /

Německo. Film je v německém znění s titulky. Délka filmu 44´.
„Jsem svobodný ekozemědělec,“ zní sebevědomý výrok 57letého Michaela Simmla. V roce 1984, brzy
poté, co převzal statek po otci, přešel na ekologické zemědělství. Dnes se spolu se svou rodinou raduje
z bohaté úrody uprostřed neúrodných bavorských lesů. A jak se mu to daří, to velkoryse vysvětluje
tělem, srdcem a duší.

13:00 	Hnutí Duha uvádí: Architekt odpadu Režie: Oliver Hodge / Velká Británie.

Délka filmu je 84´.
Vítězný snímek Ekofilmu 2009 - portrét amerického architekta Michaela Reynoldse, který se proslavil
stavbami z odpadů. M. Reynolds staví už přes 30 let velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem
energie, vody i tepla. Využívá staré pneumatiky, plechovky od piva a skleněné láhve. Tato překvapivě
skvěle fungující alternativa bydlení přesto, anebo spíš právě proto, v USA neustále naráží na nejrůznější
byrokratické překážky. Celé tři roky zaznamenával režisér Oliver Hodge práci Michaela Reynoldse a jeho
boj s americkými úředníky.

14:30 	Auto*mat iniciativa uvádí: Auto*mat Režie: Martin Mareček, ČR.

Délka filmu 90´.
Časosběrný dokument. Ovládáme město nebo město ovládá nás? Stáváme se automaty? Je pražský
primátor spíše cyklista nebo populista? Jedeme v tom všichni? Inspirující, emotivní a vtipný
dokumentární příběh režiséra Martina Marečka hledá hravým způsobem odpovědi na otázky související
s životem ve městě, civilizací v pohybu a dobrodružnou cestou ke změně. Osobní příběh režiséra a jeho
pokusu proměnit město kolem sebe.

16:00 	Amwa uvádí: Smlouva s ďáblem Režie:Tom Heinemann / Dánsko.

Délka filmu 58´.
Jeden z nejkvalitnějších dokumentů natočený o tom, jak probíhá textilní výroba v zemích třetího světa,
který v roce 2007 obletěl celý svět a vyhrál řadu filmových cen. Ukazuje mimo jiné také záběry skrytou
kamerou přímo z továren a jejich etické i ekologické problémy. Severozápadní Indie je region známý
produkcí bavlny. Místní rodiny jsou kompletně závislé na jejím růstu a prodeji a snaží se zničit v zárodku
jakékoliv potenciální nebezpečí pro jejich plodiny. Západní výrobci chrlí na tamní trh ve velkém laciné
pesticidy, které jsou ve většině civilizovaného světa zakázané, tyto pesticidy jsou zde silně nadužívány
a všechna omezení i varování na etiketách jsou pouze v Dánštině.

PRAVÉ KŘÍDLO – PODIUM EVOLUTION
10:30 Vít Prokůpek – Vytváření vítězných organizací

Vyjednavač o tom, jak výjimečné organizace umí vyjednávat a jak takové organizace vytvořit.

11:00 Martin Procházka – Sociální umění

Akademie sociálního umění vznikla jako samostatná škola, jejímž cílem je výchova a vzdělávání v oblasti
léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie a také vlastní prožitek studentů v oblasti sociální
problematiky v nejširším slova smyslu. Studium je zaměřeno na probuzení vlastního živého myšlení,
širokého soucítění a rozvíjí tvůrčí schopnosti člověka.

11:30 Emaunel Byrtus - Vyšší kvality vědomí pro kvalitní život

Když se člověk narodí, zažívá vědomí šok. Zrození do duality přináší zážitky zranění. Objevuje se ztráta
vyšších kvalit vědomí. Když jsme ztratili spojení s vyššími kvalitami vědomí, zůstali v nás díry „jako
v ementálu“. Ty jsme zaplnili nejen typem, vzorci myšlení a emočního prožívání, ale i lidmi – těmi, kteří
nás přijímají a mají nás rádi, rozumí nám. Ve spojení s vyššími kvalitami vědomí to vše nepotřebujeme.
Jsme zpátky ve spojení s původním zdrojem, ke kterému máme přirozené dispozice.

12:00 Dana Jackson – Jóga pro děti

Dětská jóga se zpočátku podobá  „kreativnímu pohybu“ – děti hravou formou objevují svůj fyzický
potenciál a rozvíjejí svou fantazii.  Celotělové cvičení s prvky dechového uvědomění pomáhá zajistit
správný růst formujícího se tělíčka a zdravý vývoj dětské mysli. Dětská jóga učí nenásilně a hravě
soustředěnosti, trpělivosti, jemnosti, síle, kreativitě a stabilitě.
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13:40 Petr Václavek, Lenka Papadakisová – in-cubator

Stojíme na prahu 21. století. Mnoho moudrých lidí po celém světě dává přednost označení „nová
éra“. Možná se sami sebe zeptáte, co je na ní tak nového a zvláštního? Podívejte se okolo sebe. Svět
je naplněný změnou a otázka zní: „jste na ni připraveni?“ in-cubator je cesta k novému podnikání
a vlastnímu tvoření tak, abychom z něho měli radost a užitek.

14:00 Petr Fridrich – Cesta radosti

Co je jóga smíchu, historie jógy smíchu, základní principy jógy smíchu, přínosy a využití jógy smíchu.

14:30 Mgr. Vladimír Halama – Nejnovější metody zvládání stresu

Evropou a Amerikou obchází strašidlo stresu. Co nás skutečně stresuje? Altercasting, persona
a individuace, fenomenologie, downshifting aneb jak se nejúčinněji bránit stresu v 21. století.

15:00 Jaromír Horák – Cesta čaje

Cesta čaje navazuje na tradiční postupy a přípravu obsahující důležité informace o čaji jako kvalitním
nápoji, estetice, etice a využívá jeho terapeutické účinky.

15:30 	 Jan Řehák, CEFI - Jistou cestou

„Jistou cestou“ je ucelený systém vytvořený Wallace D. Wattlesem, který sepsal na sklonku svého života
v letech 1910 a 1911. Toto nadčasové dílo je stále aktuální a vychází ze všech velkých duchovních nauk.
Knihy Wallace D. Wattlese nejsou filozofování a rozbor teorií – jsou to praktické a stručné návody.

16:00 	Barbora Kohoutková - GYROKINESIS® cvičení, studio Art of Movement

Gyrokinesis je inteligentní pohybový systém, který spojuje tisícileté východní znalosti o energii těla
s moderní kineziologií. Koncept studia Art of Movement Vás seznámí se styly cvičení a léčení, které
přináší kultivaci našeho bytí skrze poznání svého těla a duše.

16:30 	Rena Milgrom - Mapy pohybu - cesta k vědomí a transformaci
skrze tělo

Jakým způsobem můžeme číst objektivně lidský pohyb, jak jej lze tvořit jinak, než jsme zvyklí? Jak
efektivně organizovat tělo zevnitř, jak pomocí těchto znalostí nalézt cestu k sobě, k partnerovi, k práci
ve skupině, k rozpoznávání kulturních odlišností. Labanova analýza pohybu zrcadlí zákony přírody a ve
světě je prestižně využívána pro různé typy koučinků, nejen tanečních, choreografických, sportovních,
hereckých a pohybově-terapeutických, ale i firemních.

PRAVÉ KŘÍDLO – SEMINÁRNÍ MÍSTNOST EVOLUTION
10:00 – 13:00 	Milada Gabrielová, pedagožka Ústavu výtvarné tvorby

Fakulty architektury ČVUT
plenér, sraz a úvod v 10:00 v seminární místnosti
Sebereflexe prostřednictvím výtvarné tvorby
„Najdi svou tvář“, sebereflexe prostřednictvím tvorby autoportrétu, zákonitosti portrétní kresby,
vnímání vlastního obrazu a jeho ztvárnění jako prostředek sebeuvědomění.

11:00 – 12:00 	Spiralis, o.s. - Mgr. Irena Swiecicki, lektorka osobního rozvoje,

specialistka na práci s emoční inteligencí a základními instinkty
Práce se stresem aneb bioenergetická cvičení pro každý den
Fyzické projevy stresu. Bio-energetická cvičení. Jak uvolnit tělesné napětí a bloky způsobené
dlouhodobou zátěží. Relaxační techniky

12:00 – 13:00 	Spiralis, o.s. - Mgr. Irena Swiecicki, lektorka osobního rozvoje,

specialistka na práci s emoční inteligencí a základními instinkty
Komunikační dovednosti pro úspěšnou prezentaci a jednání
Praktické dovednosti k úspěšné prezentaci a jednání a uvolňovací techniky před komunikací. Postupy
pro efektivní práci s hlasem.

13:00 – 16:00 	Milada Gabrielová, pedagožka Ústavu výtvarné tvorby

Fakulty architektury ČVUT
plenér, sraz a úvod ve 13:00 v seminární místnosti
Sebereflexe prostřednictvím výtvarné tvorby
„Vnímání prostoru“ a zákonitosti jeho zobrazování, perspektiva, schopnost vnímání a zachycení prostoru
prostřednictvím výtvarné tvorby.

14:00 – 16:00 Spiralis, o.s.

Prezentace lektorských programů
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14:00 – 15:00 Michaela Kocnárová, klinická psycholožka
Metoda bio-syntézy

15:00 – 16:00 Alena Zborníková
Techniky vyjednávání
Praktické dovednosti pro úspěšné jednání.

VÝSTAVY
STŘEDNÍ HALA

Kruhy v obilí - Obdivuhodná znamení globální změny. Geometrické poselství
z kosmu - „budíček“ pro lidstvo.
Fotografická výstava mapující nejzajímavější kruhy v obilí v posledních 15 letech.
C(t)NOSTI 2011
Cultura In Forma Bohemia představí návrhy reliéfů určených pro dlažbu Křížovnického náměstí v Praze.
Reliéfy mají vyjadřovat kvality vedoucí lidi ke ctnostem. Jejich návrhy byly získány ve spolupráci s členy
Asociace pro spoluexistenci Lidstva, Přírody a Prostředí VITAAA z Ljubljany. Součástí expozice bude
průzkum v řadách návštěvníků zaměřený na výběr 12 návrhů pro konečnou realizaci.

LEVÉ KŘÍDLO - Sál ESO A

Kruhy v obilí - Obdivuhodná znamení globální změny. Geometrické poselství
z kosmu - „budíček“ pro lidstvo.
Fotografická výstava mapující nejzajímavější kruhy v obilí v posledních 15 letech.

LEVÉ KŘÍDLO - Podium ECOWORLD

Výstava obrazů Markéty Kotkové
Výstava V korunách Stromů je věnovaná stromům a jejich láskyplné přítomnosti, kterou obohacují náš
život. V sérii básní a obrazů malovaných suchým pastelem a rámovaných v rámech ručně vyrobených
z rozličných druhů dřev, autorka zachycuje tok vnitřního chvění, kterým jsou prostoupeny bytosti
jednotlivých stromů, jako připomínku toho, že stromy jsou posvátné a pomocí jejich moudrosti můžeme
znovu nacházet spojení s jednotou zdroje... www.kotkova.cz

LEVÉ KŘÍDLO – ESOTERIKA

Výstava obrazů Zdeňka Hajného
V expozici Galerie Cesty ke světlu Zdeňka Hajného budou vystaveny nové 3D obrazy a ukázky
originálních obrazů vytvořených diváky včetně prezentace unikátního kreativního programu „Vytvoř
si svůj vesmír“. Divák si tak přímo na místě může vytvořit vlastní originální obraz, který vznikne jeho
fantazií z obrazových struktur vesmíru, drahých kamenů a maleb Z. Hajného. Program je možností pro
rozvíjení tvořivosti návštěvníků bez nutnosti „umět malovat“.
Stánek č. 77
V sobotu 9. 4. v 15 hod proběhne Autogramiáda Zdeňka Hajného při prezentaci jeho nových nástěnných
a stolních kalendářů na r. 2012.
V neděli 10. 4. v 15 proběhne pokračování autogramiády s účastí PhDr. Marty Foučkové, která je
autorkou textů ve stolním kalendáři.

Galerie Pastelka / Marie Brožová

Pastelková výtvarnice a spisovatelka Marie Brožová již popáté navštíví Veletrh Esoterika s výstavou svých
velkoformátových obrazů a originálních ilustrací ze své nové knihy Duše kamenů a dovolí návštěvníkům
nahlédnout do svého ateliéru při práci na obraze „Anděl spící studánky“. Přijďte se podívat, co se dá
nakreslit obyčejnými pastelkami!
Stánek č. 144

Cesta Světla

Autorka Jarmila Králová poprvé představí nové obrazy s tématikou, kterou se zabývají umělci odpradávna:
Příchod Krista, Působení Krista na zemi, Vražda Krista a Poslední soud. Pátým obrazem je Poselství.
Stánek č. 143

PRAVÉ KŘÍDLO – Sál BIO B
Velká výzva / Hnutí Duha
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Výstava spolu s infostánkem Hnutí DUHA představuje iniciativu Velká výzva, kterou Hnutí DUHA
prosazuje přijetí zákona, který závazně stanoví, že Česká republika bude snižovat exhalace skleníkových
plynů o 2 % ročně – krok po kroku, rok po roku. Rozhýbe tak investice do moderních zelených řešení,
jako je zateplování domů, čistá energie, pohodlná veřejná doprava, místní potraviny nebo snadná
recyklace. Na Ecoworldu se můžete seznámit s výběrem toho nejlepšího, co mladí autoři vytvořili
v celostátní soutěži. www.velkavyzva.cz, www.facebook.com/velkavyzva
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FOYER
Cena vody / Člověk v tísni

Přístup k pitné vodě a záchodům by měl být v současném světě samozřejmostí, nicméně v mnoha
částech naší planety tomu tak není. Tento globální problém zachycuje dvacet fotografií, které byly
pořízeny v průběhu rozvojových aktivit v Afghánistánu. Výstava fotografky Ivy Zímové přibližuje
z různých úhlů problematiku přístupu k vodě v této chudé zemi i práci rozvojových organizací, které se
snaží problém na místě řešit.

Abecední rejstřík přednášejících
ZAHRANIČNÍ
Vincent Bridges, USA

Vincent Bridges je spisovatel, badatel a cestovatel. Je považován za předního esoterického historika
a patří k uznávaným světovým autoritám na Nostradama a jeho proroctví – přímo, či jako poradce
se podílel na devíti dokumentárních pořadech, např. pro History Channel. Mimo jiné se věnuje studiu
alchymie a s ní spojených historických souvislostí, je také průkopníkem na poli psycho-akustické terapie.
Publikoval několik knih a vydal také vlastní překlad Knihy proměn I-ťing, vědecká veřejnost zvláště
uznává jeho egyptologické studie. www.vincentbridges.com

Condor Girasole, Itálie

Spoluzakladatel Federace Damanhur, jedné z nejstarších komunit, léčitel, spisovatel a instruktor Školy
Meditací v Damanhuru, Itálie. Condor@damanhur.it

Lino be Guinsada, Filipíny

Významný filipínský léčitel Lino žije ve své rodné zemi a přes 30 let cestuje po celém světě, kde se věnuje
léčení. Pomáhá lidem ke zdraví, štěstí, lásce a otevření srdce. Své poslání vnímá jako misi a šíření Světla
a sám sebe považuje za nástroj Ducha Svatého, který léčí tělo, duši i mysl člověka. Kromě toho založil
a provozuje spirituální a léčebné centrum Ragara Beach na ostrově Mindoro na Filipínách.
www.kesvetlu.org, www.ragarabeach.org, info@kesvetlu.org, 723 987 597, 602 590 699

John Hawken, MA, Anglie

je kvalifikovaným učitelem tantry a šamanismu a psychoterapeutem s více než třicetiletou zkušeností.
V roce 1999 přivedl tantru do České republiky a od té doby zde působí jako vedoucí lektor dlouhodobých
výcvikových programů rozvíjení lásky, sexuality, intimity a partnerských vztahů pro dospělé. V jeho
pojetí nás tantra navrací k hlubokému přijetí naší nejpůvodnější existence, je založena na integraci
našeho světla i naší temnoty, země i nebe, duše i těla, a tím pádem nalezení naší celistvosti.
Více na www.skydancing.cz, skydancing@seznam.cz, 774 36 90 56

Dr. Paula Horan, Ph.D., USA

Jedna z nejvýznamnějších světových učitelek a terapeutek duše i těla. Je autorkou sedmi knih
o pokročilém léčení, meditaci, dlouhověkosti a celoživotní dobré kondici duše i těla. U nás vyšla její
kniha Síla Reiki. www.eft.cz, eftsindy@yahoo.com, 775111369

Peter Chappell, Anglie

je světově uznávaným homeopatem a vynálezcem. Založil několik homeopatických klinik a dal podnět ke
vzniku mnoha homeopatických škol v různých zemích světa, včetně České republiky. Jeho několikaleté
zkušenosti získané s pacienty s AIDS v Africe a více než třicetiletá homeopatická praxe ho přivedly
k myšlence vyvinout vlastní rezonanční technologii PPD. V posledních třech letech se soustředil na to,
jak lidem s využitím této PPD technologie pomoci vést plnohodnotný život, zvyšovat míru využívání
jejich potenciálu a být tak vyrovnanější, efektivnější a zdravější. Více o Peteru Chappellovi a jeho metodě
nahrávek PPD najdete na www.greaterpeople.com

Mabel Katz, USA

je světově uznávaným motivačním spíkrem, konzultantkou a autorkou úspěšných knih. Patří mezi
světovou autoritu starého havajského, psychologického systému štěstí, zvaného Ho´oponopono. Mabel
transformovala tuto spirituální metodu do prostředí mezinárodních korporací, kde slaví obrovské
úspěchy a kde ji provází hmatatelné výsledky. V rámci svého světového turné zavítá Mabel na náš
veletrh, přijďte načerpat inspiraci… www.mabelkatz.cz
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Lui Krieg, Avalon UK

Na svých cestách po Indii, Thajsku a Americe si začal uvědomovat léčivou sílu krystalů a drahých
kamenů. Po objevu jejich neomezených a charakteristických vlastností začal se svými návrhy designu
a samotnou výrobou unikátní sady šperků a transformačních nástrojů. V roce 2005 Lui založil Crystal
Sound Academy of England (Anglickou Akademii Zvuku Krystalů), která se zabývá novými technikami
léčení za pomoci zvuků krystalů. Více na www.mistofavalon.cz

Tim Mitchel, Austrálie

Již přes 30 let se věnuje Védské meditaci a od roku 2005 vyučuje meditaci v Austrálii, USA a v Evropě.
Jeho instruktor Thom Knoles je nejzkušenějším učitelem této meditační techniky mimo Indii. Tim
předává tuto původní, snadnou a blahodárnou metodu svým studentům v čisté podobě, s radostí
a láskou. Kromě výuky Védské meditace se Tim věnuje výuce vaření dle ayurvédy.
www.jogasterezou.cz, 777 965 221, tereza.cichova@gmail.com

Silvano Paolucci, Itálie

Italský badatel, lektor, terapeut a šaman. Jeho aktivní cesta duchovního hledání začala více než před
dvaceti lety, kdy se pohyboval jako sales manager ve světě obchodu. Od té doby prochází cestou
nenáboženského poznání a hledání hlubokého filozoficko-duchovního smyslu, který propojuje s hmotou.
Je zakladatelem mnoha holistických center zabývajících se duchovním rozvojem a organizátorem
konferencí (s Greggem Bradenem, Masaru Emotem, Bruce Liptonem) a kurzů. Sám je průvodcem kurzů
Cesta k Mistrovi, Esejská zrcadla, Šaman a léčení krystaly, Mer-ka-Ba Turbina a mnoha konferencí (např.
Smysl změn 2012, Tvorba vlastní reality, Kontakt s vlastní Duší, Ka – naše temná stránka a další).
www.inspirala.cz, info@inspirala.cz, tel. 00420 776089156, 0039 3382218605

Guenther Schermann, Rakousko

Vystudoval matematiku a informatiku na Technické univerzitě ve Vídni. 25 let pracoval v enviromentální
oblasti jako počítačový správce. Zajímá se o paranormální a spirituální témata, účastní se mnoha takto
zaměřených konferencí. V současnosti pořádá společně s Jay Goldnerem několik přednášek měsíčně,
převážně v Rakousku. Neustále aktualizuje tematický web: www.kronkreistwelt.at

DOMÁCÍ
Antonín Baudyš

Patří k předním astrologům a učitelům astrologie v zemi. Věnuje se kromě astrologie i alternativní
terapiím, a technikám osobního růstu. www.astrolab.cz, baudys@gmail.com, 608 223 223

Jan Bílý

Po několika letech „spirituálního poutnictví“ se věnuje poradenství a osobnímu rozvoji. Založil a vedl
reklamní a poradenskou agenturu Artcom ve Freiburgu a Saarbrückenu, je certifikovaný coach německošvýcarského institutu IBW Lörrach. Nyní pracuje v ČR a Evropě jako systemický poradce. Je autorem tří
knih („Úžasná síla celku“, „Láska, vztahy, konstelace“ a „Růže pro Plúta“ – v tisku) a řady odborných
článků. www.janbily.cz, www.konstelace.info

Hana Blochová, RNDr. Mgr. (Rosa de Sar)

spisovatelka, hudebnice, badatelka, je autorkou knih „Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše“, „Mesiáš“
a „Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace na našem území“, která vznikla ve spolupráci s ing.
J. Růžičkou a vyjde v dubnu 2011. Kromě badatelské, spisovatelské, výtvarné činnosti, průzkumu
a restaurování památek se profesionálně věnuje i hudbě a multimediím a přednáší obory starověká
a středověká filosofie, hermetické vědy a dějiny umění. Zajímá se také o alchymii a muzikoterapii.
www.blochova.cz, hbloch@earlymusic.cz

Jaroslav Čep

Autorizovaný lektor Terapie pomocí světelných drah, byl podstatnou část života technikem se zájmem
o esoteriku bez konkrétního směru, nyní se věnuje učení Reiki, nejen coby terapeutické metodě, ale i z
pohledu celkové filozofie. Absolvoval seminář Emotional Freedom Techniques v Zürichu, kde se seznámil
se zajímavým a efektivním způsobem ošetřování. Později se seznámil s učením Trudi Thali, objevitelkou
LBT – Lichtbahnentherapie čili Terapie pomocí světelných drah. Zde se metodu naučil, dále ji prohluboval
a nyní ji využívá ve své praxi. www.svetelne-drahy.cz, jaroslav.cep@email.cz, 602 959 489

RNDr. Petr Fořt, CSc.

Privátní konzultant ve výživě dětí, sportovců a v léčebné výživě, autor systému hodnocení metabolické
typologie pod označením Komplexní nutriční typologie, autor vědecko-populárních publikací, autor
doplňků stravy, popularizátor zdravé výživy v TV v pořadu Pod pokličkou, lektor vzdělávání ve výživě ve
státní i privátní sféře. www.drfort.cz, petrof46@seznam.cz
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Lucie Harnošová

Spolumajitelka prodejny Brána k dětem a matka dvou dcer. lucka2@email.cz, www.branakdetem.cz

Jana Hemelíková Baudisová

Vystudovala herectví na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, absolvovala semináře orientálního, indického
a flamencového tance doma i v zahraničí. V Praze spolupracovala se skupinou Peňa Flamenca pod
vedením chilské tanečnice a choreografky Amparo Nunéz. Tvoří choreografie a vystupuje se svou
taneční skupinou indického tance Rása, vyučuje indický tanec a Flamenco v Centru volného času Botič.
S tanečními vystoupeními účinkovala v TV show, ve filmu Bolero režiséra F. A. Brabce, v TV pohádce
Probuzená skála režiséra J. Stracha, v inscenaci Vladařka Závist Národního divadla v Praze atd.
www.bollywood.estranky.cz

Mgr. Daria Heřmanová

Speciální pedagog, vychovatelka v dětském domově, která se zabývá spirituální terapií, automatickou
kresbou, Bachovými květovými esencemi, regresí a rodinnými konstelacemi. www.daria.mysteria.cz,
daria.h@email.cz, 603 501 572

Akad. Arch. Oldřich Hozman

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor architektura. V roce 1993 založil vlastní
architektonické studio (od roku 1997 pod názvem Studio ARC), které se zabývá navrhováním interiérů,
nábytku, designu a výstavnictvím. Do svých návrhů zahrnuje principy feng shui, geomantie, ekologie
a organických staveb. Prosazuje celostní pohled na tvorbu zdravého prostředí a architektury.

Igor Chaun

Autor třídílného dokumentu Cesta do Indie, v jehož částech Úžas, Smíření a Vhled prochází oblastmi
posvátné řeky Gangy a tibetské svatyně, kde se setkává s tibetským dalajlamou. Napsal dvoudílnou
knihu „Deník aneb smrt režiséra“ a povídkovou knihu „Večeře u maháradži a jiné povídky“, z níž některé
povídky zfilmoval. Pobyt v Amazonii a setkání s tamějšími šamany ovlivnil jeho pohled na svět kolem nás
a inspiroval jej natolik, že se věnuje i tvorbě se spirituální tématikou.

Ing. Arch. Otakar Chochola

Je dlouholetým konzultantem a lektorem v oblasti feng shui, pověřeným učitelem Tai Ji Quan a vnitřních
stylů Wudang kung fu, Qi Gong a taoistické meditace. Poslední 3 roky zasvětil studiu v Tradiční taoistické
wudangkungfu akademii ve Wudangu v Číně, získal Taoistické jméno Zi Pei (hojný déšť) a stal se tak
pokračovatelem 16. generace San Feng Pai. Svou praxi předává ve škole Plující oblaka a Česká škola Feng
Shui. www.plujicioblaka.cz, www.fengshui-ceskaskola.cz, ochochola@gmail.com

Zdena Katayama

Přední česká autorita na metodu EFT, autorka knihy „EFT pro každého“. Až do roku 2005 žila, studovala
a praktikovala 6 let v Japonském Tokiu. V Tokiu se také seznámila s metodou EFT, kterou u nás poprvé
představila a v roce 2005 ji s požehnáním jejího tvůrce, pana Garyho Craiga přivezla do ČR. www.eft.cz,
eftsindy@yahoo.com, 775 111 369

Jiří Kratochvíl

Ze svých výprav natočil několik dokumentárních filmů, z nichž třeba Sen jste mohli několikrát vidět na
ČT2 a byl také oceněn na několika outdoorových festivalech. Na veletrhu můžete navštívit přednášku
z oblasti paranormálních jevů, které souvisí s nadcházejícími změnami planety Země. Jako amatérský
badatel se s diváky podělí o dvacetileté shromažďování souvislostí, které jsou leckdy alarmující.
www.jirkakratochvil.com

Karel Kříž

Hlavní koordinátor České Konference, umělecký řezbář, zastánce nových cest vzájemné sounáležitosti a
spolupráce s poznáním hlubších souvislostí a smyslu života.
www.ceska-konference.cz, www.stromyazivot.cz

Jan Tamáš

Předseda Humanistické strany, PC programátor, zastánce nenásilí a míru, spoluzakladatel a organizátor
„Parku studií a reflexe v ČR.“ www.humanistickastrana, www.parkstudii.cz

JUDr. Jiří Kult

Vystudoval chemii a právo. Od střední školy se zajímá o exaktní vědy, zejména o astronomii a otázky
vzniku a podstaty vesmíru a existence mimozemských civilizací, o problematiku jevů UFO a zejména
o parapsychologii a paranormální jevy. Je členem různých odborných společností zabývajících se
záhadami a jako člen Syndikátu novinářů ČR a Mezinárodní federace novinářů publikuje v různých
časopisech. Překládá z francouzštiny, angličtiny a němčiny.
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Jiří Lang, PhD.

Interdisciplinární badatel. www.jirilang.eu

MUDr. Pavla Liptáková

Praktická lékařka, v roce 2002 otevřela ordinaci v centru Prahy, se zaměřením na colonhydroterapii,
detoxikaci organismu a preventivní medicínu, spolupracovala s Prof. RNDr. Ing. Zdeňkem Bardodějem,
DrSc. na poli detoxikace lidského organizmu. V posledních letech pracuje s německým programem na
úpravu metabolismu – Metabolic Balance. www.cherubin.cz, 222 230 045, 774 669 920

PaedDr. Martina Mangová

Lektorka Lunární jógy a Hormonální jógy, překladatelka, na vysoké škole se seznámila s cvičením podle
Mojžíšové, což ji nasměrovalo na cestu zdravotně zaměřeného pohybu. Později se začala systematicky
zajímat o jógu, před 8 lety začala studovat Lunární jógu u její zakladatelky Adelheid Ohligové v Německu.
U Diny Rodrigové z Brazílie, zakladatelky Hormonální jógy, získala v roce 2006 certifikát k výuce
Hormonální jógy pro ženy a v roce 2010 certifikát k Hormonální józe pro diabetes. www.lunarnijoga.cz,
mangova@post.cz, 602 526 957, mangova@post.cz

Kateřina Motyčková Karaimi

Spirituální průvodkyně a učitelka, pracuje na pozvednutí energie lidí a Země v období Transformace.
Přednáší, pořádá praktické workshopy a aktivuje silová místa, vede vědomé planetární meditace
a pracuje s krystalickým světelným tělem. Skrze sebe zprostředkovává lidem aktivaci božské jiskry
a sjednocené krystalické pole Jednoty. www.haluzice.cz, michael@haluzice.cz

Original Rhythm Team

Je jediným akreditovaným poskytovatelem metody Drum Circle v ČR. Drum Circle je metoda, která má
své původní (tisícileté) kořeny ve společném kmenovém hraní lidí na bubny a jiné perkusní nástroje.
Drum Circle se využívá jako nástroj týmové spolupráce ve firmách, komunitních centrech, neziskových
organizacích a školách. Každý má svůj rytmus a má čím přispět do společného rytmu. Jedná se
o neuvěřitelně silnou metodu, kdy společnou souhrou, nasloucháním a projevením se, vznikne rytmický
orchestr. www.rhythm-team.cz

Zdeněk Pohlreich

Je známý a uznávaný gastronom, šéfkuchař prestižních restaurací nejen v České Republice, ale
i v zahraničí. Za sebou má několik kuchařských ocenění. V poslední době je znám jako protagonista
televizních pořadů o gastronomii a vaření.

Mgr. Viliam Poltikovič

Režisér, studoval na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, po praxi v Československé televizi
studoval FAMU na Katedře dokumentární tvorby. Před rokem 1989 točil filmy s psychologickou a sociologickou
tématikou, po roce 1989 se zaměřuje na dokumentární filmy s převážně duchovní tématikou. Pracuje i jako
kameraman, fotograf, píše knihy. Dosud natočil přes 120 filmů a pracuje zejména pro Českou televizi.

Karel Rašín

Přední odborník v oblasti UFO a mimozemšťanů. www.exopolitika.cz

Abha Sajwel

Certifikovaná absolventka Craniosacrální terapie biodynamickým způsobem v Osho UTA institutu
(Německo). Dále absolvovala postgraduální kurzy F. Sillse: „Dynamic Stillness“, „Being and Becoming“
(Anglie) a „Léčení traumatu“ s Bhadrenou Gemin. V roce 2005 založila Institut Craniosacrální
biodynamiky® a vede dlouhodobé tréninky CSB v ČR. V současné době působí také jako výuková
asistentka v tříletém výcviku Craniosacral balancing a již přes deset let má praxi v oboru masáží, léčení
a meditačních procesů. www.csinstutut.cz, info.cranio@gmail.com 732 709 276

Ing. Zdena Skálová

„Dotkla jsem se sama sebe, a proto vím: že mám k dispozici vše, co potřebuji k naplnění nejúžasnější
vize sama sebe. Že každý okamžik je ten správný pro splnění mého snu. Že zázrak života je, když dokážu
vnímat kouzlo okamžiku. Že vždy vím, kam vede má cesta. Že jsem součástí jednoho celku, a jsem-li
šťastná já, vytvářím tak štěstí všech. A proto vám nabízím možnost dotknout se sama sebe.“
www.dotyky.com, zdena@dotyky.com

Petr Skořepa
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Předseda sdružení Ekovesnice o.s., zakladatel Školy přírodního stavitelství. Zároveň se věnuje stavbám
netradičních a kruhových domů z přírodních a recyklovaných materiálů. Některé jste již mohli vidět
v odborných časopisech nebo v televizi – Chalupa je hra. Na seminářích učí jak na alternativní pasivní
domy, přírodní stavební materiály, zelené střechy, atd. Žije na Slovensku na unikátní farmě s kruhovými
automatizovanými políčky – Agrokruhy. www.ekovesnice.cz, stastnedomy@seznam.cz, +421 944 293
223, 775 656 005
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Jakub Střítezský

Od mládí se zajímá o cesty k sebepoznání a prošel mnoha semináři např. NLP, Cesta (s Brandon Bays),
holotropní dýchání, rodinné konstelace, Voice Dialogue atd. Žil také v Indii, kde se intenzivně věnoval
meditaci. Nyní se už pátým rokem věnuje Human designu, kterým se profesionálně zabývá po návratu
z dlouhodobého pobytu v zahraničí. www.humandesign.cz, mail@jakubs.net , 776 888 448

Ing. Vít Syrový

Působí jako odborný poradce zdravého životního stylu, ponejvíce v oblasti stravování, testování hladin
vitaminů, minerálů a dalších nepostradatelných látek. Jeho přístup se odlišuje od striktních dietních
systémů, které se u nás v poslední době objevují, neboť vychází z ověřených přírodních zákonitostí.
Kromě článků zveřejněných v mnoha časopisech je autorem knih „Tajemství výrobců potravin“
a „Tajemství krve“. vsyrovy@volny.cz, www.vitsyrovy.cz, 776 305 457

Mgr. Alžběta Šorfová

Zabývá se hlubinou psychologií, regresní terapií, léčením duše světlem a láskou a v poslední době
novými transformačními technologiemi. Pro rozvoj osobnosti používá a předává léčivé energie
Shambally, které pomáhají člověku zvednout svůj potenciál a zvýšit vibrace. Především však předává
technologie světelných systémů, např. Merkabah a dalších. www.cestyksobe.cz

Tantraworld - Mgr. Denisa Palečková a Ing. Richard Vojík, lektoři

Lektoři Tantraworldu jsou mezinárodně uznávaní učitelé pracující v oblasti partnerských vztahů,
sexuality, tantry, osobní transformace a masáží. V roce 2003 založili školu Tantraworld, kde pořádají
kurzy osobního rozvoje se zaměřením na partnerství, léčení a práci se sexualitou a výuku tantra masáží.
Provozují také Tantra Spa Prague – prostor pro tantra masáž, práci s energií a osobní rozvoj. Kromě
České republiky vedou kurzy v Anglii, Belgii a Dánsku. www.tantraworld.cz, www.tantraspa.cz

Jitka Třešňáková

Spolupracuje s lektorem Silvanem Paoluccim a organizacemi Devachan. V Itálii se naučila metodu
Metamorfní Techniky přímo u jejího spoluzakladatele Gaston Saint-Pierra a u Isabelly Tavilla. V Itálii,
v Čechách a na Slovensku spolupracuje s knižními nakladatelstvími, pořádá přednášky, konference
a kurzy MT a programy Devachanu, publikuje texty o zdraví, mysli, duši a těle.www.inspirala.cz
info@inspirala.cz, +420 776 089 156, +393 382 218 605,

Ing. Václav Urban, QAD

– poradce
musicpra@gmail.com, www.mici.cz, 737 054 057

PhDr. Eva Velechovská

Coach, lektor, je jednatelkou a zakladatelkou firmy VEVA CZ s.r.o. Je specialistkou na emoční inteligenci
a enneagram v ČR a držitelkou licence trenéra enneagramu EPTP z USA, Senior Member EIB USA, Senior
Coach. Je autorkou projektu ESRO /5928 pedagogů v ČR/, projektu Emoční leadership, projektu Lektor
osobnostního rozvoje. Dále je autorkou knihy „ Devět tváří člověka.“ a stolních her „ Třináctá komnata“
a „Tajemství srdce a mysli.“ www.veva.cz, velechovska@veva.cz

Václav Vokolek

Je především spisovatel, vydal 42 knih, literárních i odborných, zaměřuje se na dějiny posvátnosti, zajímá
se o megality (publikace Esoterické Čechy, Posvátná místa, Svět posvátných kamenů atd.). Mimo to
přednáší na VOŠP dějiny umění a tvůrčí psaní a na Collegiu Lucis dějiny posvátnosti. Je také známý jako
výtvarník a pravidelně spolupracuje s rozhlasem, zejména pořadem Neznámé Čechy na stanici Vltava.
vaclav.vokolek@seznam.cz

Miroslav Zelenka

„Po přečtení mnoha knih se mi stávalo, že na některé otázky jsem nenacházel odpovědi. Začal jsem
si proto vytvářet názory a modely vlastními úvahami, logikou a intuicí.“ Na základě toho v roce 2002
M. Zelenka sepsal knížku „Elegantní Bůh“, ve které ve zkratce shrnul, jak vidí alternativní paradigma.
V současné době se věnuje zejména psaní textů, jejichž tématem jsou jak obecné filozofické úvahy, tak
i reakce na současný stav společnosti a jeho možný vývoj, s důrazem na srozumitelnost pro co nejširší
okruh čtenářů. www.miroslav-zelenka.cz

Zorita Azrak

Věnuje se tanci profesionálně od r. 1996, kdy začala tančit v Turecku a postupně nabírala inspiraci
a techniku v Maroku, Egyptě, Tunisku apod. Založila taneční orientální družinu „Z Abu Dabi Baby“ a je
spoluzakladatelkou tanečního studia Zambra, kde působí už 10 let. Mohli jste ji vidět tančit např. na
Českém lvu, nebo na jejích pravidelných vystoupeních. www.zorita-azrak.cz

změna programu vyhrazena
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