Sprievodný program
ESOTERIKA a BIOSTYL BRATISLAVA 2009
XOLOTL, Mexiko
Kmeňový náčelník a učiteľ posvätného aztéckeho tanca. Xolotl (čítaj
„Šolot“) sa od mladosti vzdeláva v terapeutických postupoch a šamanských
technikách toltécko-aztéckej tradície. Venuje sa najmä vyučovaniu a praxi
aztéckeho tanca, bylinárstvu, kryštaloterapii a technikám prežitia vo voľnej
prírode. Pochádza z miesta zvaného Xochimilco /Miesto kvetov/, dnes
chudobná štvrť na okraji hlavného mesta Mexico City, ktoré však uchováva
mnohé šamanské techniky a vedomosti odovzdávané tajne v dobách
temna z generácie na generáciu. Xolotl už veľa rokov významne prispieva k
obnove a pokračovaniu duchovnej tradície svojho kmeňa. Príďte a
zoznámte sa s duchovným odkazom, ktorý sa zachoval z čias bájnych Toltékov až dodnes!
www.nebezeme.cz
prednáška:
Aztécká kosmovízia a rok 2012.
Kalendárne cykly máyského a aztéckého kalendára sa stretávajú v rokoch 2012 a 2027. Zmeny, ktoré
predpovedali staroveké mexické kultúry v súvislostiach s týmito dátumami, sa začínajú už objavovať
v súčasnej dobe. Jedná sa o premeny postupné, ale zásadné pre celé ľudské spoločenstvo.
seminár:
Tanec Nového Ohňa.
Každých 52 rokov sa Slávnosť Nového Ohňa koná vo chvíli, kedy sa pretínajú rôzne kalendáre.
Naposledy bol tento Oheň zapálený v roku 1975 a najbližšie sa rozhorí v roku 2027.
Aztécka tradícia sa podelí o svoj Tanec Ohňa, ktorý je symbolom spojenia človeka s prírodou,
vzájomného pochopenia a dosiahnutia harmónie na úrovni individuálnej, ako aj kolektívnej.

SHIFU SHI DELON, Čína
31. generácia Šaolinských mníchov bojovníkov a 12. generácia čchenského
štýlu Tchaj -ťi-čchuan.
Je doktorantom vo výskume na Inštitúte náboženstva, vedy a sociálnych štúdií
na Univerzite ShanDong v Číne. Téma jeho práce je Taoistická veda o
kozmicko-ľudskej energii. Súčasťou tejto práce je dokázať, že čchi-kung nie je
iba cvičenie, ale významná liečebná metóda, obnovujúca schopnosť samoliečby
v tele človeka. Na dôkaz toho, lieči a zbiera skúsenosti po celom svete. Na
Slovensko chodí pravidelne od roku 1998 cvičiť, liečiť a prednášať. Úspešne
prednášal aj budúcim lekárom v Bratislave. Shifu Shi DeLon má za sebou
stovky „zázračných" vyliečení, zbavení závislostí, či získaní „obyčajnej" radosti
zo života.
www.shaolin.org.uk
Prednáška:
Čchi-kung ako samoliečiaca terapia.
Seminár:
Čchi-kung ako samoliečiaca terapia.
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SWAMI ACHINTYANANDA, Indie
Na Slovensko zavíta vzácny hosť – pravý majster yogy a duchovný
učiteľ. Žije nenáročne v ústraní na brehu matky Gangy v Rishikeshi
v Himalayach, tam, kde eště jej krištáľovo čisté vody žiaria tyrkysovou
farbou. Je to vysoko vyspelý yogin po fyzickej aj mentálnej stránke. Svoj
život zasvätil nasledovaniu yogových principóv, štúdiu a učeniu.
Mnohých bude udivovať svojimi pohybovými schopnosťami, múdrosťou
a až mystickou schopnosťou nahliadania do našich sŕdc a myslí. Iste
všetkých však strhne svojou láskavosťou, chápavosťou a duchovnou
čistotou.
www.fredy.sk
Prednáška: Karma.
Ako ju vidí učiteľ jógy z Rishikeshu, mekky jógy v Indii, a osobný poradce Fredyho Ayisi

FENG-YŰN SONG, Čína, Česká republika
Speváčka a hlasová pedagogička. Narodila sa a vyrastala na čínskom Sibíri.
Od detstva sa učila tradičnej pekinskej opere. Vyštudovala Filozofickú fakultu
Karlovej univerzity s doktorátom filozofie. Študovala klasický, jazzový a
prírodný spev. Od roku 1992 aktívne pôsobí na súčasnej českej hudobnej a
divadelnej scéne. Je autorkou mnohých hudobných a divadelných projektov.
Vydala päť autorských albumov. Úspešne koncertovala v Nemecku, Poľsku,
Holandsku, Slovinsku, pravidelne v Česku, a tiež vo svojej rodnej Číne. Okrem
koncertovania uskutočňuje
semináre o prirodzenom hlasovom prejave.
Intenzívne študuje rôzne spevácke techniky naprieč žánrami, ako z Východu,
tak i zo Západu. Vychádza z mnohoročnej praxe cvičenia tchaj-ťi a čchi-kung
(tradiční čínske umenie dýchania), špecializuje sa na dychové techniky a
funkciu dychu pri hlasovej práci a v ľudskej psychológii.
www.fengjunsong.cz, www.lunarfestival.cz, seminare@fengjunsong.cz , 00420 777 122 253
Seminár:
Hlasové ladenia a terapia.
Seminár o ladení čchi, dychu, hlasu a emócií. Vychádza z tradičnej čínskej medicíny a je unikátnou
aplikáciou cvičenia tchaj-ťi a čchi-kung v hlasovej práci. Seminár je veľmi užitočný a inšpiratívny pre
každého, kto sa zaujíma o otváranie svojho potenciálu a rozvoj svojej osobnosti, alebo slobodný
hlasový prejav.
Hlas je indikátorom stavu "dieťaťa v nás". Cesta za hlasom je cestou za harmóniou, za "dieťaťom v
nás".
Len zdravé a prirodzené sebapoznanie nás vede k harmónii. Len harmonický stav duše a tela
umožňuje slobodný hlasový prejav, " hovorí lektorka a zakladateľka hudobného terapeutického
hlasového programu "Cesta za hlasom" Feng-yűn Song.

RASTISLAV BRIESTENSKÝ, SK
Je majstrom a učiteľom viacerých systémov liečenia a duchovného rozvoja. Na svojich kurzoch učí
študentov z viacerých krajín sveta. Všetky jeho poznatky sú aplikované aj v praxi a tým túto výučbu
obohatil o svoje skúsenosti.
www.novacesta.sk, www.magickyobchod.sk
prednáška:
Systémy liečenia starodávnych kultúr.
Všetky civilizácie, či kultúry majú svoje systémy liečenia. Každý systém má svoje tajné informácie,
ktoré sú dostupné len jeho praktikám. Keď pochopíme ich skrytý odkaz, zistíme, že sú aktuálne aj pre
súčasnú dobu. V čom sú stále také výnimočné?
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MUDr. IGOR BUKOVSKÝ, PhD., SK
Odborník na výživu, autor mnohých kníh a pracovník Ambulancie klinickej výživy
(AKV), ktorá pracuje od r. 2003 ako neštátna ambulancia a zaoberá sa
medicínskym využitím výživy. Ambulancia klinickej výživy ponúka pomoc v úprave
spôsobu života pri najčastejších diagnózach, potravinách, výživových doplnkoch
a nápojoch, vitamínoch, mineráloch a fytochemikáliách, stravovacích režimoch a
filozofiách, liečebných a redukčných diétach.
www.akv.sk
prednáška:
Otvorená diskusia.
Priame odpovede na vaše otázky. Po celý čas trvania veľtrhu budete môcť písať svoje otázky na tému
„Zdravie a zdravá výživa“ a odovzdávať ich do stánku dm drogerie markt č 43. Odpovede dostanete
počas otvorenej diskusie. Navyše tri najzaujímavejšie otázky budú na konci diskusie odmenené
balíčkom od dm drogerie markt.
VIERKA ČERNUŠKOVÁ, SK
Liečiteľka, poetka, etikoterapeutka, ochrankyňa mačiek. Autorka básnickej zbierky Cesta Lásky a
následného cyklu prednášok v Klube 22. Pracuje v zdravotníctve už 36 rokov. Pred viac ako 20 rokmi
pocítila sama na sebe účinky zhubného nádoru. Táto škola života ju naučila veci, ktoré by asi bez
choroby nepochopila.
Prednáška:
Dnešná doba, človek a jeho transformácia.
Žijeme zvláštny čas. Je to doba veľmi zlomová a historicky významná. Ľudstvo stojí na križovatke.
Všetky politické, ekonomické a sociálne tendencie sú iba znakom tejto doby, jej sprievodnými znakmi.
Staré myslenie sa rúca a objavujú sa nové možnosti. Netransformujú sa iba systémy, ale aj ľudia. Na
všetkých úrovniach. Vierka Černušková pomáha vo svojej prednáške odhaliť skrytý význam vecí, ktoré
momentálne prežívame. Otvára nám svet neviditeľných vecí (prečo nás bolí hlava, neznášame
manžela, deti neposlúchajú a lízing sa spláca čoraz ťažšie), ktoré na nás pôsobia a my si ich nevieme
vysvetliť.
Seminár:
Ako si poradiť s problémami dnešnej doby. Meditácia so Zlatým slnečným anjelom.
Je doba, v ktorej bojuje dobro a zlo najvyššími kartami. Kto chce prežiť bez ujmy na zdraví musí sa
držať najvyššej pravdy a tou je láska. Celý život sa učíme pravde rozpoznávaním medzi dobrom a
zlom, medzi cnosťou a hriechom, medzi pravdou a klamstvom, medzi svetlom a tmou. Pravda
posilňuje našu dušu. Pravdu poznávame cez cnosti... Mnohí z nás sú iba pozemskí anjeli a na zem
prišli, aby pomáhali, treba len v sebe nájsť ten správny kód a otvoriť si cestu k sebapoznaniu
a k svojmu posolstvu. K posolstvu lásky.

MUDr. MÁRIA FULOVÁ, SK
Lekárka, pôvodne diagnostička, dnes sa venuje najmä biologickej medicíne
so zameraním na civilizačné choroby. Základom nefarmarmakologickej liečby
chronických chorôb je zmena životného štýlu. Od roku 1989 vedie Školu
verejného zdravia, ktorá poskytuje informácie a školenia. Doteraz absolvovalo
školenia viac ako 10 tisíc záujemcov, mnohí z nich dosahujú veľmi dobré
liečebné výsledky.
www.svz.szm.sk
Prednáška:
Zdravý a úspešný v každom veku.
Na starnutie sa treba dlhodobo pripravovať. Najneskôr od štyridsiatky, ale možno ešte skôr. Nestačí
v šoku prijímať rôzne opatrenia, keď sa prihlásia choroby, či bezvládnosť. Každý z nás má šancu
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prežiť svoj život v plnom zdraví, samostatný a sebestačný. Ani v seniorskom veku väčšina z nás
nemusí byť odkázaná na rôzne domovy a opatrovateľské služby.
Seminár:
Zdravý a úspešný v každom veku.
Civilizačné choroby predstavujú 80% zdravotných problémov ľudí a odčerpávajú najväčší balík financií
z peňazí určených na zdravotníctvo. Tento boj má jednu známu veličinu – správna životospráva.
Nesprávny spôsob života, či už z nevedomosti alebo z lenivosti, či iných príčin vedie k životu plnému
chorôb a bolesti. Ako sa im vyhnúť?
Konkrétne rady a návody a prírodné recepty na rozličné ochorenia a na to ako starnúť do zdravia
a pohody. Zdravá výživa a jej pôsobenie na ľudský organizmus.

SILVIA GERECOVÁ, SK
Je poradkyňou Feng Šuej od roku 2000 a lektorkou sa stala o štyri roky neskôr. Založila v Košiciach
Bagua – Feng Shui centrum a je jednou zo zakladateliek Feng Shuej asociácie na Slovensku.
Niekoľkokrát navštívila Malajziu a učila sa u známych učiteľov Feng Šuej ako je Joe Yap, Max Lee,
Lillian Too a v Singapúre Brandon Chee Hiang Chua.
www.fscentrum.sk, www.bagua.sk
Prednáška:
Symboly vo Feng Šuej.
Rozdelenie Feng Šuej do úrovní - jedna z nich je Symbolické Feng Šuej, symboly všeobecné,
symboly aktivizujíce, symboly ošetrujúce, osobné symboly.
Seminár:
Úvod do Feng Šuej.
Energia čchi, akupunktúra priestoru, 5 elementov – 5 energií, Gua číslo, škola foriem (tvarov), čo
všetko potrebuje vedieť profesionálny poradca Feng Šuej.

GINA VEŠTKYŇA, SK
Známa slovenska veštkyňa, tarotárka a členka Slovenskej psychotronickej
spoločnosti. Dva roky pripravovala úspešnú talkshow Veštiareň u Giny v rádiu
Expres a spolupracovala a účinkovala v mnohých televíznych programoch
napr. pre TV Markíza, STV a mnohé ďalšie.
www.vestkynagina.sk
prednáška:
Tarot ako nekonečná kniha podľa Giny.

RADIM GREBENÍČEK, CZ
Je zakladateľom Inštitútu pre výskum a vzdelávanie a lektorom vzdelávacích programov na téme
Hypnóza a zmenené stavy vedomia, Liečba alergie a autoimunitných ochorení, Fotografická pamäť,
inteligencia a umenie učiť sa. V rámci výskumu a podpory štúdia vedie klub hypnobilne talentovaných
jedincov.
www.radimgrebenicek.cz
prednáška:
Hypnóza – zdroj múdrosti, liečenie a poznanie.
Hypnóza je cestou, ako sa dostať k hlbokým zdrojom osobného a kolektívneho nevedomia. Otvorenie
sa týmto silám nám umožňuje nájsť kľúč k riešeniu našich osobných a partnerských problémov,
uzdravenie sa, pochopenie dôležitosti osobnej krízy alebo tiež k jasnovidnosti.
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Ing. KAROL GÚGYELA, SK
Ladič ľudských duší.
www.biocentrum.sk
Seminár:
Základy dýchacích techník, transpersonálna psychológia..
Rôzne typy dýchacích techník, pomocou ktorých môžeme dosiahnuť
zmeneného stavu vedomia. Možnosti programovania rôznych problémov
pomocou zmenených stavov vedomia. Seminár s praktickým cvičeniami
techník.

HELENA GUOTHOVÁ, SK
Liečiteľka, jasnovidka, homeopatka, astrologička. Zaoberá sa poradenstvom. Má viac ročné
skúsenosti s harmonizáciou a liečbou najrozličnejších ochorení. Hoci sa venuje všetkým uvedeným
odborom jej láskou sa stala homeopatia. Keďže za posledné roky sa objavuje u ľudí, ktorí ju
vyhľadávajú rakovina, rozhodla sa skúmať a využívať možnosti homeopatie pri liečbe tohto ochorenia.
Prednáška:
Toxíny v nás a v našom okolí.
Skúsenosti mnohých lekárov a liečiteľov dokazujú, že za mnohé ochorenia napríklad sklerózu
multiplex, ale aj veľa ďalších nervových a psychických ochorení vyvolávajú jedy okolo nás a v nás.
Ako predchádzať styku s nimi, čo spôsobujú a ako sa ich zbaviť?
Seminár:
Ako nám škodia jedy a ako sa im môžeme vyhnúť.
So zameraním na prevenciu sklerózy multiplex.

JAROSLAVA HALAŠOVÁ, CZ
Terapeutka tela a motivačná trénerka - venuje sa Rebalancing® terapii,
Bodyworku a Aromaterapii. Je profesným a životným koučom, poradkyňa a
lektorka motivačných kurzov, vedie skupinové semináre a prednášky
zamerané na osobný rozvoj a sebapoznanie. Vo svojej praxi využíva celostný
(holistický) prístup ku klientovi a je sprievodcom na ceste. V praxi uplatňuje
svoje skúsenosti zo života, schopnosti a načúva svojej intuícii. Používa
techniky Body Awareness a Art of Touch, focusing, counsellingový rozhovor,
deep tissue masáž, prácu s dychom, emóciami a ich vyjadrením. Klient sa tak
učí ako „vedome“ vnímať nielen svoje telo, ale zostať vedomý v prítomnom
okamihu, práve vtedy, keď sa niečo deje a získa tak väčšie sebavedomie a
pochopenie.
www.vatay.cz
seminár:
Rebalancing
Praktické predstavenie, uskutočnenie a prežitie terapeutickej techniky, ktorá navracia k vedomej
rovnováhe telo, myseľ a dušu.
Esencia tejto metódy je vedomý dotyk a prístup rebalancera ku klientovi. Prelínajú sa tu rôzne metódy
práce s telom (Bodywork, Deep Tissue masáž, práca s dychom a energiou, uvoľňovanie kĺbov atď.) a
terapeutické prístupy ako counsellingový rozhovor, gestalt, focusing a psychosomatika. Počas
prednášky sami zažijete návrat do tela, upokojíte svoju myseľ a naplníte dušu.
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Mgr. DARIA HEŘMANOVÁ, CZ
Narodila sa v roku 1976, vyštudovala liečebnú pedagogiku, pracuje ako
špeciálny pedagóg, vychovávateľka v detskom domove. Zaoberá sa
automatickou kresbou, Bachovými kvetovými esenciami, regresom,
harmonizáciou čakier a speech terapiou. Vďaka svojmu daru pomáha ľuďom
objavovať seba samých a vyrovnať sa s nástrahami a nepriazňou osudu tak,
aby dosiahli pohodu. Pretože ak sme v pohode, tak dokážeme rozdávať lásku a
šťastie nielen sebe, ale aj ostatným.
www.daria.mysteria.cz

prednáška:
Smrť ako cesta.
Človek zomiera toľko razy, koľko razy stratí svojich najbližších. (Publilius Syrus)
Smrť je neoddeliteľná súčasť ľudského života a jediná istota, ktorú človek má.
Od nepamäti sprevádza ľudstvo smrť ako mystický zážitok. Vždy bola zahalená závojom tajomnosti,
pretože každý človek si jej skutočný a úplný zážitok odniesol so sebou na druhý svet. V našej
technicky vyspelej spoločnosti je téma smrti ešte stále veľké tabu. Nehovoríme o nej, vytláčame ju
z našich životov, bojíme sa jej. To je skutočne závažný nedostatok tejto spoločnosti.
ZDENKA JANKOVÁ, SK
Terapeutka, spisovateľka, liečiteľka, ktorá sa zaoberá odprevádzaním mŕtvych
do svetla. Pomocou kontaktu medzi tým, kto zomrel a jeho rodinou pomáha dať
do poriadku posledné veci, ktoré z nejakých príčin nemohli byť dopovedané,
objasnené. Pracuje s umierajúcimi, mŕtvymi aj živými, tak aby sme pochopili, že
ľudia neodišli navždy sú iba v inom svete, odkiaľ nám môžu pomáhať, ale aj
škodiť.
http://vestica.inovativ.sk
Prednáška:
Biele svetlo.
Zážitky o správach z druhého sveta, o duchoch, ktorí nám dávajú vedieť, čo by dnes na svojich
životoch zmenili. Zaujímavé príbehy o deťoch, ktoré sa nemohli narodiť, lebo matka išla na potrat. Čo
sa môže stať ak spácha niekto samovraždu, prepadne drogám, alkoholu, alebo túžbe byť od niečoho
závislý alebo k niekomu pripútaný. Zdenka Janková bude rozprávať svoj príbeh, aby iným ľuďom
pomáhala a vlievala im do srdca odvahu a silu.
Seminár:
Biele svetlo.
Kedy ako a prečo sa spojiť s tými, ktorí odišli na druhý breh. Seminár s pomocou konkrétnym osobám.
Pomôže duchom odísť do svetla, aby nevedomky neovplyvňovali ľudí a neodčerpávali ich drahocennú
energiu. Pomôže ľuďom pochopiť, prečo tu niektorí duchovia ostávajú. Ako chrániť seba, svoje rodiny
a domovy pred nežiaducimi bytosťami alebo negatívnymi energiami a mnoho iného.
SEIKO JAKUBÁČOVÁ – KAWASHIMA, SK
Seiko Jakubáčová (Kawashima) je Japonka žijúca 9 rokov na Slovensku. Ako terapeut praktizuje
hlavne terapiu Seitai. Je absolventkou Kenbi Institut (Inštitút zdravia a krásy) v meste Iwaki, prefektura
Fukušima, kde študovala pod vedením riaditeľa inštitútu Kendži Tačibana, absolventa školy Šiacu
Šiokawa v Tokyu a Japonskej chiropraktickej školy v Tokyu.
www.jakubac.sk
prednáška
Pôvodná japonská terapia – masáž Seitai.
Seitai je liečebná terapia, ktorá spája japonské akupresúrne masážne a západné jemné mobilizačné
techniky. Táto terapia chápe chorobu ako telesný prejav našich zlozvykov. Problémy sa prejavia na
fyzickom tele napr. ako pokrivenie alebo bolesť v určitých bodoch. Seitai napráva tieto zmeny, a to
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dokonca až na bunkovej úrovni, a dokáže naštartovať prirodzenú samoliečiteľskú schopnosť vášho
organizmu. Pomáha najmä pri bolestiach chrbtice, krížov, stuhnutí pliec, pri celkovej únave tela, pri
liečbe vnútorných orgánov bez použitia liekov a operácie.
JUDITA PESCHLOVÁ, SK
Absolventka 5-ročného psychoterapeutického výcviku a Pražskej
psychoterapeutickej fakulty, držiteľka certifikátov z kurzov rôznych
terapeutických smerov a neverbálnych techník, tiež Bachovej kvetovej a
Anjelskej terapie (aj u Virtue), Araretamy, Emočnej inteligencie. Adeptka
viac než dve desaťročia trvajúceho štúdia Tarotu a podobných médií
väčšinou u zahraničných učiteľov a balkánskej šamanky. Venuje sa
praktickej aplikácii anjelskej a vílej terapie i Tarotu či iných médií v
každodennom živote, prednáša, publikuje, píše knihy i návody, prekladá i
rediguje v tejto oblasti, viac ako desaťročie vedie semináre s Tarotom,
Symbolonom, mandalami, Bachovou kvetovou terapiou a Anjelskou
terapiou a liečením.
Založila pražský Klub Tarotu, Klub dobrodruhov života, Klub anjelskej terapie a pre ženy (i mužov v
partnerskej kríze) Klub ohrdnutých žien, zorganizovala Prvý európsky anjelský deň v Prahe.
http://instruct.cz/@/archandel/
prednáška
Indigové, kryštálové, hviezdne a slnečné deti.
Svet najnovších generácií senzitívnych a duchovných detí s nebeským poslaním Rozšírenie
vedomostí a získanie informácii o týchto zvláštnych bytostiach a dušiach. Kto sú, ako ich identifikovať,
poznať, ako rozlíšiť ich typické znaky a nemýliť si ich s niečím iným. Čím vás môžu obohatiť a čo
môžu vniesť nielen do vášho života, ale i života vášho okolia, ich prínos pre náš svet a ich spirituálne
poslanie. Naše poslanie a úloha vo vzťahu k nim. Ako sa k nim chovať, ako ich vychovávať, viesť, ako
prípadne pomôcť ešte viac šíriť ich svetlo, podporiť ich prirodzené liečiteľské, telepatické a iné
schopnosti, ako správne usmerniť ich vysokú tvorivosť a ako sa s ich duchovnou podstatou spojiť
prostredníctvom meditácie a vizualizácie.
seminár:
Anjeli a víly – pomoc v núdzi pri dosahovaní hojnosti, šťastia, zdravia a lásky.
Žite život o akom snívate! Praktické ukážky rôznych metód, techník, meditácií, vizualizácií,
materializácií a afirmácií anjelskej a vílej terapie, zamerané na zvolenú tému workshopu.
Životný štýl a anjelska terapia, cesta k svojmu vyššiemu Ja a k vyššej skutočnosti svojho bytia.
Anjelska a vília terapia ako skvelý, jednoduchý návod k osvojeniu si schopnosti žiť kúzelný život plný
zázrakov a hojnosti, ako nenáročná cesta ku skvalitneniu všetkých oblastí života: rodina, priateľstvo,
láska, partnerstvo, práca, kariéra, štúdium, fyzické i psychické zdravie, hojnosť a blahobyt,
transformácia tela i duše... A tiež ako nebeská inštrukcia k nadväzovaniu kontaktu s anjelskými
bytosťami, ku komunikácii s nimi.

Mgr. MILOTA PFEFFER NEMČOKOVÁ, SK
Farmaceutka, ktorá prišla k poznaniu, že liečba chemickými prostriedkami nie je
dostačujúca. Je potrebne liečiť nielen chorý organ, ale celého človeka jeho telo aj
dušu. Lebo: disharmónia duše je častou príčinou ochorenia tela. Milota je
certifikovanou terapeutkou Bachovej kvetovej terapie a homeopatie, Aurasomy a
tkanivových Schusslerových solí. Okrem toho sa venuje aj astrológii a
numerológii. Študovala doma aj v zahraničí a venuje sa poradenstvu. Snaží sa
pomôcť nájsť ľuďom správny životný cieľ a cestu po ktorej sa k nemu dostanú.
www.bachovaterapia.sk
Prednáška:
Bachova kvetová terapia vo svetle numerológie.
Bachova kvetová terapia harmonizuje stres a negatívne stavy mysle, ktoré sú častou príčinou nielen
psychosomatických ale aj fyzických ochorení. Numerológia skrýva v sebe vibráciu nášho dátumu
narodenia, našich životných cyklov kríz a úloh, ktoré pravé riešime. Bachova terapia nám pomáha
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zharmonizovať naše pocity ,ktoré nás sprevádzajú na našej ceste, behom našich životných cyklov a
kríz.
Seminár:
Bachova kvetová terapia vo svetle numerológie.
Účastníci sa oboznámia so základmi Bachovej terapie a numerológie, aby zistili ,ktoré z Bachových
kvetových esencií sa hodia k ich dátumu narodenia a k ich životnému cyklu a duchovnej úlohe, ktorú
sa majú momentálne naučiť. Bachove esencie si budú môcť aj vyskúšať. Každý účastník bude mať
vyrátaný svoj životný cyklus a stanovené, ktoré Bachove esencie sú pre neho najvhodnejšie.
MÁRIA POHRONSKÁ, SK
Pracovala som 20 rokov ako redaktorka. Dnes sa venujem spolu s manželom keramickej tvorbe.
Hlina, prvý materiál, z ktorého bol stvorený človek. Po stáročia slúži na tvorbu užitočných predmetov
potrebných pre život. V každej nádobe si stále uchováva aj svetonázor spoločnosti a dušu tvorcu.
A tak hľadám spojenia viditeľného s neviditeľným a snažím sa znovuobjavovať starobylé mystériá,
spojenia s minulosťou ľudstva, s túžbou objaviť ukryté zákony života. Je veľa ciest vedúcich k mostu,
ktorý spája pozemské s univerzálnym. Mojou je tarot, magické záznamy symbolov, univerzálnych síl
premietnutých do života ľudstva.
Prednáška:
Tarot – sprievodca medzi svetmi.
Tarot je prastarou knihou múdrosti. Namiesto slov však používa rôzne symboly, znaky a výrazové
prostriedky. Tomu, kto sa v nich učí čítať, môže ukázať príčiny súčasných javov a pocitov. Táto kniha
však odhaľuje aj univerzálne sily a ich pôsobenie na človeka.
Ľudská psychika a jej podvedomie nás spája s univerzálnou múdrosťou, jej zákonmi a dôsledkami
nášho spôsobu myslenia. Prostredníctvom tarotu sa nám otvára nová dimenzia poznania...
Seminár:
Lilith a Eva.
Rozpor duše ženy – symbolika v tarote.
Lilith, uvádzaná v mýtoch, ako prvá manželka Adama, zvolila cestu slobodného rozhodnutia,
nepoddajnosti a za to ju stihol trest...stala sa démonickou silou.
Eva, mäkká a poddajná, chápaná dodnes ako pravá manželka a matka. Ona však podala jablko
Adamovi. Z hlúposti alebo z prefíkanosti, aby nebola potrestaná sama?
Tam niekde má počiatok ženský rozpor. Byť poslušnou, alebo žiť svoj život? Tu sa splieta zázrak
života lásky a strachu.
EVA ROZSYPALOVÁ, SK
Tridsať rokov pracovala v zdravotníctve, dnes sa venuje dietológii, regresnej terapii, masážam, SM
systému, ktorý pomáha odbúravať bolesti chrbtice. V týchto oblastiach absolvovala od roku 2000
množstvo kurzov v Českej i Slovenskej republike. Pri práci taktiež využíva znalosti a skúsenosti
z klasickej medicíny. Toho času pôsobí aj v Planete Food ako masér, dietológ a cvičiteľ SM systému.
www.regresna-terapia.sk
Prednáška:
Osud a zmena myslenia.
Ako môže pochopenie zážitkov z minulosti zmeniť náš osud? Na náš život, na naše postoje, ale aj na
naše činy veľmi silno pôsobí naša minulosť, či už blízka, tá z čias dospievania, detstva, alebo tá
z obdobia natálu - pobytu v mamičkinom brušku, z čias pred pôrodom, ale aj z čias pred naším
životom. Pochopením týchto udalostí nastanú vítané zmeny v našom myslení a tým aj v našom živote.
Seminár:
Korenie zdravia a úvod do regresnej terapie.
Strava, fyzično a psychika. Význam a využitie regresnej terapie v liečbe a v praxi.
Regresná terapia, s ktorou pracuje je nehypnotická a nedirektívna metóda, založená na báze
asociatívneho vybavovania zážitkov z vedomia i podvedomia. Samozrejme zväčša ide o nepríjemné
zážitky, pretože tie príjemné nám problémy nespôsobujú.
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TERÉZIA STANKOVSKÁ, ALOJZIA DUBOVSKÁ, SK
Terézia Stankovská
Kmeňový lektor IHVS, štúdium Hahnemanova nadácia, The London College of Classical
Homoeopathy (LCCH), Brno 1992-1994, štúdium Holandsko - indická škola, Študijná skupina
Clemensa von Boenninghausena v Groningene, Košice 1994-1996, štúdium Revolučná škola dr.M.L.
Sehgala India, Košice 1994–1996. Prednášková činnosť, Praha 1996–1997. Zakladateľka
občianskeho združenia Centrum klasickej homeopatie Slovensko a kmeňový lektor Homeopatickej
akadémie CKH, 2005.
Alojzia Dubovská
Absolventka Inštitútu homeopatického vzdelávania Slovensko.
www.ckh.sk , www.klasicka-homeopatia.sk
Prednáška:
Homeopatia - liečba človeka ako celistvej bytosti.
Človek by mal užiť tak málo liekov, ako je možné a nie tak veľa, ako je schopný (David Little)
Homeopatia je alternatívna metóda liečby, ktorá neodstraňuje príznaky choroby, ale podporuje
prirodzené mechanizmy a usiluje o nastolenie rovnováhy medzi telom a mysľou. Vyprovokuje
organizmus k stimulácii vlastnej sily bez toho, aby dochádzalo k potlačeniam. Klasická homeopatia smer zavedený do praxe Samuelom Hahemannom a ani po vyše 200 rokoch sa nič nemuselo ubrať z
jeho učenia. Toto poznanie sa iba neustále rozširuje o nové moderné metódy, ktoré sa dajú včleniť do
pôvodného učenia.
JAKUB STŘÍTEZSKÝ, CZ
Už roky sa intenzívne zaoberá meditáciou a ďalšími sebapoznávacími
metódami (NLP, konštelácie, cesta podľa Brandon Bays atď.). Pred tromi rokmi
sa zoznámil s Human designom, a odvtedy sa mu naplno venuje. Po návrate
z dlhodobého pobytu v zahraničí začal v roku 2008 ako prvý a zatiaľ jediný
v ČR, ponúkať výklad Human designu.
www.humandesign.cz
prednáška
Human design – Pravda v nás.
Každý z nás má svoj jedinečný hlas pravdy, svoju vnútornú autoritu. Human design vám umožní
spoznať sa a naučiť sa robiť správne rozhodnutia.
Human design je umením správneho rozhodovania sa, experimentom v hľadaní svojej sily a seba
samého. Mapa vášho designu vám ukáže vaše dary, talenty, vedomé aj nevedomé tendencie a
miesta, kde ste otvorení vonkajším vplyvom, ktoré vás odvádzajú od vašej podstaty. Human design
vám ukáže, čo je vaším skutočným hlasom pravdy a ako sa máte rozhodovať, bez toho, aby ste sa
rozhodovali z mysle.
Mapa vášho designu sa vypočíta na základe času a miesta narodenia, Human design však nie je
astrológia a ani z nej nie je odvodený.
Dr. BORIS SUBOTIČ, SK
Doktor čínskej medicíny má viacero prevratných prednášok napríklad o tom ako sa zbaviť cukrovky,
o mozgu v bruchu, o predčasnom starnutí, o kandide, o cholesterole, hlavných zásadách čínskej
medicíny, o akupunktúre …
www.subotic.sk
Prednáška:
Teória vzniku a liečby rakoviny.
Nová technológia je počítačový systém, ktorý spája v diagnostike stav telesných orgánov
s psychologickým profilom osobnosti. Práve toto spojenie, známe už tisícročia v tradičnej čínskej
medicíne a dokázané vlastnou lekárskou praxou priviedlo ruských vedcov k tomu, aby vytvorili
počítačový program, pomocou ktorého sa im podarilo vytvoriť psychologický profil a dať ho do
súvislosti so zdravotným stavom človeka. Vďaka prístroju Nová technológia sa dá často určiť,
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v ktorom období sa diali problémy, ktoré vplývali na náš rozvoj. Ak sa nám podarí získať tieto
informácie, môžeme urobiť veľa pre zmenu nášho psychologického profilu a pre zabránenie vzniku
rôznych chorôb súvisiacich s určitými formami správania sa. Tento systém je vymyslený tak, že
ukazuje k akým konfliktom môže dôjsť v tele v súvislosti s charakterom a ako sa tento charakter
manifestuje smerom von, to znamená smerom k okoliu, k iným ľuďom. Taktiež môžeme zistiť, na ktoré
ochorenia si musíme v budúcnosti dávať pozor.
Seminár:
Včasná diagnóza vďaka Novej technológii.
Seminár k téme prednášky s konkrétnym meraním.
ERVIN SZEKER, SK
Zapper Technology
www.zappertechnology.sk
Prednáška:
Revolúcia v liečbe chorôb
Zapper – Selektívne elektrické ničenie patogénov pomocou plazmového generátora. Svetová
premiéra a popis funkcií jedinečného prístroja.
Takmer neznámy spôsob posilnenia imunitného systému, ktorý vedie v drvivej väčšine k zásadnému
zlepšeniu funkcií celého organizmu. Tento spôsob pochádza z poznatkov vedcov počnúc Royalom
Raymondom Rifeom a končiac kanadskou lekárkou Dr. Huldou Regehr Clark. Tento spôsob Vám
ponúka unikátne a veľmi účinné postupy, ktoré navedú v pomerne krátkej dobe zdravotnú rovnováhu,
ktorú voláme ZDRAVIE. Postupy, ktoré sú absolútne bez vedľajších následkov, finančne nenáročné a
ktoré sú skutočne v súlade s názvom prvej knihy Dr.Huldy Regehr Clark - Revolúcia v liečbe chorôb.
Mgr. JANA ŠAFRATOVÁ, P. Jentschura, CZ
Poradkyňa v obore zásadotvornej regenerácie, absolvovala cyklus odborných stáží u firmy P.
Jentschura v Nemecku. Vedie odborné kurzy na témy: Masáž bylinnými pečaťami a Celulitída: kyslá
príčina – zásadité riešenie.
www.regenerujte.cz
Prednáška:
Zdravie vďaka odkysleniu.
Prekyslenie a zanesenie organizmu, následky, 3 základné skupiny civilizačných ochorení,
celulitída, klimaktérium, tehotenstvo, zdravá výživa a životní štýl, zásadité procedúry.
Seminár:
Masáž bylinnými pečaťami a zásadité ošetrenie celulitídy.
Praktická ukážka detoxikačnej masáže bylinnými pečaťami podľa receptúry Dr. Jentschura. Celulitída:
kyslá príčina – zásadité riešenie.
MÁRIA ŠEFČÍKOVÁ, SK
Prednáška:
Zdravie a voľné radikály.
Oboznámenie s voľnými radikálmi a ich negatívnym pôsobením na náš organizmus a súčasne
s východiskom, ktoré ponúka nový terapeutický postup. Veľmi individuálny a moderný.
Seminár:
Zdravie a voľné radikály.
Seminár k téme prednášky s konkrétnym meraním.

10

ALŽBĚTA ŠORFOVÁ, CZ
Zaoberá sa viac než 15 rokov hĺbkou psychológie, regresnej terapie,
liečením duše svetlom a láskou. V posledných 7 rokoch sa plne zaoberá
novými transformačnými technológiami v rámci vývoja našej osobnosti. Pre
rozvoj osobnosti v tomto čase a do blízkej budúcnosti používa a odovzdáva
liečivú energiu Shambally, ktorá pomáha človeku zvýšiť svoj potenciál
a zvýšiť vibrácie. Predovšetkým však odovzdáva technológie svetelných
systémov ako je Merkabah a ďalšie transformačné svetelné systémy,
ktoré napomáhajú ľuďom ľahšie a rýchlejšie prejsť transformáciou.
www.cestyksobe.cz
prednáška:
Transformácia ľudstva v a pred a po roku 2012.
Transformácia planéty Zeme sa dáva do pohybu. Čas sa zrýchľuje, vibrácie na Zemi sa neustále
zvyšujú. Obdobie medzi rokom 2010 až 2013 sa stane pre ľudstvo tým najdôležitejším,
najzávratnejším za posledných tisíc rokov. Čo všetko nás čaká v týchto nesledujúcich rokoch? Ako
bude prebiehať transformácia u každého z nás a kolektívne?

PAVEL TURNOVSKÝ, CZ
Astrosymbológ, publicista, výtvarník surrealistickej orientácie (názorový okruh
Auroboros). Zaoberá sa individuálnou a mundánnou astrológiou. Používa
tropický zodiak, ale berie do úvahy aj precesiu. Od polovice 80. rokov používa
výhradne Campanov systém domov. Pracuje s nativitou - radixom, ako
aktualizačné metódy používa koherentný systém tranzitov a revolúcií, (soláry,
lunáry a quotidiany, soli-lunáry), lunárne cykly v sekundárnych direkciách. K
ďalším obľúbeným prvkom a postupom patrí pohyb galaktického centra,
sabiánske symboly, astrokartografia a relokácia nativity. Venuje sa aj,
rektifikácii neistého času narodenia a synastrii (astrológia medziľudských
vzťahov a skupín ľudí). Astrologické konzultácie vedie zásadne ako nedirektivny
dialóg.
www.rezonance.cz
prednáška:
Obnova času z astrosymbologického hľadiska.
Saturnsko – uránska opozícia, ktorá teraz panuje a bude panovať až do roku 2010. Rok 2012.
seminár:
Prax humanistickej a transpersonálnej astrológie.
V tomto seminári sa účastníci prakticky zoznámia s vedením humanistickej a transpersonálnej
astrologickej konzultácie, s jej priebehom, postupmi a hlavne s prístupom ku klientovi, zakotveným v
etických zásadách humanistického a transpersonálneho astrológa – astrosymbológa.

ŽIARISLAV A BYTOSTI, SK
Hudobná skupina Žiarislav a Bytosti pôsobí v štvorčlennej
zostave a s dvoma hosťami, často s hosťujúcimi
hudobníkmi na Slovensku, v Čechách a na Morave s
občasnými šnúrami a vystúpeniami v okolitom i
vzdialenejšom zahraničí (Dánsko, Veľká Británia, Rusko,
Rakúsko, USA).
Žiarislav a Bytosti často hrávajú na oslavách prírodných
výročných sviatkoch, ale aj na hudobných festivaloch a
mestských koncertoch.
www.bytosti.sk

11

