ODBORNÝ PROGRAM
štvrtok 5. 10. 2017
HALA B0 – Seminárna miestnosť 1
10.40 – 11.10 Bhakti Marga Slovensko o. z. (SK)
ATMA KRIYA YOGA
Atma Kriya® Yoga vám pomáha vytvoriť si osobný vzťah s Bohom, privedením
vedomého vnímania duše do každej vašej činnosti. Prinesie vám viac lásky, radosti
a prepojenia so samotným životom. Milosť šaktipátu vám pomôže spáliť karmu, očistiť
telo a myseľ, aby ste mohli napredovať na vašej duchovnej ceste.
11.20 – 12.20

Prednáška a cvičenie podľa Norbekova (CZ)
Ako sa rýchlo zbaviť okuliarov a upevniť si zdravie
Teraz máte možnosť dozvedieť sa podrobnosti o metóde, vďaka ktorej získalo svoje
zdravie viac ako 9 miliónov ľudí na celom svete. Všetci títo ľudia mohli s pomocou
na prvý pohľad jednoduchých cvičení získať ostrý zrak, zbaviť sa mnohých
chronických chorôb a posilniť vieru v seba samého a svoju budúcnosť. Návrat zdravia
nie je obmedzený vekom, jediná prekážka je vaša lenivosť. Všetkých, čo ju prekonali,
srdečne vítame. Poďte sa informovať a zacvičiť si s nami.

12.30 – 13.15 Zdenka Janková (SK)
Chráňte svoje deti, žite slobodne
Médium a „uzdravovateľka duší“ varuje pred násilím páchaným na deťoch, či na
ľuďoch všeobecne, vďaka rôznym predsudkom, náboženským predstavám a iným
obmedzeniam, ktoré sú potom často príčinou rôznych ochorení. Rozvíja tému, čo nám
bráni žiť v úplnej slobode s plným vedomím prežívaného okamihu. Aj to ako sa zbaviť
strachu.
13.20 – 13.50 Bhakti Marga Slovensko o. z. (SK)
Simply Meditation
je nástroj, ktorý vám pomôže upokojiť myseľ, rozvinúť si vnútornú rovnováhu
a prežívať viac lásky vo vašom každodennom živote a vzťahoch. Tieto jednoduché
techniky sú skvelé pre začiatočníkov a každého kto žije v neustálom strese. Môžu
priniesť pozitívne výsledky už pri 5 - 15 minútach cvičenia denne.
13.55 – 14.40 Mária Kropáčková (CZ)
Ako si chrániť srdce
Mária Kropáčková sa špecializuje na vyšetrenie autonómneho nervového systému a
kardiovaskulárnemho systému. Znalosť ich stavu vám pomôže predísť náhlej smrti
alebo objaveniu ťažkých ochorení až v terminálnom štádiu. Jej prednáška prináša
množstvo zaujímavých súvislostí z oblasti zdravia a prevencie.

14.50 – 15.35 Štefan Richtarík (SK)
Negatívne a pozitívne energie v prírode a ich dopad na ľudí
15.40 – 16.25 Lucia Malíčková (SK)
Regeneračné centrum Skenar
Ak máte zdravotné problémy, neváhajte a príďte si vypočuť prednášku, ktorá vám
pomôže pochopiť odkiaľ vaše problémy pramenia. Prednáška bude interaktívna, takže
sa môžete pýtať na vaše aktuálne problémy. Dozviete sa, ako ich vieme riešiť.
16.30 – 17.15 Alena Wagnerová (SK)
Liečivé zvuky - Terapeutické ladičky
Teoretické predstavenie liečivých ladičiek a interaktívna skúška ich účinkov na
vlastnom tele. Svätý Grál nie je nádoba, ale zvuk.
17.20 – 18.00 János Olajos (HU)
Zdravie sa začína a končí zdravou chrbticou, zdravým postojom
János pracuje starou húnskou metódou nápravy chrbtice. Dlhodobo napraviť zdravie
nepomôže nijaký prístroj, nijaká technika, nijaká terapia, ak nie je v poriadku chrbtica.
Dokázalo sa, že psychika absolútne ovplyvňuje naše telo a na stave našej chrbtice sa
markantne prejavujú naše myšlienky. Z chrbta sa dá vyčítať naša minulosť aj
budúcnosť, aj náš zdravotný stav. Starostlivosť o pohybový aparát by sa mala začať
hneď po pôrode... Je nezodpovedné mať chorú chrbticu, ktorá nás drží vzpriamených,
nohy, ktoré nás nosia a ruky, ktoré nám sprostredkujú všetky krásy života. Chrbtica a
jej stav ovplyvňujú aj naše zmysly. Príďte si vypočuť, čo vám vraví vaše múdre telo.
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11.00 – 12.00

Daniel Krupaji Máčovský ml. (SK)
Jóga duše
Predstavenie starobylých jogínskych techník pôsobiacich na zlepšenie všetkých
úrovní nášho života.

12.10 – 12.55 Vladimír Černák (SK)
Šungit - kameň života a zdravia
Túžite po lepšom zdraví a životnej sile? Uvažujete progresívne a preventívne?
Uzdravujúce vlastnosti šungitu sú síce známe niekoľko storočí, avšak jeho obľuba a
záujem o neho sa zvyšuje aj vďaka novým vedeckým informáciám.
13.00 – 13.45 Róbert Harnocz (SK)
Neutíšiteľná túžba v nás po hľadaní...
Čo ak sme stratili niečo, čo si už neuvedomujeme?
13.50 – 14.35 Blanka Hegedűšová (SK)
Podpora imunity pomocou sily a esencie olejov
Ako v zdraví prežiť chrípkové obdobie. Ako sa chrániť v práci, či v MHD. Ak už
choroba prepukne, ako ju čo najrýchlejšie zvládnuť
14.40 – 15.25 Alena Wagnerová (SK)
Liečivé zvuky – šum dažďového pralesa
Predstavenie dažďového stĺpu vyrobeného z bambusu a krištáľov vo vnútri, ktorý má
terapeutický efekt. Uvádza poslucháčov do stavu alfa, theta, delta mozgových vĺn,
stavu hlbokého relaxu a rovín, z ktorých je možné (samo)liečenie. Konkrétny zážitok
relaxácie pre účastníkov
15.35 – 16.20 Denisa Kolářová (SK)
Ako psychosomatika určuje cestu ku zdraviu
Interaktívna prednáška o spojení mysle a tela, o tom, ako ovplyvňujú emócie naše
bunky a následne tkanivá a orgány. Motivátorka, pedagogička, terapeutka a
výtvarníčka Denisa hovorí, že keď sa stretne zámer a uvedomenie, ukazuje sa cesta k
uzdraveniu.

16.25 – 17.10 Marta Látalová (SK)
BIO-BACHOVKY pre tehuľky
Harmonizácia nálad a emočných stavov počas tehotenstva, pred pôrodom, pri
pôrode i po pôrode
BIO-BACHOVKY pre deti
Harmonizácia emočných stavov detí: pri zmenách (nový súrodenec, škôlka, škola,...),
nespokojnosti, šokoch, strachoch, problémoch v škole, ...
BIO-BACHOVKY pre zvieratá a rastliny
Harmonizácia emočných stavov domácich miláčikov, pomoc pri úrazoch zdravotných
problémoch. Esencie pre rastliny domáce aj záhradné, potešenie pre záhradkárov.
17.15 – 18.00 Lukács Zoltán Gábor (HU)
Spoznajte svoj osud z palmových listov
Chcete vedieť, kedy stretnete svojho životného partnera, či budete mať deti, kde
budete žiť a aké je vaše životné poslanie? Kto by nechcel?! Je nás sedem miliárd
a milión z toho má tú možnosť dozvedieť sa svoj osud, ktorý je napísaný na
palmových listoch a uložený v knižniciach palmových listov v Indii. Vďaka technike už
nemusíte cestovať tisíce kilometrov... viac sa dozviete na prednáške.
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11.10 – 11.55 Štefan Richtarík (SK)
Energia, dogmy, Matrix a ich vplyv na ľudí
12.00 – 12.45 Daniel Krupa Máčovský (SK)
Atma Kriya Yoga - ako priama cesta k prebudeniu
Odhaľte tajomstvo svojej duše a realizujte svoje pravé Ja
Veľmi účinné techniky, ktoré vedú k uvedomeniu si seba samého a k zodpovedaniu
otázok: Kto som? Aká je moja úloha, moje miesto v živote? Napriek svojim silným
transformačným, očistným, energetizujúcim a ochranným účinkom sú tieto veľmi
krásne a efektívne techniky dnes dostupné pre každého bez rozdielu.
12.50 – 13.35 Ján Dančej (SK)
Voda - najvyšší princíp liečenia
Kvalita vody ovplyvňuje celý náš život. Z veľkej časti sme z vody a veľa našich funkcií
ako je čistenie, odstraňovanie toxínov, práca jednotlivých orgánov, ale aj naše emócie
závisia od vody v nás. Voda sa pre náš organizmus môže stať rovnako jedom ako
liekom. Dozviete sa o význame kvality vody, jej Ph a jeho schopnosti regulovať náš
organizmus v prospech zdravia a o všetkom, čo ste doteraz o vode nevedeli.
13.40 – 14.25 Vladimír Červenák (SK)
Etikoterapia
Cesta k uzdraveniu tela a duše
Kráľovná samoliečby, autognostická metóda umožňujúca hlbšie porozumenie sebe
samému, svetu v ktorom žijeme a tvoríme si ho. Správna motivácia sa skrýva v prijatí
života i samého seba. Keď sa prestaneme trestať a nenávidieť vlastné telo, získame
vyrovnanosť, novú energiu a všetko nám pôjde ľahšie. Na prednáške si povieme, ako
vytvárame v sebe odpor k životu a ako nám tento odpor blokuje životnú energiu, silu a
poškodzuje zdravie mentálne i fyzické.
14.30 – 15.15 Peter Planieta (SK)
Strava podľa piatich elementov
Ako nájsť svoj element a podporiť aj vďaka strave svoje silné stránky. Nástrahy
rôznych typov stravovania. Ako si vďaka výžive udržať zdravie, dobré vzťahy a pekný
život.

15.20 – 16.05 Ľubomír Jánoš (SK)
Iris diagnostika
Zistenie zdravotného stavu z očí vám prinesie prinajmenšom rýchlu a bezbolestnú
diagnózu. Pomocou tejto metódy môžete odhaliť najvhodnejšou cestu ako posilniť
zdravie, vybrať si správnu stravu alebo sa zbaviť nadbytočných kilogramov.
16.10 – 17.10 Zdeňka Blechová (CZ)
Rodová zaťaž alebo prekliatie rodu
Každý ovplyvňuje svojím jednaním celú rodovú líniu až do siedmej generácie dozadu
aj dopredu. Ako vzniká prekliatie rodu? O tom všetko sa s vami rada pozhováram.
17.15 – 18.00 Avenallis Heart s Petrom Blahom (SK)
Archanjelská škola mágie spolu s ukážkou očistného rituálu s Archanjelom
Michalom
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11.10 – 11.55 Estela Palaris Orbito (Filipíny)
Požehnávanie vody pre verejnosť, spoločná modlitba a osobné požehnania
Filipínska liečiteľka začne požehnávaním vody pre verejnosť, spoločnou modlitbou a
osobnými požehnaniami, ktoré jednotlivcom pomôžu vyriešiť niektoré problémy a
často aj zbaviť sa rôznych ochorení. Treba si priniesť fľašku s vodou a aj fotky
chorých príbuzných, ktorí nemohli na požehnávanie prísť. Liečivé účinky
požehnávania cez foto budú cítiť aj oni. Požehnanie dáva človeku čistú životodarnú
silu a čistí jeho energetický systém. Súčasťou je aj prednáška o filipínskom
duchovnom liečení a o metóde filipínskych operácií bez skalpela.
12.00 – 12.45 Gabriel Pospíšil (SK)
Život je ladený v solfeggiho tónoch
Tieto frekvencie pochádzajú z veľmi starej hudobnej stupnice používanej v starovekej
hudbe, náboženských spevoch a obradoch. Zvláštne tóny a frekvencie majú obrovskú
duchovnú a liečivú silu. Prenikajú hlboko do podvedomia a výrazne podporujú liečenie
a transformáciu, ale aj regeneráciou poškodenej DNA. Intuitívne bubnovanie na
šamanských bubnoch, ktorého sa zúčastníte osobne vás pozitívne naladí.
V podstate takmer všetka hudba, ktorú počujeme dnes v médiách, alebo sa predáva
na hudobných nosičoch; nech už je to rock, jazz, soul alebo klasika, je atonálna
a nemá liečivé účinky v porovnaní s úžasnou transformačnou silou Solfeggio tónov.
Jedna z Solfeggio frekvencií 528 Hz je známa ako “528 Miracle”, pretože má
pozoruhodnú schopnosť liečiť a opravovať poškodenú DNA v tele a je to presne tá
frekvencia, ktorá bola použitá genetikmi pri biochemických procesoch. Počúvanie
týchto tónov môže viesť k:
1. UT queant laxis – 396 Hz – oslobodeniu od viny a strachu
2. REsonare fibris – 417 Hz – anulovaniu minulých situácií a pomoci pri vytváraní
pozitívnych zmien
3. MIra gestorum – 528 Hz – transformácii, robeniu zázrakov a oprave poškodenej
DNA
4. FAmuli tuorum – 639 Hz – vytváraniu spojení a rozvíjaniu vzťahov
5. SOLve polluti – 741 Hz – prebúdzaniu intuície
6. LAbii reatum – 852 Hz – navráteniu k duchovnému poriadku
12.50 – 13.20 Bhakti Marga Slovensko o. z. (SK)
Project Mantra
Project Mantra je program, ktorý vám pomôže postupne si vytvoriť jednoduchú, ale
mocnú prax každodenného čantovania počas 40 dní. Je ideálny pre začiatočníkov,
ktorí potrebujú jednoduchý, ale účinný nástroj na upokojenie mysle, otvorenie srdca a
vytvorenie si pozitívneho zvyku každodenného spájania sa s Bohom.

13.30 – 14.15 Alena Wagnerová (SK)
Liečivé zvuky piano healing
Vysvetlenie princípu liečenia hudbou (naladenie na A=432 Hz)
14.20 – 15.20 Santéria (SK)
Mexické čarodejníctvo
Elementy voda, vzduch
15.30 – 16.15 Erika Vincoureková (SK)
Zmeň seba a zmeníš svet
Prednáška o tom, ako vidíme smietku v očiach iných a brvno vo svojom oku
prehliadneme. Dôsledkom je nespokojnosť so životom. Nič však nie je nemenné,
treba urobiť reštart.
16.20 – 17.00 Ľubica Kuttnerová (SK)
Nie je jogurt ako jogurt
Význam rastlinných probiotických baktérií pre naše zdravie. Ako rozlíšiť kvalitu od
neúčinného jedu. Lactobacillus Bulgaris jedinečná látka chrániaca organizmus.
Naučte sa urobiť si vlastný jogurt.
17.05 – 18.00 Marta Látalová (SK)
Zdravé bývanie
História zisťovania vplyvu Zeme na človeka. Geopatogénne zóny, ich podstata
a prejavy. Druhy geopatogénnych zón. Technopatogénne zóny
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10.20 – 11.15 Gabriel Pospíšil (SK)
Život ladený v solfeggiho tónoch
Tieto frekvencie pochádzajú z veľmi starej hudobnej stupnice používanej v starovekej
hudbe, náboženských spevoch a obradoch. Skladajú sa zo zvláštnych tónov alebo
frekvencií, ktoré majú obrovskú duchovnú silu. Prenikajú hlboko do podvedomia
a výrazne podporujú liečenie a transformáciu, okrem iného aj regeneráciou
poškodenej DNA.
11.25 – 12.10

Tamarinda Maasen (Ancient school of Wisdom)
Nová Gaia a budúcnosť Zeme a ľudstva

12.15 – 13.05 Ľubica Kuttnerová (SK)
Nie je jogurt ako jogurt
Význam rastlinných probiotických baktérií pre naše zdravie . Ako rozlíšiť kvalitu od
neúčinného jedu. Lactobacillus Bulgaris jedinečná látka chrániaca organizmus.
Naučte sa urobiť si vlastný jogurt.
13.10 – 13.55 Elena Vajsabelová (SK)
Curcumin ako nositeľ zdravia
V poslednom čase vkladá veda veľké nádeje do výskumu poslania kurkuminoidov,
ktoré podporujú imunitu, liečia pečeň a s ňou súvisiace ochorenia. Upevňujú zdravie
tráviaceho traktu.
14.05 – 14.50 Jana Hrinková (CZ)
Zdravie vďaka odkysleniu
Čo je zdravie a krása? Problematika acidobázickej rovnováhy. Čo spôsobuje
prekyslenie? Následky prekyslenia a vznik civilizačných chorôb. Ako sa úspešne
vyčistiť – trojskok odkyslenia podľa Dr. Jentschuryho. Zásaditá starostlivosť o telo.
Zásadotvorné a kyselinotvorné potraviny.

15.00 – 15.45 Marta Látalová (SK)
Prebuď svoju intuíciu a spoj sa s vnútornou múdrosťou – so svojím Vyšším Ja
Čo je intuícia ? Čo alebo kto je Vyššie Ja? Ako s ním komunikovať? Najjednoduchšia
pomôcka-kyvadielko. Ako s ním pracovať.
15.55 – 16.40 Zdenka Janková (SK)
Prečo je smrť ešte stále tabu. Existuje život po živote?
Vlastná skúsenosť. Kam idú duše po smrti?
16.50 – 18.00 Gabriel Wagner (SK)
Relaxačno-kreatívne kreslenie spojené so sebaspoznávaním cez Vyššie Ja
Len pravda ťa oslobodí

HALA B0 – Seminárna miestnosť 2
10.15 – 11.00 Mária Kropáčková (CZ)
Ako si chrániť srdce
Mária Kropáčková sa špecializuje na vyšetrenie autonómneho nervového systému a
kardiovaskulárnemho systému. Znalosť ich stavu vám pomôže predísť náhlej smrti
alebo objaveniu ťažkých ochorení až v terminálnom štádiu. Jej prednáška prináša
množstvo zaujímavých súvislostí z oblasti zdravia a prevencie.
11.05 – 11.50

Učenie podľa Norbekova (CZ)
Ako sa rýchlo zbaviť okuliarov a upevniť si zdravie
Teraz máte možnosť dozvedieť sa podrobnosti o metóde, vďaka ktorej získalo svoje
zdravie viac ako 9 miliónov ľudí na celom svete. Všetci títo ľudia mohli s pomocou
na prvý pohľad jednoduchých cvičení získať ostrý zrak, zbaviť sa mnohých
chronických chorôb a posilniť vieru v seba samého a svoju budúcnosť . Návrat zdravia
nie je obmedzený vekom, jediná prekážka je vaša lenivosť. Všetkých, čo ju prekonali,
srdečne vítame na prednáške spojenej s predajom kníh Mirzakarima Norbekova s
venovaním.

11.55 – 12.40 Ľubomír Jánoš (SK)
Iris diagnostika
Zistenie zdravotného stavu z očí vám prinesie prinajmenšom rýchlu a bezbolestnú
diagnózu. Pomocou tejto metódy môžete odhaliť najvhodnejšou cestu ako posilniť
zdravie, vybrať si správnu stravu alebo sa zbaviť nadbytočných kilogramov.
12.45 – 13.30 Zoltán Zsilinszky (DE)
Máte bolesti chrbtice a hlavy?
Prečo a čo s tým. Alternatívne spôsoby liečby.
13.35 – 14.20 Marta Látalová (SK)
Osobný trigram človeka (osobná mapa človeka) vo Feng Šuej
Čo to je a ako to viem použiť ? Priaznivé a nepriaznivé smery človeka
14.30 – 15.15 Alena Wagnerová (SK)
Liečivé zvuky - Šum dažďového pralesa
Predstavenie dažďového stĺpu vyrobeného z bambusu a krištáľov vo vnútri, ktorý má
terapeutický efekt. Uvádza poslucháčov do stavu alfa, theta, delta mozgových vĺn, do
stavu hlbokého relaxu a rovín, z ktorých je možné spustiť samoliečebný proces.
Konkrétny zážitok relaxácie pre účastníkov
15.20 – 16.05 János Olajos (HU)
Zdravie sa začína a končí zdravou chrbticou, zdravým postojom
János pracuje starou húnskou metódou nápravy chrbtice. Dlhodobo napraviť zdravie
nepomôže nijaký prístroj, nijaká technika, nijaká terapia, ak nie je v poriadku chrbtica.
Dokázalo sa, že psychika absolútne ovplyvňuje naše telo a na stave našej chrbtice sa
markantne prejavujú naše myšlienky. Z chrbta sa dá vyčítať naša minulosť aj
budúcnosť, aj náš zdravotný stav. Starostlivosť o pohybový aparát by sa mala začať

hneď po pôrode. Je nezodpovedné mať chorú chrbticu, ktorá nás drží vzpriamených,
nohy, ktoré nás nosia a ruky, ktoré nám sprostredkujú všetky krásy života. Chrbtica a
jej stav ovplyvňujú aj naše zmysly. Príďte si vypočuť, čo vám vraví vaše múdre telo.
16.10 – 17.00 Michelle Mattieligh (SK)
Ako nepriťahovať do našich životov to, čo si neželáme a mať pod kontrolou náš
magnetizmus príťažlivosti + meditácia na oslobodenie sa od starých krívd a
bolestí
Aj vám sa to stále deje, že sa vaše vzťahy pomerne rýchlo zmenia z veľkej
zamilovanosti na nespokojnosť až zlosť na partnera za čosi, čo vám čoraz častejšie
robí akoby naschvál? A čím viac máme voči niekomu hnev a kladieme voči niečomu
odpor - tým viac to priťahujeme dokola do života. Čo s tým?
Na prednáške sa dozviete, čo v takom prípade robiť s naším neželaným vnútorným
magnetizmom príťažlivosti, ktorý nám priťahuje do života v prvom rade to, čo
nechceme a s čím tu nie sme vnútorne vysporiadaní. To nám potom partneri dokola
zrkadlia v ich správaní, aby sme ten protipól prijali a vysporiadali sa s ním.
17.05 – 18.00 Zdeňka Blechová (CZ)
O viere v seba a o viere v druhých
Keď verím sebe, verím aj tebe a vesmír verí vo mňa. Čo je viera, ako veriť a v čo
neveriť, to bude náplň prednášky, ktorá vám ukáže ako si veriť.
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10.10 – 10.55 Andrej Cifra (SK)
Hľadanie odpovedí na večné otázky...
Čo poskytuje nášmu životu naplnenie? V čom spočíva podstata ľudského šťastia?
Jestvuje Pravda a môžeme ju spoznávať?
11.00 – 11.30

11.40 – 12.40

Bhakti Marga Slovensko o. z. (SK)
Projekt Mantra
Jedinečná 40-dňová duchovná praktika
NARAYANAYA alebo Gayatri Mantry.

spočíva

v

mantrovaní

OM

NAMO

Lukács Zoltán Gábor (HU)
Spoznajte váš osud z Palmových listov
Chcete vedieť, kedy stretnete svojho životného partnera, či budete mať deti, kde
budete žiť a aké je vaše životné poslanie? Kto by nechcel? Je nás sedem miliárd
a milión z toho má tú možnosť dozvedieť sa svoj osud, ktorý je napísaný na
palmových listoch a uložený v knižniciach palmových listov v Indii. Vďaka technike už
nemusíte cestovať tisíce kilometrov...viac sa dozviete na prednáške. Prednáška je
spojená s autogramiádou a krstom novej o Palmových knižniciach a Indii.

12.50 – 13.35 Blanka Hegedűšová (SK)
Emocionálna terapia pomocou esenciálnych olejov
Ako ľahšie zvládnuť stres, depresie, hnev, žiaľ, strach či úzkosť?
13.40 – 14.25 Róbert Harnocz (SK)
Neutíšiteľná túžba v nás po hľadaní...
Čo ak sme stratili niečo, čo si už neuvedomujeme?
14.30 – 15.15 Margita Vlasovová (SK)
Numerológia ako ju nepoznáte
V číslach je skrytý náš osud, ale aj možnosti, ktoré nám poskytuje slobodná vôľa.
Stačí počúvať, čo čísla hovoria. Gitka to vie a podelí sa s vami o informácie.
15.20 – 16.05 Judita Katona Peschlová (CZ)
Anjelské rituály a alchýmia pre ženy
Prostredníctvom účasti na obradoch s anjelmi a bohyňami sa stávame súčasťou
veľkého transformačného procesu a divákmi nového úsvitu "božskej" ženskosti.

Anjelské rituály a alchýmia pre ženy sú návratom k posvätnému ženstvu a k bohyni v
nás; opätovným plným naladením na milujúce srdce Matky Zeme na jej anjelov.
16.10 – 16.55 Peter Planieta (SK)
Odborný pohľad na nástrahy rôznych typov stravovania
17.15 – 18.00 Zoltán Zsilinszky (DE)
Máte bolesti chrbtice a hlavy?
Prečo a čo s tým. Alternatívne spôsoby liečby.

HALA B0 – Seminárna miestnosť 4
10.20 – 11.15 Milan Bartos (AT)
Moringa Caribbean – plná vitamínov a minerálov
Moringa Caribbean (moringa karibská) nazývaná tiež „zazračný strom“ obsahuje
najväčšie množstvo vitamínov a minerálov zo všetkých rastlín na svete. Obsah
vitamínov, proteínov a minerálov robí z tejto rastliny úžasný antioxidant. Okrem toho
obsahuje vysoký podiel cenných mastných kyselín Omega -3, -6, -9. Z doteraz
preskúmaných rastlín ma najvyššiu koncentráciu chlorofylu a zázračnej látky Zeatín,
ako aj veľa Salvestrolov, ktoré sú odpoveďou prírody na rakovinu.
11.20 – 12.05 Vladimír Červenák (SK)
Etikoterapia ako cesta k uzdraveniu tela a duše
Kráľovná samoliečby, autognostická metóda umožňujúca hlbšie porozumenie sebe
samému, svetu v ktorom žijeme a tvoríme si ho. Správna motivácia sa skrýva v prijatí
života i samého seba. Keď sa prestaneme trestať a nenávidieť vlastné telo, získame
vyrovnanosť, novú energiu a všetko nám pôjde ľahšie. Na prednáške si povieme, ako
vytvárame v sebe odpor k životu a ako nám tento odpor blokuje životnú energiu, silu a
poškodzuje zdravie mentálne i fyzické.
12.10 – 12.55 Jana Hrinková (CZ)
Zásadité procedúry pre krásnu pokožku
Krásna a zdravá pokožka vďaka zásaditej starostlivosti s pH 8,5. Možnosti použitia
zásadito-minerálnej soli, kefovanie pokožky. Pokožka ako dôležitý orgán pre
vylučovanie škodlivín.
13.00 – 13.45 Věra Várady (CZ)
Láska a vzťahy podľa hviezdnych znamení
13.50 – 14.35 Vladimír Černák (SK)
Šungit kameň života a zdravia
Túžite po lepšom zdraví a životnej sile? Uvažujete progresívne a preventívne?
Uzdravujúce vlastnosti šungitu sú síce známe niekoľko storočí, avšak jeho obľuba a
záujem o neho sa zvyšuje aj vďaka novým vedeckým informáciám.
14.40 – 15.30 Santéria (SK)
Mexické čarodejníctvo
Elementy oheň, zem
15.40 – 16.25 Judita Katona Peschlová (CZ)
Pozitívne archetypy pre šťastný život žien
Príbehy a ich archetypy majú hlboký liečivý potenciál a skrývajú v sebe univerzálnu
múdrosť i skryté tajomstvá života. Žiť svoj pravý archetyp je predpokladom ako
fyzického, tak aj psychického či emočného zdravia. Archetypálna terapia nahrádza
nefunkčné vzory novými. Je jednou z ciest k sebapoznaniu, k uvedomeniu si toho, ako
sme doteraz žili a kam smerujeme; kým sa môžeme stať v budúcnosti a k definovaniu
svojej novej životnej vízie.

16.30 – 17.15 Denisa Kolářová (SK)
Ako psychosomatika určuje cestu ku zdraviu
Interaktívna prednáška o spojení mysle a tela, o tom, ako ovplyvňujú emócie naše
bunky a následne tkanivá a orgány. Motivátorka, pedagogička, terapeutka a
výtvarníčka Denisa hovorí, že keď sa stretne zámer a uvedomenie, ukazuje sa cesta k
uzdraveniu.
17.20 – 18.00 Lucia Malíčková (SK)
Regeneračné centrum Skenar
Ak máte zdravotné problémy, neváhajte a príďte si vypočuť prednášku, ktorá vám
pomôže pochopiť, odkiaľ vaše problémy pramenia. Prednáška bude interaktívna,
takže sa môžete pýtať na vaše aktuálne problémy. Dozviete sa, ako ich vieme riešiť.
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10.10 – 11.00

Andrej Cifra (SK)
Hľadanie odpovedí na večné otázky...
Čo poskytuje nášmu životu naplnenie? V čom spočíva podstata ľudského šťastia?
Jestvuje Pravda a môžeme ju spoznávať?

11.05 – 11.50 Bhakti Marga Slovensko o. z. (SK)
OM Chanting
Liečenie tela, mysle, ducha a pomoc ľudstvu prostredníctvom vibrácie ÓM. OM
Chanting je skupinová technika, ktorá používa transformačnú silu zvuku ÓM na
aktiváciu samoliečiaceho potenciálu účastníkov. Táto technika transformuje negativitu
na pozitívnu energiu, podporuje Matku Zem a fyzický, emocionálny a duchovný
prospech všetkých zúčastnených.
11.55 – 12.40

Daniel Krupaji Máčovský ml. (SK)
Avatári, guruovia a duchovní majstri - Guru áno, či nie?

12.45 – 13.30 Zdenka Janková (SK)
Ako dopriať deťom slobodu mysle
Odprevádzanie duší na ceste do svetla
Známa uzdravovateľka duší varuje, aby sme chránili naše deti a dopriali im slobodu
mysle. Ako na to? Naďalej sa venuje odprevádzaniu duší na ceste do svetla, aj tie
ktoré sa rozhodli dobrovoľne odísť z tohto sveta. Sprostredkúva stretnutia, pomáha
vysvetliť sny a za vás vedie rozhovory s dušami mŕtvych. O tom a všetkom ostatnom,
čo je u nás ešte stále tabu, sa môžete dozvedieť na krátkej prednáške a dlhšej
diskusii so Zdenkou
13.35 – 14.20 Ľubomír Jánoš (SK)
Iris diagnostika
Zistenie zdravotného stavu z očí vám prinesie prinajmenšom rýchlu a bezbolestnú
diagnózu. Pomocou tejto metódy môžete odhaliť najvhodnejšou cestu ako posilniť
zdravie, vybrať si správnu stravu alebo sa zbaviť nadbytočných kilogramov.
14.25 – 15.15 Blanka Hegedűšová (SK)
Esenciálne oleje v domácnosti
Ako si doma, ale i v práci vytvoriť čisté a navyše zdravé prostredie bez škodlivých
chemikálií? Jednoduché recepty a triky, aby ste si upratovanie dokonca užili.
15.20 – 16.05 Elena Vajsabelová (SK)
Curcumin ako nositeľ zdravia
V poslednom čase vkladá veda veľké nádeje do výskumu poslania kurkuminoidov,
ktoré podporujú imunitu, liečia pečeň a s ňou súvisiace ochorenia. Upevňujú zdravie
tráviaceho traktu.

16.10 – 16.55 Zdeňka Blechová (CZ)
Osud vo svojich rukách
Prednáška podľa novej knihy Zdeňky Blechovej, plus jej krst a autogramiáda
17.00 – 17.45 Michelle Mattieligh (SK)
Nové odhalenia o DNA – ako môžeme spracovať v nej uložené negatívne
programy a našu karmu
Odhalíme moderné objavy kvantovej fyziky o fascinujúcej kozmickej databanke
informácii – o našej DNA a prezradíme si o nej zopár tajomstiev: ako ju ovládať silou
vôle, verbálnymi vyjadreniami i svetlom, ale aj ako preliečiť v nej otlačené negatívne
stopy a preprogramovať ju. A tiež aj niečo o aktivácii jej zvyškových častí, tu zatiaľ
nepoužívaných 97 %, aby sme vedome mohli ovládať a urýchľovať svoj osobnostný
rast a spracovanie záťaží karmy.
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10.20 – 11.05 Lukács Zoltán Gábor (HU)
Spoznajte váš osud z Palmových listov
Chcete vedieť, kedy stretnete svojho životného partnera, či budete mať deti, kde
budete žiť a aké je vaše životné poslanie? Kto by nechcel? Je nás sedem miliárd
a milión z toho má tú možnosť dozvedieť sa svoj osud, ktorý je napísaný na
palmových listoch a uložený v knižniciach palmových listov v Indii. Vďaka technike už
nemusíte cestovať tisíce kilometrov...viac sa dozviete na prednáške.
11.10 – 11.35

Věra Várady (SK)
Čo máme robiť, aby sme zmenili svoj osud

11.40 – 12.15 Filip Pathik Vystavěl (CZ)
Viete, čo si obúvate?
Pred šiestimi rokmi objavil Pathik čaro barefoot /bosej nohy/. Dodnes na to nedá
dopustiť. Vyrába barefoot topánky, teší sa z nich a učí o ich prínose do života
moderného človeka. Nohy, ktoré nás celý deň nosia si naozaj zaslúžia našu
pozornosť. Na prednáške sa dozviete všetko o prirodzenej chôdzi, zdravom pohybe a
„vďačných nohách“. Barefoot životný štýl je modernou, hoci stáročiami preverenou
cestou, ako pristupovať k svojmu obúvaniu a pohybu, a ako chrániť svoje deti pred
nesprávnym vývojom.
12.20 – 13.05 Jana Hrinková (CZ)
Zdravie vďaka odkysleniu
Čo je zdravie a krása? Problematika acidobázickej rovnováhy. Čo spôsobuje
prekyslenie? Následky prekyslenia a vznik civilizačných chorôb. Ako sa úspešne
vyčistiť – trojskok odkyslenia podľa Dr. Jentschuryho. Zásaditá starostlivosť o telo.
Zásadotvorné a kyselinotvorné potraviny.
13.10 – 13.55 Štefan Richtarík (SK)
Energia, dogmy, Matrix a ich vplyv na ľudí
14.00 – 14.55 Daniel Krupa Máčovský (SK)
Atma Kriya Yoga - ako priama cesta k prebudeniu
Veľmi účinné techniky, ktoré vedú k uvedomeniu si seba samého a k zodpovedaniu
otázok: Kto som? Aká je moja úloha, moje miesto v živote? Napriek svojim silným
transformačným, očistným, energetizujúcim a ochranným účinkom sú tieto veľmi
krásne a efektívne techniky dnes dostupné pre každého bez rozdielu. Odhaľte
tajomstvo svojej duše a realizujte svoje pravé Ja.
15.00 – 15.45 Judita Katona Peschlová (CZ)
Pozitívne archetypy pre šťastný život žien
Príbehy a ich archetypy majú hlboký liečivý potenciál a skrývajú v sebe univerzálnu
múdrosť i skryté tajomstvá života. Žiť svoj pravý archetyp je predpokladom ako
fyzického, tak aj psychického či emočného zdravia. Archetypálna terapia nahrádza

nefunkčné vzory novými. Je jednou z ciest k sebapoznaniu, k uvedomeniu si toho, ako
sme doteraz žili a kam smerujeme; kým sa môžeme stať v budúcnosti a k definovaniu
svojej novej životnej vízie.
15.55 – 16.40 Denisa Kolářová (SK)
Ako psychosomatika určuje cestu ku zdraviu
Interaktívna prednáška o spojení mysle a tela, o tom, ako ovplyvňujú emócie naše
bunky a následne tkanivá a orgány. Motivátorka, pedagogička, terapeutka a
výtvarníčka Denisa hovorí, že keď sa stretne zámer a uvedomenie, ukazuje sa cesta k
uzdraveniu.
16.45 – 17.40 Alena Wagnerová (SK)
Liečivé zvuky - Šum dažďového pralesa
Predstavenie dažďového stĺpu vyrobeného z bambusu a krištáľov vo vnútri, ktorý má
terapeutický efekt. Uvádza poslucháčov do stavu alfa, theta, delta mozgových vĺn,
stavu hlbokého relaxu a rovín, z ktorých je možné spustiť samoliečebný proces tela.
Reálny zážitok relaxácie pre účastníkov...
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10.10 – 11.00 Bhakti Marga Slovensko o. z. (SK)
OM Chanting
Liečenie tela, mysle, ducha a pomoc ľudstvu prostredníctvom vibrácie ÓM. OM
Chanting je skupinová technika, ktorá používa transformačnú silu zvuku ÓM na
aktiváciu samoliečiaceho potenciálu účastníkov. Táto technika transformuje negativitu
na pozitívnu energiu, podporuje Matku Zem a fyzický, emocionálny a duchovný
prospech všetkých zúčastnených.
11.10 – 12.00

Rudolf Harčarík (SK)
Re – štart povolený
Začať odznova sa dá vždy, treba však vedieť ako na to.

12.10 – 12.55 Margita Vlasovová (SK)
Numerológia ako ju nepoznáte
V číslach je skrytý náš osud, ale aj možnosti, ktoré nám poskytuje slobodná vôľa.
Stačí počúvať, čo čísla hovoria. Gitka to vie a podelí sa s vami o informácie.
13.00 – 13.45 Milan Bartos (AT)
Moringa Caribbean – plná vitamínov a minerálov
Moringa Caribbean (moringa karibská) nazývaná tiež „zázračný strom“ obsahuje
najväčšie množstvo vitamínov a minerálov zo všetkých rastlín na svete. Obsah
vitamínov, proteínov a minerálov robí z tejto rastliny úžasný antioxidant. Okrem toho
obsahuje vysoký podiel cenných mastných kyselín Omega -3, -6, -9. Z doteraz
preskúmaných rastlín ma najvyššiu koncentráciu chlorofylu a zázračnej látky Zeatín,
ako aj veľa Salvestrolov, ktoré sú odpoveďou prírody na rakovinu.
13.55 – 14.40 Mária Kropáčková (CZ)
Ako si chrániť srdce
Mária Kropáčková sa špecializuje na vyšetrenie autonómneho nervového systému a
kardiovaskulárnemho systému. Znalosť ich stavu vám pomôže predísť náhlej smrti
alebo objaveniu ťažkých ochorení až v terminálnom štádiu. Jej prednáška prináša
množstvo zaujímavých súvislostí z oblasti zdravia a prevencie.
14.50 – 15.50 Učenie podľa Norbekova (CZ)
Ako sa rýchlo zbaviť okuliarov a upevniť si zdravie
Teraz máte možnosť dozvedieť sa podrobnosti o metóde, vďaka ktorej získalo svoje
zdravie viac ako 9 miliónov ľudí na celom svete. Všetci títo ľudia mohli s pomocou
na prvý pohľad jednoduchých cvičení získať ostrý zrak, zbaviť sa mnohých
chronických chorôb a posilniť vieru v seba samého a svoju budúcnosť. Návrat zdravia

nie je obmedzený vekom, jediná prekážka je vaša lenivosť. Všetkých, čo ju prekonali,
srdečne vítame na prednáške spojenej s predajom kníh Mirzakarima Norbekova s
venovaním a s reálnym cvičením.
16.00 – 16.45 Zoltán Zsilinszky (DE)
Máte bolesti chrbtice a hlavy?
Prečo a čo s tým. Alternatívne spôsoby liečby.
16.55 – 17.45 Blanka Hegedűšová (SK)
Podpora imunity pomocou sily a esencie olejov
Ako v zdraví prežiť chrípkové obdobie. Ako sa chrániť v práci, či v MHD. Ak už
choroba prepukne, ako ju čo najrýchlejšie zvládnuť.
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10.20 – 11.20 Ján Bálint (SK)
Karmické reakcie vzťahov v dnešnej dobe
11.25 – 12.20

Jana Hrinková (CZ)
Postava snov vďaka zásaditej starostlivosti a strave

12.25 – 13.10 Zdeňka Blechová (CZ)
Choroby pochádzajú z emócií
Každá choroba vzniká následkom nelásky k sebe. Dozviete sa, čo nám choroba
hovorí a ako sa vyliečiť. Rada odpovieme aj na vaše otázky a možno nájdete
východisko z Vašej choroby.
13.15 – 14.00 Marta Látalová (SK)
BIO-BACHOVKY pre tehuľky
Harmonizácia nálad a emočných stavov počas tehotenstva, pred pôrodom, pri
pôrode i po pôrode
BIO-BACHOVKY pre deti
Harmonizácia emočných stavov detí: pri zmenách (nový súrodenec, škôlka, škola,...),
nespokojnosti, šokoch, strachoch, problémoch v škole, ...
BIO-BACHOVKY pre zvieratá a rastliny
Harmonizácia emočných stavov domácich miláčikov, pomoc pri úrazoch zdravotných
problémoch. Esencie pre rastliny domáce aj záhradné, potešenie pre záhradkárov.
14.05 – 14.50 Peter Planieta (SK)
Strava podľa piatich elementov
Ako nájsť svoj element a podporiť aj vďaka strave svoje silné stránky. Nástrahy
rôznych typov stravovania. Ako si vďaka výžive udržať zdravie, dobré vzťahy a pekný
život.
14.55 - 15.40

Vladimír Černák (SK)
Šungit a voda
Voda môže a vie byť liekom, pijeme však v skutočnosti zdravú vodu? Šungitová voda
nie je módny trend, je to alternatívna naturálna cesta k úprave vody. Šungit dokáže
upraviť jej minerálne a biologické parametre a pri správnom používaní dokáže z vody
urobiť osviežujúcu, kvalitnú cennú tekutinu.

15.45 – 16.30 Gabriel Pospíšil (SK)
Život ladený v solfeggiho tónoch
Tieto frekvencie pochádzajú z veľmi starej hudobnej stupnice používanej v starovekej
hudbe, náboženských spevoch a obradoch. Skladajú sa zo zvláštnych tónov alebo
frekvencií, ktoré majú obrovskú duchovnú silu. Prenikajú hlboko do podvedomia
a výrazne podporujú liečenie a transformáciu, okrem iného aj regeneráciou
poškodenej DNA.

16.35 – 17.20 János Olajos (HU)
Zdravie sa začína a končí zdravou chrbticou, zdravým postojom
János pracuje starou húnskou metódou nápravy chrbtice. Dlhodobo napraviť zdravie
nepomôže nijaký prístroj, nijaká technika, nijaká terapia, ak nie je v poriadku chrbtica.
Dokázalo sa, že psychika absolútne ovplyvňuje naše telo a na stave našej chrbtice sa
markantne prejavujú naše myšlienky. Z chrbta sa dá vyčítať naša minulosť aj
budúcnosť, aj náš zdravotný stav. Starostlivosť o pohybový aparát by sa mala začať
hneď po pôrode... Je nezodpovedné mať chorú chrbticu, ktorá nás drží vzpriamených,
nohy, ktoré nás nosia a ruky, ktoré nám sprostredkujú všetky krásy života. Chrbtica a
jej stav ovplyvňujú aj naše zmysly. Príďte si vypočuť, čo vám vraví vaše múdre telo.

EXPO KLUB
11.00 – 11.40

Tamarinda Maasen (Ancient school of Wisdom)
Nová Gaia a budúcnosť Zeme a ľudstva

12.00 – 14.30 Santeria (SK)
Otvorená hodina mágie
14.35 – 15.10 Bhakti Marga Slovensko o. z. (SK)
Simply Meditation
je nástroj, ktorý vám pomôže upokojiť myseľ, rozvinúť si vnútornú rovnováhu
a prežívať viac lásky vo vašom každodennom živote a vzťahoch. Tieto jednoduché
techniky sú skvelé pre začiatočníkov a každého kto žije v neustálom strese. Môžu
priniesť pozitívne výsledky už pri 5 - 15 minútach cvičenia denne.
Zažite lásku vo svojom vnútri a vneste väčší pokoj, šťastie a rovnováhu do vášho
každodenného života.
15.15 – 17.00 Jiří Matějka (CZ)
O pyramídach, ich význame pre Zem a pre naše zdravie.
Novoobjavené pyramídy v Bosne a v Srbsku
Cestovateľ, vydavateľ a šéfredaktor časopisu WM-magazín. Konkrétne vedecké
merania, ale aj osobné zážitky.

Zmena programu vyhradená

