Sprievodný program
ESOTERIKA a BIOSTYL BRATISLAVA 2009
Štvrtok 1. 10. 2009
hala B2 – sála 1
12.30 – 13.45
RASTISLAV BRIESTENSKÝ (SK)
Systémy liečenia starodávnych kultúr – prednáška majstra duchovného rozvoja
14.00 – 15.15
ZDENKA JANKOVÁ (SK)
Biele svetlo – prednáška liečiteľky, ktorá sa zaoberá odprevádzaním mŕtvych do svetla
15.30 – 16.45
Mgr. MILOTA PFEFFER NEMČOKOVÁ (SK)
Bachova kvetová terapia vo svetle numerologie – prednáška certifikovanej terapeutky
16.50 – 17.20
TOMÁŠ BOUDA (CZ)
The Reconnection – prezentácia unikátnej liečiteľskej metódy „znovu napojenia“
17.30 – 18.45
PAVEL TURNOVSKÝ (CZ)
Obnova času z astrosymbologického hľadiska – prednáška známeho českého astrológa
19.00 – 20.30
SHIFU SHI DELON (Čína, GB)
Čchi-kung ako samoliečiaca terapia – prednáška predstaviteľa 31. generácie Šaolinských mníchov bojovníkov a
12. generácie čchenského štýlu Tchaj -ťi-čchuan

hala B2 – sála 2
10.30 – 15.00
BIOSUMMIT – odborná konferencia
Prvé stretnutie odborníkov nad témami spolupráce jednotlivých zložiek výroby a predaja BIO a EKO výrobkov na
Slovensku. Vstup pre verejnosť na konferenciu je 10 euro.
15.30 – 16.30
SILVIA GERECOVÁ (SK)
Symboly Feng Šuej – prednáška jednej zo zakladateliek Feng Shui asociácie na Slovensku
17.00 – 21.00
SILVIA GERECOVÁ (SK)
Úvod do Feng Šuej – štvorhodinový seminár na témy energia čchi, akupunktúra priestoru, 5 elementov, Gua
číslo, škola foriem a ďalšie. Vstup na seminár je 10 euro.

hala B2 – sála 3
10.30 – 12.30
SHIFU SHI DELON (Čína, GB)
Čchi-kung ako samoliečiaca terapia – Shifu Shi DeLon má za sebou stovky „zázračných“ vyliečení. Seminár s
konkrétnymi ukážkami. Vstup na seminár je 10 euro.
13.00 – 15.00
BIOSUMMIT - BIOpotraviny, zdravie a životné prostredie
Diskusia odborníkov určená pre médiá, učiteľov, lekárov, mamičky aj pre najširšiu verejnosť
15.05 – 15.20
TERRA NOVA - NOVÁ ZEM
Transmisne obrazy - predstavenie zbierky 22 maľovaných duchovných obrazov.
15.30 – 17.30
ZDENKA JANKOVÁ (SK)
Biele svetlo – kedy ako a prečo sa spojiť s tými, odkiaľ nám môžu pomáhať, ale aj škodiť. Seminár s pomocou
konkrétnym osobám. Vstup na seminár je 10 euro.
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17.45 – 19.45
Mgr. MILOTA PFEFFER NEMČOKOVÁ (SK)
Bachova kvetová terapia vo svetle numerologie – seminár, na ktorom účastníci zistia, ktoré z esencií sa hodia k
ich dátumu narodenia a mnoho ďalšieho. Vstup na seminár je 10 euro.
20.00 – 22.00
Ing. KAROL GÚGYELA (SK)
Základy dýchacích techník – transpersonálna psychológia – seminár s praktickými cvičeniami, pomocou ktorých
môžeme dosiahnuť zmenený stav vedomia. Vstup na seminár je 10 euro.
Vstup na tento seminár je vchodom od výškovej budovy Incheba, a.s. Bratislava. Pre viac informácii sa informujte
na stánku Felicius o.p.s.. číslo stánku 14 po čas výstavy.

hala B2 – pódium
13:45 - 14:00
14:15 - 14:55
15:15 - 15:30
16:15 - 16:30
17:15 - 17:30
17:45 - 17:55

Erika Vincoureková
Terra Nova - Nová Zem
Zora Frešová
Erika Vincoureková
Katarína Feldeková
Katarína Feldeková

číta úryvky z knižných noviniek
Využitie sily kozmickej energie
spievanie pre Matku Zem
číta úryvky z knižných noviniek
spieva slovenská šansonierka
spieva slovenská šansonierka

Piatok 2. 10. 2009
hala B2 – sála 1
10.30 – 11.45
EVA ROZSYPALOVÁ (SK)
Osud a zmena myslenia – prednáška o tom, ako pochopenie zážitkov z minulosti mení náš osud
12.00 – 13.15
RADIM GREBENÍČEK (CZ)
Hypnóza – zdroj múdrosti, liečenia a poznania – prednáška nachádzajúca kľúč k riešeniu problémov
13.30 – 14.15
TOMÁŠ BOUDA (CZ)
The Reconnection – prezentácia unikátnej liečiteľskej metódy „znovu napojenia“
14.20 – 14.30
WANG YINGSHEN (SK)
Ukážka čínskeho bojového umenia Kungfu a Taiji pod vedením Čínskeho majstra
14.30 – 15.45
VIERKA ČERNUŠKOVÁ (SK)
Dnešná doba, človek a jeho transformácia – prednáška o skrytom význame vecí, ktoré práve prežívame
15.50 – 16.00
WANG YINGSHEN (SK)
Ukážka čínskeho bojového umenia Kungfu a Taiji pod vedením Čínskeho majstra
16.00 – 17.15
MÁRIA POHRONSKÁ (SK)
Tarot – sprievodca medzi svetmi – prednáška o symbolikách v tarote
17.30 – 19.00
MUDr. IGOR BUKOVSKÝ, PhD. (SK)
Otvorená diskusia - odborník na výživu a autor mnohých kníh priamo odpovedá na vaše otázky
19.10 – 19.25
ZORA FREŠOVÁ (SK)
Spievanie pre Matku Zem
19.30 – 21.00
XOLOTL (MEX)
Aztécká kosmovízia a rok 2012 – jedinečná prednáška mexického šamana o cykloch máyského a aztéckého
kalendára, ktoré sa stretávajú v rokoch 2012 a 2027
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hala B2 – sála 2
10.30 – 11.45
SEIKO JAKUBÁČOVÁ – KAWASHINCA (JAP, SK)
Pôvodná japonská terapia – prednáška o liečebnej terapii a masážnej technike Setai
12.00 – 13.15
Mgr. ALŽBĚTA ŠORFOVÁ (CZ)
Transformácia ľudstva pred a po roku 2012 – prednáška o mnoho diskutovanom roku
13.30 – 14.30
HELENA GUOTHOVÁ (SK)
Toxíny v nás a v našom okolí – prednáška o tom, aké ochorenia spôsobujú jedy okolo a v nás
14.30 – 16.00
HELENA GUOTHOVÁ (SK)
Ako nám škodia jedy a ako sa im môžeme vyhnúť – seminár so zameraním na prevenciu sklerózy multiplex.
Vstup na seminár je voľný.
16.15 – 17.15
Mgr. JANA ŠAFRATOVÁ, P. Jentschura (CZ)
Zdravie vďaka odkysleniu – prednáška o prekyslení a zanesení organizmu a ako sa mu brániť
17.30 – 18.00
ERWIN SZECKER, Zappertechnology (SK)
Revolúcia v liečbe chorôb – prednáška Zapper - selektívne elektrické ničenie patogénov
18.15 – 19.30
MARIA POHRONSKÁ (SK)
Lilith a Eva – symbolika v tarote - seminár o večnom rozpore ženy nadväzujúci na prednášku. Vstup na seminár
je voľný.

hala B2 – sála 3
10.30 – 13.00
PAVEL TURNOVSKÝ (CZ)
Prax humanistickej a transpersonálnej astrológie – seminár s praktickými ukážkami. Vstup na seminár je 10 euro.
13.30 – 15.30
EVA ROZSYPALOVÁ (SK)
Korenie zdravia – seminár o strave, kondícii, psychike s úvodom do regresnej terapie a jej význam a využitie v
liečbe a v praxi. Vstup na seminár je 10 euro.
16.00 – 18.00
VIERKA ČERNUŠKOVÁ (SK)
Ako si poradiť s problémami dnešnej doby – praktický seminár v závere obohatený o meditáciu so Zlatým
anjelom. Vstup na seminár je 10 euro.
18.30 – 21.00
JUDITA PESCHLOVÁ (SK)
Anjeli ako pomocníci v núdzi i pri dosahovaní hojnosti, šťastia, zdravia a lásky – praktický seminár s ukážkami
rôznych metód, techník, meditácií, vizualizácií, materializácií a afirmácií anjelskej a vílej terapie. Vstup na seminár
je 10 euro.

hala B2 – pódium
12:30 - 12:50
13:15 - 13:30
13:45 - 14:00
14:35 - 15:00

Vierka Černušková
Zora Frešová
Erika Vincoureková
Wang Yingshen

15:45 - 16:00
16:10 - 16:35

Erika Vincoureková
Wang Yingshen

17:15 - 17:30
17:45 - 17:55

Katarína Feldeková
Katarína Feldeková

čítanie poézie a autogramiáda knihy Zaviati anjeli
spievanie pre Matku Zem
číta úryvky z knižných noviniek
ukážka čínskeho bojového umenia Kungfu a Taiji pod vedením
Čínskeho majstra
číta úryvky z knižných noviniek
ukážka čínskeho bojového umenia Kungfu a Taiji pod vedením
Čínskeho majstra
spieva slovenská šansonierka
spieva slovenská šansonierka
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Sobota 3. 10. 2009
hala B2 – sála 1
10.00 – 10.25
WANG YINGSHEN (SK)
Ukážka čínskeho bojového umenia Kungfu a Taiji pod vedením Čínskeho majstra
10.30 – 11.45
MUDr. MÁRIA FULOVÁ (SK)
Zdravý a úspešný v každom veku – prednáška ako prežiť svoju starobu v plnom zdraví
11.50 – 12.00
WANG YINGSHEN (SK)
Ukážka čínskeho bojového umenia Kungfu a Taiji pod vedením Čínskeho majstra
12.00 – 13.15
BORIS SUBOTIČ (SK)
Teória vzniku a liečby rakoviny – prednáška o včasnej diagnóze vďaka Novej technológii
13.30 – 14.45
GINA (SK)
Tarot ako nekonečná kniha podľa Giny – prednáška známej slovenskej veštice
14.50 – 15.15
TOMÁŠ BOUDA (CZ)
The Reconnection – prezentácia unikátnej liečiteľskej metódy „znovu napojenia“
15.30 – 16.25
SWAMI ACHINTYANANDA (Indie)
Karma – ako ju vidí učiteľ jógy z Rishikeshu, mekky jógy v Indii, a osobný poradce Fredyho Ayisi
16.30 – 18.00
ŽIARISLAV A BYTOSTI (SK)
Záverečný koncert známej slovenskej skupiny nezávislých hudobníkov

hala B2 – sála 2
10.30 – 11.45
TEREZIA STANKOVSKÁ, ALOJZIA DUBOVSKÁ (SK)
Homeopatia – prednáška o liečbe človeka ako celku
12.00 – 13.15
MUDr. MÁRIA FULOVÁ (SK)
Zdravý a úspešný v každom veku – seminár s konkrétnymi radami a prírodnými receptami na rozličné ochorenia.
Vstup na seminár je voľný.
13.30 – 14.45
BORIS SUBOTIČ (SK)
Teória vzniku a liečby rakoviny – seminár s konkrétnym meraním nadväzujúci na prednášku. Vstup na seminár je
voľný.
15.00 - 16:15
JAKUB STŘÍTEZSKÝ (CZ)
Human design - pravda v nás – prednáška predstavujúca mapu vášho designu
16.30 – 17.45
Ing. JAROSLAV BAKO (CZ)
Numerológia - dátum narodenia a naše vlohy a využitie v praxi - prednáška s praktickou ukážkou vzťahu rodič a
dieťa

hala B2 – sála 3
10.30 – 12.45
MÁRIA ŠEFČÍKOVÁ (SK)
Zdravie a voľné radikály – prednáška s naväzujúcim seminárom o nových terapeutických postupoch, veľmi
individuálnych a moderných. Vstup na prednášku i seminár je voľný.
13.00 – 14.15
Mgr. JANA ŠAFRATOVÁ, P. Jentschura (CZ)
Masáž bylinnými pečaťami a zásadité ošetrenie celulitídy – seminár s praktickými ukážkami detoxikačnej masáže
bylinnými pečaťami. Vstup na seminár je voľný.
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14.30 – 15.45
Mgr. DARIA HEŘMANOVÁ (CZ)
Smrť ako cesta – prednáška o smrti ako neoddeliteľnej súčasti ľudského života
16.00 – 17.00
JUDITA PESCHLOVÁ (SK)
Indigové, kryštálové, hviezdne a slnečné deti – prednáška o fenoménu poslednej doby
17.15 – 18.00
ArTUR (SK)
Stavby z prírodných materiálov – praktická prednáška občianskeho združenia, ktoré realizuje ekologické
myšlienky v stavebníctve

EXPO CLUB
10. 00 – 12.00 XOLOTL (Mexiko)
Tanec Nového Ohňa – seminár o Slávnosti Nového Ohňa, ktorý sa koná vo chvíli, kedy sa spolu pretínajú rôzne
kalendáre. Naposledy bol tento Oheň zapálený v roku 1975 a ďalší sa rozhorí v roku 2027. Vstup na seminár je
10 euro.
12.30 – 14.30
FENG YÜN SONG (Čína, CZ)
Hlasové ladenie a terapia - seminár o ladení čchi, dechu, hlasu a emócie, vychádzajú z tradičných čínskych
medicín a jeho unikátnej aplikácie cvičenia tchaj-ťi a čchi-kung v hlasovej práci. Vstup na seminár je 10 euro.
15.00 – 17.00
JARKA HALAŠOVÁ (CZ)
Rebalancing – seminár s praktickým predstavením, uskutočneným a prežitím terapeutickej techniky, ktorá sa
navracia k vedomej rovnováhe tela, mysle a duše. Vstup na seminár je 10 euro.

hala B2 – pódium
10:30 - 10:45
11:00 - 11:15
11:30 - 11:45
12:15 - 12:30
13:00 - 13:30
14:00 - 14:15
14:45 - 14:55
15:10 - 15:30
15:45 - 16:00
16:15 - 16:30

Wang Yingshen

ukážka čínskeho bojového umenia Kungfu a Taiji pod vedením
Čínskeho majstra
Škola ŠELIEM
ukážky dynamického aeróbneho cvičenia, sebaobranného systému
street fight a špeciálneho čchi kung
Wang Yingshen
ukážka čínskeho bojového umenia Kungfu a Taiji pod vedením
Čínskeho majstra
Erika Vincoureková
číta úryvky z knižných novinek
BIOPOTRAVINA ROKA vyhlásenie výsledkov a zlosovanie cien
Škola ŠELIEM
ukážky dynamického aeróbneho cvičenia, sebaobranného systému
street fight a špeciálneho čchi kung
Fredy Ayisi
ukážky z cvičenia power yoga
Gina
1. verejná autogramiáda knihy Gina - Pravdivý príbeh veštkyne
Katarína Feldeková
spieva slovenská šansonierka
ArTUR
ekologické myšlienky v stavebníctve

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Organizátorom sprievodného programu je FELICIUS o.p.s.
www.felicius.cz
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