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ZDARMA
Nenechte si ujít

64. Minervu

výstavu zdraví, osobnostního
růstu, prevence a zdravého
životního stylu

Vánoční dílnička

Tvoření pro děti, maminky i babičky

Udělejte si radost a přijďte zažít jedinečnou předvánoční atmosféru ve znamení společného tvoření. Domů si odnesete vlastní výrobky, kterými zkrášlíte své příbytky.

2.–3. prosince 2017

překvapení do šátků, šál či ubrusů. Technika pocházející z Japonska je originální,
šetří životní prostředí a obal je vlastně
i dalším dárkem navíc.
Cena 250 Kč (dítě do 10 let v doprovodu
1 dospělé osoby zdarma). Místo je nutné
dopředu rezervovat na tel.: 777 556 871.
Foto: Alena Kamasová (Fotoreporterky.cz)

 vánoční tvoření
 přednášky a workshopy
 diagnóza z kapky krve
 ekologický úklid
 duchovní síla peněz

64. Minerva

Vyzrajte na bolest a nemoci
Přijďte do Michnova paláce na Malé Straně na extra porci zajímavých přednášek
a workshopů, vánoční tvoření, skvělou
atmosféru nebo za nákupem užitečných
dárků za zvýhodněné ceny.
Relaxační dýchání – unikátní sestava
dechových cviků, která může pomoci při
zvládání stresu, nespavosti a astmatu.
Homeopatická lékárnička – MUDr. Jitka
Szmatanová poradí jak postupovat při nachlazení, zánětech dýchacích cest i úrazech.
Škodliviny všedního dne – Prof. RNDr.
Anna Strunecká, DrSc., autorka bestsellerů o době jedové, ukáže, jaké nástrahy
v podobě škodlivých chemikálií na nás
číhají v naší stravě, kosmetice, v zaměstnání, při úklidu i při spánku.
Prevence a léčení úrazů kloubů – Elena
Tomilina, úspěšná léčitelka a chiropraktička vás v jedné přednášce a dvou praktických seminářích naučí energetická
cvičení pro prevenci a léčbu výronů, pohmožděnin, natažených vazů či posunutí
obratlů.
Zbavte se pronikavé bolesti – naučí vás
to léčitel Gennadij Bělov.
Léčivé koření – namíchejte si vlastní pod
vedením Radomíry Diany Nosálové.
Cvičení, kresba a grafomotorika – o souvislostech hrubé a jemné motoriky
a o potížích, které trápí děti i dospělé, bude
mluvit lékařka MUDr. Věra Kleplová.
Jak voní domov – osvojte si zásady levného, a přitom ekologického úklidu, při
němž se využívají vonné oleje.

Dílnička trvá dvě hodiny, během nichž si
na šesti stanovištích vyrobíte vánoční dekorace nebo se naučíte nové dovednosti.
Vše proběhne pod odborným vedením,
díky němuž dekorace zvládnou i děti
mladšího školního věku.
1. Vánoční větvičky
2. Svícínek
3. Zdobení perníčků
4. Zdobení „NE!“ čokolády
5. Hvězda z korálků – ozdoba nejen na vánoční stromeček
6. Technika balení dárků furoshiki – Nekupujte letos dárkový papír. Zabalte svá

Marta Foučková na Minervě
PhDr. Marta Foučková se snaží promlouvat k těm, co upřímně hledají. Nabízí nový
způsob myšlení, jímž by bylo zmírněno
utrpení lidí a pochopen smysl života.
Celý život se snažila poznávat zákony Vesmíru a předávat je dalším lidem. Metoda, kterou vypracovala, hlubinná terapie,
umožňuje odkrýt řadu zákonitostí hlubokého podvědomí.

Kalendář Minervy 2018

Výstava zdraví, osobnostního růstu,
prevence a zdravého životního stylu
Michnův palác, Újezd 450/40,
Praha 1 – Malá Strana
24.–25. 2. , 9.–10. 6. ,
8.–9. 9. 8.–9. 12.
Více na Minervazdravi.com
Kompletní program: www.minervazdravi.com
tel.: 777 556 871, e-mail: erdelin@volny.cz
podpořte nás na
www.facebook.com/minervazdravi
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Na 64. Minervě poradí všem hledajícím,
kudy vede cesta do duchovního srdce
a jak dosáhnout v životě harmonie.
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Colorterapie v prosinci
Jak klidně prožít vánoční čas

Prosinec dává zabrat naší psychice, hlavně ženám. Je to měsíc neboli období předvánoční atmosféry a jen se, obzvlášť vy milé ženy, zamyslete, jak zatěžkáváme svoji
psychiku myšlenkami, abychom všechno měli nachystané na Vánoce. Většina lidí
propadá panice, hroutí se z nedostatku času, upadá do bezmoci a stresu, aby bylo
napečené cukroví, nakoupené dárky či abychom stihli uklidit celý byt. Barvy vám
s úklidem určitě nepomohou, ale alespoň vám mohou pomoci psychicky. Jak tedy
těmto stavům předcházet s pomocí colorterapie?
bení se projevuje častými nachlazeními
či virózami, ale může se dostavit i častá
a zvýšená únava, bolesti hlavy, migrény,
bolesti v bederní části páteře, ale samozřejmě i zácpa, oslabení imunity…

Správné načasování

Trápí vás duchové?
u Čištění domů od těžkých energií,
od černé magie, uhranutí,
prokletí, odvádění bludných duší.
u Dobíjení pozitivní energie.
Karmické čištění, problémy
v rodině, léčení archandělskou
energií těla a duší.
u Řešení jakýchkoliv životních
problémů, věštění.
Radchan, tel. 774 249 146

Josef Kaplan

S Minervou tento nevidomý terapeut spolupracuje od samého
počátku. Žák legendárního lékaře
a léčitele Mariána Mudrocha dosahuje vynikajících úspěchů při léčbě
potíží páteře, kloubů a syndromu
karpálního tunelu, pomůže vám ale
i s potížemi vnitřních orgánů, migrénami nebo psychickými obtížemi.
V současnosti
Josef Kaplan
léčí v Praze
a v Brně. Při
své práci využívá techniky
energetického
léčení pomocí rukou a energetických zářičů a také metodu NLP a snaží se odstranit energetické i psychické bloky v těle.
Více se dočtete na Podporazdravi.cz.
Josefa Kaplana můžete kontaktovat
i na telefonu 603 475 638.
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V tomto období mě jako barva pro podporu psychiky jednoznačně napadá barva tyrkysová. Je to totiž barva, která podporuje
pocit klidu, zdraví a pohody, a to nám právě v prosinci může být velice nápomocné.

Tyrkysové zklidnění

Tyrkysová zklidňuje, ale zároveň revitalizuje duševní síly. Vzniká spojením modré
(klid) a zelené (vyrovnanost). Celkově je
její účinek velice uklidňující jak z psychického, tak i fyzického hlediska. Je to barva,
která je balzámem pro naši duši.
Přináší zotavení ducha i pohodu těla. Vyživuje duševní síly, proto je velice nápomocná při přepracovanosti, při stavech
únavy z vyčerpání, sklíčenosti, bolestech
hlavy (z nadměrného přemýšlení), nespavosti… A to vše s postupně uvolňujícím
účinkem.
Z fyzických potíží tyrkysová energie
podporuje obranyschopnost organismu,
posiluje tvorbu imunitního systému a pomáhá proti virovým infekcím, což může
být způsobené i oslabenou psychikou.
Taktéž na obranyschopnost organismu
a posílení imunitního systému nám může
pomoci barva žlutá, která rovněž pročišťuje organismus a odvádí z něj škodliviny.

Oranžová pro líná střeva

Z orgánů je v prosinci nejvíce ohroženo
tlusté střevo. Blíží se konec roku, podvědomě se snažíme spoustu věcí zakoncit
a v myšlenkách se zaobíráme tím, co se
nám za celý rok podařilo a co ne. Podobně
z fyzického hlediska tlusté střevo zakončuje náš celý trávicí systém a stará se o odvádění odpadních látek z organismu.
Je třeba vědět, že tlusté střevo je jedním
z klíčových orgánů naší imunity. Právě imunita sídlí v našem střevě. Dojde-li
k jeho oslabení nebo přetížení, trpí tím
celý organismus. Tlusté střevo souvisí se
sliznicemi v celém organismu a jeho osla-

Doba největšího působení tlustého střeva je v rozmezí od 5.00–7.00 hod ráno.
Právě v tuto dobu je nejlepší čas naučit se
vyprazdňovat svá střeva. Někdy se v tuto
dobu můžou objevit nevolnosti a pocit
nedostatku energie. Kromě tělesného vyprázdnění je v době tlustého střeva i důležitý klid. Tedy pomalu vstávat, v klidu
posnídat apod.
Na podporu tlustého střeva může pomoci i colorterapie, chromoterapie. Vhodné
barvy jsou:
Bílá – posiluje tlusté střevo obzvlášť při virových onemocnění. Má silný detoxikační
a čistící účinek
žlutá – čistí střeva, zvláště pak od usazených plísní. Je vhodné pít zejména žlutou
solarizovanou vodu
červená – pomáhá odstranit zácpu
a možné nevolnosti, ovšem pozor při zánětech. Citlivější jedinci mohou užít barvu oranžovou. Oranžové světlo je vhodné
pro ty, kteří pracují s biolampou. Osvětlovat oblast solar plexus.

Indigová meditace

Už nyní se příroda ukládá k zimnímu
spánku a vše v nás směřuje dovnitř. A po
Vánocích to platí obzvlášť. Měli bychom
začít více odpočívat, rozjímat a meditovat.
Nicméně se závěrem roku jsou ale spojeny
i Vánoce – svátky pohody a rodinné atmosféry.
K odpočinku, rozjímání a meditaci vám
dopomůže barva indigo. Indigo pro některé není moc známá barva. Řekla bych,
že je naopak opomíjená a přesto má svůj
význam. Indigo symbolizuje hlubokou
noc, klid, odpočinek. Představuje večerní
hvězdnou oblohu, hloubku moří, přeneseně hloubku myšlenek, a tak je nepostradatelná a obzvlášť v zimním období, kdy se
náš organismus potřebuje hluboce zklidnit.
Měli byste si častěji dopřávat tuto barvu
prostřednictvím vizualizace a meditace,
ale také i častějším pohledem na noční
oblohu.
Petra Mičulková
Autorka se zabývá colorterapií
a chromoterapií
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Vztahy a zdraví

Postřehy ze života propletené čínskou medicínou
S přibývajícími roky praxe se stále častěji přesvědčuji o tom, jak na zdraví člověka působí jeho okolí a veškeré okolnosti jeho života. Dvojnásob to potom platí o
mezilidských vztazích. Většina nemocí, které nás trápí, jsou totiž do značné míry
důsledkem těchto okolností.
Nesmírně důležitý je také vztah otce
a dcery. Otec je tady vždy vzor a to, co
vidí dívky doma, berou jako normu. Setkal jsem se třeba se smutným případem
dcery a otce: Otec nedokázal dceru za
celý život pochválit a poděkovat jí. Matka
dívky byla invalidní, dcera se o ni starala,
zatímco otec měl milenku a neměl ani na
jednu z nich čas. Nikdy jsem nezažil tolik slz jako tenkrát, při konfrontaci otce
Život začíná početím, a proto i my začne- a dcery před matkou na invalidním vozíme naše povídání právě tam.
ku. Jenže on, místo aby vzal dceru do náruče a řekl jí, že ji má rád a za vše jí děkuje,
Početí jako spojení energií
začal útočit a stáhl se do opozice. Dcera
Zrození nového života by mělo v ideálním mu ale konečně řekla, co v sobě dusila celý
případě být vyvrcholením vztahu, spojení život, a bylo vidět, jak se jí oči rozzářily
jinu a jangu a vesmírné energie. Oba part- a duše se zklidnila. Za nedlouho jsem se
neři by proto měli být na dítě připraveni, bohužel dozvěděl, že ji otec fyzicky napaa to jak duševně tak i fyzicky – tedy v dob- dl. Neunesl prohru.
ré kondici.
Dítě si geneticky vezme od rodičů dobré i špatné, a proto je důležité, aby byli oba
partneři zdraví. To ovšem samo o sobě nestačí. Několikrát ve své praxi jsem viděl, jak
jsou na tom zdravotně i psychicky tzv. nechtěné děti. Trpí nedostatkem lásky a mají
malé sebevědomí. A co je nejhorší: to, co
tyto děti dostanou od rodičů, předávají nevědomky dál, na své vlastní potomky.

Kouzelná slova: Mám tě rád

Mnohokrát jsem postavil proti sobě matku a dceru a donutil jsem je, aby se objaly
a řekly si, že se mají rády. Kapesníky na
mém stole velice rychle ubývaly. Ještě horší je ale plodit děti v naději, že se tím udrží
vztah. Žena se obětuje, ale nakonec stejně
zůstane sama s dětmi.

Neztrácejte naději

5 bylinek

pro lepší spánek

V předvánočním stresu se občas
usínání nedaří. Které bylinky vám
pomohou od nespavosti?

1

Kozlík lékařský – Nejpoužívanější bylina při nespavosti. Uleví vám rovněž
při nervových potížích, úzkosti a stresu.
Pokud vám vadí zápach čaje, vyzkoušejte
lihovou tinkturu.
Chmel otáčivý – obsažené rostlinné
polyfenoly
mají nejen antioxidační, ale také
výrazně zklidňující účinky. Pro
fytoestrogenový
efekt je zvláště vhodný při menopauze.
Levandule lékařská – celkově zklidňuje a pomáhá navodit spánek. Využívá se k přípravě čaje anebo ve formě
aromaterapeutické esence. Tu můžete dát
do aromalampy, přidat do krému, koupele nebo použít rozprašovač.
Mučenka pletní – kromě nespavosti
pomáhá při úzkosti, psychickém vypětí, a přepracovanosti. Zlepšuje usínání
a zvyšuje kvalitu spánku.
Ovesná sláma – Velmi účinná surovina pro přípravu koupele: 500 g slámy
vařte v 5 l vody 15 minut. Poté zceďte
do vany, zůstaňte v ní 15 minut a potom
hned ulehněte do postele.

2
3

4
5

Vždy je ale důležité vědět, že jakýkoliv
vztah se dá napravit, pokud o to obě strany stojí a jsou pro to něco ochotny udělat.
A pokud o to druhá strana nestojí? Pak je
třeba umět odpouštět. Odpuštění ovšem
nesmí vycházet z mozku, ale ze srdce.
Pokud člověk nedokáže druhým odpustit, je v celoživotním napětí a je zablokovaný nejen fyzicky, ale i duševně. Od toho
se odvíjejí nemoci, protože tím vzniká
nerovnováha jinu a jangu v orgánech. Pomoci ovšem mohou i byliny tradiční čínské medicíny. Doporučuji zejména T27
Jasnou duši (varianta známé receptury
wendantang podporující energii srdce
a plic vč. souvisejících emocí), nebo T66
Rozehnání mraků (varianta věhlasného
buzhong yiqi tangu pozvedávajícího propadající se energii). A hlavně u některých
osob je potřeba nejdříve odstranit horkost
z jater, které napadají srdce a ledviny, zde
může pomoci silněji pročišťující směs bylin BCX7.9 longdan xiegan tang.
Příště si rozebereme moje zkušenosti
s malými dětmi, zejména pak typické potíže, jako je pomočování, kousání nehtů,
strachy a nespavost.
Radomír Klimeš
terapeut tradiční čínské medicíny
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Rady moudré sovy
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64. MINERVA – výstava zdraví, osobnostního růstu, prevence a zdravého životního stylu

Program přednášek a seminářů

Sobota 2. prosince
Sál I

10.00–11.00
Jiří Knol
Vše o medu a včelaření
Med je prastará, stále
ještě málo doceněná
potravina s mnoha
účinky na zdraví.

11.00–12.00 Ludmila Cernsteinová
Zdravé tuky a prevence nemocí
Proč je nutné konzumovat zdravé tuky a jak
s jejich pomocí předcházet nemocem. Přidá
i rady našich babiček.
12.00–13.00
Miloslav Bauer
Jak obstát v dnešní
době
Na co se zaměřit v následujícím roce a jak
podpořit vědomou
přeměnu.
13.00–14.00
Iva Bauerová
ONT: jednoduchá,
ale účinná metoda
Systém práce s podvědomím i nadvědomím. Pomůže řešit
stresové situace a negativní vzpomínky
i z hluboké minulosti.
14.00–15.00 Veronika Kmochova
Relaxační dýchání
Unikátní ucelená sestava dechových cviků
pomůže při stresu a nespavosti. zklidňuje
mysl, zlepšuje koncentraci, zvyšuje vitální
kapacitu plic, podporuje léčbu astmatu.
15.00–16.00 PhDr. Lenka Volavková
– Soham
Rituál poděkování s bubnem
V rituálu poděkujeme za letošní úrodu/dary
v životě a poprosíme o energii pro završení
toho, co je třeba ještě vykonat letos. Cílem
je najít, za co všechno můžeme poděkovat,
abychom z těchto darů pocítili radost.
16.00-18.00 Juan Carlos Pacaya
Gomez (Peru)
Tradiční šamanismus a my + meditace
Tradiční šamanismus a jeho odkaz ve
21.století (masáže, rituály, Icaros, nemoc
jako ztráta duše. Léčivé byliny z deštného
pralesa, meditace + shaman spirit.

Sál II

10.00–11.00 MUDr. Jitka Szmatanová
Pohotovostní homeopatická lékárnička
Homeopatická pomoc při nachlazení, pod-
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půrná léčba při zánětech dýchacích cest,
homeopatická lékárnička při úrazech.
11.00–12.00 Putující – Ing. Jiří Škaloud,
Petr Brzobohatý, S.E.M. v ČR
Silná energetická místa v ČR – XV.díl
Megalitické stavby v Evropě a u nás. Včera
a dnes. Ano či Ne?!
12.00–14.00 Prof. RNDr. Anna
Strunecká, DrSc.
Škodliviny všedního dne
Denně jsme vystaveni
spoustě chemikálií,
které vdechujeme, polykáme a vstřebáváme
kůží. Autorka bestsellerů o době jedové nás
provede pracovním
dnem od probuzení po usnutí. Ukáže nástrahy, které číhají v naší stravě, kosmetice,
v zaměstnání, při úklidu i při spánku.
14.00–16.00
Dr. Marta Foučková
Pravá cesta vede do
duchovního srdce
Za posledních dvacet
let inspirovala tisícovky Čechů a pomohla
jim v hledání jejich
cesty.
16.00–18.00 Dušan Dvořák
Konopí pod stromečkem
Zahradníci konopí mají za sebou celoroční
lopotu. Jak mohou své konopí ochránit
a jak s tímto darem naložili? + diskuse se
členy výzkumu Konopí je lék.

Sál III

10.00–11.00
Elena Tomilina
Prevence a léčení
traumat páteře
a kloubů
Výrony, pohmožděniny, natažené vazy
a posunutí obratlů –
jak jim předcházet
a jak je léčit, jak se
zbavit bolesti a obnovit hybnost. Poté pokračujeme od 11 hod cvičením v tělocvičně.

13.00–15.00 Ing. Miroslav Berka
Nemoc a zdraví v polaritě
Vše na této planetě musí být v rovnováze
a také léčba nemocí by měla být návratem
do rovnováhy.
15.00–16.00 Ing. Alena Enderlová
Masáže pro celou rodinu – workshop
Ukázky různých masáží vhodných pro dobrou kondici celé rodiny pod vedením terapeutky alternativní medicíny. S sebou deku.
16.00–17.00 Nikolaj Záporožskij
Vetom a cesta ke zdraví
Unikátní způsob léčení nemocí aktivátorem
imunity na přírodní bázi.
17.00–18.00 Renata Nováková
Proč mne potkala tato nemoc?
Naše cítění, myšlení, mluvení a jednání má
své obsahy. Ty zaznamenáváme do našeho
vědomí, podvědomí, do orgánů i buněk,
do duše i do konstelací planet. Jak můžeme
s těmito záznamy pracovat každý den?

Neděle 3. prosince
Sál I

10.00–11.00
Jiří Mendel
Škodí nám duchové? A proč?
Jak s duší zemřelého
komunikovat aneb
ne každý duch škodí.
Ochrana je důležitá.

11.00–12.00 Ing. Štěpánka Čechová
Bytostné Já v arteterapii
K jednomu z témat arteterapie patří objevování Bytostného Já a cesty životem v souladu s ním. Setkejte se sami se sebou v jiném
rozměru než nabízí každodenní realita.
Teorie + praktické sebepoznávací cvičení.
12.00–13.00
Ing. Jiří Mareš
Vliv duchovních
entit na naše zdraví
Hledání příčin našich
problémů metodou
regrese.

11.00–12.00 Tamara Krejcarová
Koření známé neznámé
Které zimní neduhy umí zdolat skořice a co
značí zvýšená spotřeba pepře nebo červené
papriky? A pokud rádi sbíráte houby, tak se
o nich dozvíte, co jste netušili.

13.00–14.00 Tamara Krejcarová
Jak voní domov
Naše prababičky uměly uklízet levně, efektivně a ekologicky. Když k tomu přidáme
ještě trochu přesně vybraných esenciálních
olejů, může být náš domov kouzelným místem, kam se všichni rádi vracejí.

12.00–13.00 Gennadij Bělov
Jak se zbavit pronikavé bolesti
Neurologie 21. století, Zapomenutá tajemství aztécké medicíny. Měření intenzity
bolesti. Cvičení a korekce pocitů bolesti.

14.00–15.00
Marie Almásyová
Jak pečovat o zdraví v každém věku
Analýza kapky krve pod mikroskopem a
diagnostika z oční duhovky. Vědecky ově-
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řené diagnostické metody, které pomohou
odhalit příčiny nemocí a upozornit i na ty,
které se ještě neprojevily.

14.00- 15.00 PhDr. R. Makariusová, Ph.D.
Jak myslíme, tak žijeme
Princip myšlení založený na vědomé změně
uvažování a zvládnutí mentálních procesů
mysli. Cítit vnitřní štěstí, spokojenost a
svobodu může každý z nás.
15.00–16.00 JUDr. Helena Zíková,
Jiří Šejnoha
Omyly současné vědy
Podstata světa, i když se jeví jako hmotná,
spočívá v Nehmotě. Hmota je až násobným
produktem Nehmoty, která veškerou hmotu
prostupuje a vkládá do ní informace. Materialistická věda zkoumá jen hmotné vlastnosti a z nich vyvozuje zkreslené závěry.

15.00–16.00 Mgr. Anna Ambrozová
Jaký bude rok 2018?
Významné planetární vlivy na přírodu
a počasí? Kam směřuje svět a ČR? Jaké změny můžeme očekávat v našich životech? Vliv
hvězd po jednotlivých znameních.
16.00–17.00 RNDr. Vladimír Hricik ,CSc.
L-COMPLEX a oxid dusnatý
Rozdíl mezi zdravím a nemocí závisí na
tom, na jaké úrovni v těle funguje oxid
dusnatý coby látka regulující průtok krve ve
všech částech těla. Jak zachraňujeme diabetickou nohu před amputací?
17.00–18.00 PhDr. L. Volavková – Soham
Rituál poděkování s bubnem
Společně v rituálu poděkujeme za letošní
úrodu/dary v našem životě a poprosíme
o energii pro završení toho, co je třeba ještě
vykonat/prožít v letošním roce. Cílem je
najít, za co všechno můžeme poděkovat,
abychom z těchto darů načerpali energii.

Sál II

16.00–18.00 Ing. Václav Urban, QAD
Antioxidanty – podvod nebo omyl
V roce 1956 publikoval p. Denham Harman hypotézu, že volné kyslíkové radikály
způsobují stárnutí buněk. Od roku 2006
se v ČR v knihách o MMS objevují opačné
informace – o prospěšnosti oxidace. V roce
2014 se pak objevila nová teorie o tzv. mitohormezi, která popřela škodlivost kyslíkových radikálů.

Sál III

10.00–11.00 Miroslava Pohunková
Nemusíme být vězni karmy
Možná vědecká interpretace karmického
pojetí světa.
11.00–12.00 Libor Bednařík
Příčiny chronických onemocnění,
o kterých média mlčí
Proč chronické nemoci trvají tak dlouho?
Proč se i z běžných onemocnění stávají
chronická? O čem mainstreamoví novináři
vůbec nepíší? O neznámých a utajovaných
příčinách nemocí se dozvíte na krátké, ale
intenzivní přednášce.

10.00–11.00 MUDr. V. Kleplová, D. Pilná
Cvičení – kresba – grafomotorika
„Velké“ a „malé“ pohyby pro malé i velké.
Jak to souvisí? Dozvíte se v tomto minisemináři a ještě si odnesete vlastnoručně
vytvořený dárek.

12.00–13.00 MUDr. Eva Moučková
Přežijte Vánoce ve zdraví
Jak si Vánoce opravdu užít, jak vánoční
pokrmy působí na zdraví a jak je připravit
co nejzdravěji, proč a jak se vyhnout předvánočnímu stresu.

11.00–13.00 Marta Věncková
Myslete jinak –
workshop
Workshop o tom,
jak myslíme, jak
konáme a jak to
změnit, abychom
lépe dosáhli úspěchu a našli štěstí
v životě. Jak nás
nastavení mysli
ovlivňuje v práci
nebo ve vztazích?

13.00–14.00 Iris
Erdenechimeg Turečková Palaanová
(Mongolsko)
Naučte se
čarovat
Mongolská šamanka a vědma
vás zasvětí do
tajemství rituálů
a čarování

13.00–14.00 Josef Chocholoušek
Strava podle DNA
Nechť je strava mým lékem a lék nechť je
mou stravou. Znáte své genetické dispozice
k trávení potravin?

14.00–15.00 Ing. Vít Primas
Voda jako ze studánky?
Funkce vody v těle. Cesta vody k nám
domů. S chlórem nebo bez chlóru? Balenou? Minerální? Odvrácená tvář chemické
dezinfekce vody. Vhodná řešení domácí
úpravy vody, aktivní uhlíkový blok.
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15.00–16.00 Dr. Miroslav Štilec
Harmonizace denních činností
Duševní optimismus. Důležitost zahájení
každého dne z hlediska psychického, mentálního i tělesného. Vliv ranního optimismu
na kvalitu dne. Teorie i cvičení.
16.00–18.00 Radomíra Diana Nosálová
Jak si namíchat vlastní léčivé koření
Lze běžně dostupné léčivé rostliny používat
denně jako koření? Jak je namíchat, aby
byly nejenom chutné, ale i zdravé. Možnost
degustace.

Sál IV

15.00–16.00 Kolektiv QiiQNAME
Duchovní rozměr peněz
Vývoj platidla k penězům současnosti a budoucnosti. Vliv peněz na duchovní a fyzickou stránku bytí jednotlivce i společnosti.
Duchovní energie v penězích.

Tělocvična
sobota

10.00–11.00 Daniel Matoušů
Cvičení DAM
Cvičení DAM napomáhá v odstraňování
dennodenních útrap a dodává sílu a jistotu
v další cestě.
11. 00–12.00 Elena Tomilina
Prevence a léčení traumat páteře
a kloubů
Cvičení navazující na přednášku (od 10
hod v sále III). Kloubní cvičení taoistických
mnichů – Gymnastika tai chi na zvýšení
flexibility – Komplex změny svalů, šlach
a vazů – Klasické cvičení na pročištění kostní dřeně – Použití akupunkturních bodů
– Speciální strava – Léčivá meditace „Dech
přes kosti“ – Automasáž a masáže ve dvojicích. Pokračování v neděli od 10.00.
12.00–18.00 Vánoční tvoření
Tři bloky vánočního tvoření. Pouze pro
předem přihlášené

neděle

10.00–12.00 Elena Tomilina
Prevence a léčení traumat páteře
a kloubů
Pokračování sobotního programu cvičení.
Kloubní cvičení taoistických mnichů –
Gymnastika tai chi na zvýšení flexibility –
Komplex změny svalů, šlach a vazů –
Klasické cvičení na pročištění kostní dřeně
Pokračování na straně 6
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Pokračování ze strany 5
– Použití akupunkturních bodů – Speciální
strava – Léčivá meditace „Dech přes kosti“
– Automasáž a masáže ve dvojicích.
12.00–16.00 Vánoční tvoření
Dva dvouhodinové bloky vánočního tvoření. Pouze pro předem přihlášené.
16.00–18.00 Marko Janicki
Umění zastavit se – Alexandrova
technika
V době shonu a stresu je nezbytné osvojit si
dovednost říct „ne“, zastavit to, co automaticky děláme, zbavit se zlozvyků, které nás
ovládají, a vědomě řídit směr života. Jak se
zbavit stresu, bolestí zad či zvýšit výkonnost
a soustředění.
Více na www.minervazdravi.com
www.facebook.com/minervazdravi
Vstupné na 1h přednášku: 50 Kč
Vstupné na 2h seminář: 100 Kč
Celodenní vstupné: 250 Kč

Centrum MinervA

oáza zdraví a pohody

Malé centrum s jedinečnou duchovní atmosférou a skvělými odborníky najdete
v pražském Karlíně, jen pár kroků od
stanice metra Křižíkova.
Každé úterý zde ordinuje akupunturista
ing. Václav Boura.
 2x měsíčně léčení a meditace s peruánským šamanem Juanem Carlosem
P. Gomezem, léčení Josefa Kaplana
či poradnu čínské medicíny R. Klimeše
 Výklad karet, a numerologie.
 Osobní odběr výrobků z šungitu
a přístrojů pro širokospektrou léčbu
z www.tvojezdravi.eu.
 NOVINKA – terapeutka PhDr. LENKA
VOLAVKOVÁ nabízí Tender Touch Therapy (terapie jemným dotykem, Drum
Touch Terapy (masáž zvukem pro posílení
imunity), Ritual Touch Therapy (terapie
posvátným rituálem pro uvolnění nevědomého a podvědomého napětí), Motion
Touch Therapy (terapie posvátným pohybem pro hluboké uvolnění mysli), Inner
Music touch Therapy (terapie vnitřní
hudbou), Inner Sound Therapy (jemný
dotyk vnitřním zvukem), výuku angličtiny.
Nabízíme i pronájem místnosti (pouze
vybrané dny v týdnu)!

Sokolovská 82, Praha 8 – Karlín,
tel.: 777 556 871

Marie Almásyová:

K perfektní diagnóze stačí kapka krve
Existuje možnost, jak bezbolestně zničit viry, bakterie, plísně či parazity v těle? Co lze vyčíst z jediné kapky krve anebo z oční duhovky? Nejen
o tom jsme si povídali s iridoložkou a terapeutkou Marií Almásyovou.
Využíváte diagnostickou metodu jménem
„analýza živé kapky krve“ známou také
jako „darkfield microscopy“. V čem se liší
od běžných laboratorních rozborů krve?
Jde o metodu umožňující komplexní pohled do vnitřního prostředí těla a odhalení
skrytých příčin nemocí. V klasické mikroskopii se sleduje mrtvý vzorek krve, v němž
jsou obarveny substance, které očekáváme,
při sedimentaci krve jsou vyčísleny hodnoty jednotlivých položek a zde pod mikroskopem jsou všechny komponenty v krvi
sledovány živé a v pohybu ve 400–1500
násobném zvětšení, ale bez možnosti přesně naměřených ukazatelů. Můžeme tak ale
vidět věci, které běžné lékařské testy nezjistí.

Využíváte také irisdiagnostiku, tedy diagnostiku z oční duhovky. Jak
se rozhodujete, kterou metodu
k diagnóze využít?
Většinou využívám obě, protože se
krásně doplňují. Iridologický rozbor
odhaluje genetické predispozice
a dlouhodobé negativní tendence v těle, analýza živé kapky krve
zase dokonale zobrazuje momentální zdravotní stav a také rizika, která hrozí.
Co v živé kapce krve můžete sledovat?
Například stav okysličení buněk, hladinu
železa, úbytek minerálů, přítomnost řady
patogenů, cholesterol, chronické i akutní
záněty, alergie, poruchy imunity, riziko infarktu či mozkové mrtvice, úroveň trávení a
vstřebávání živin a řadu dalších údajů. Neumíme naopak stanovit třeba přesnou hodnotu glykémie, krevní skupinu, těhotenství,
či přítomnost borelií a chlamydií.
S těmi si ale poradíte jinak...
Ano, k odhalování mikroorganismů v těle
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Elema

přírodní kosmetika jak ji neznáte

Elema – výhradní výrobce živé kosmetiky tvořené jen Elementy Matky
Přírody v jejich přirozené podobě.

Čím jsme jiní?

pečlivým výběrem vstupních surovin
absolutní přírodní čistotou produktů
vyvážeností receptur
výrobní technologií
ohleduplností k Přírodě
přístupem k zákazníkům

www.elema.cz,
info@elema.cz,
tel: 605 286 032
používáme švýcarský přístroj F SCAN. Je
založen na výzkumech mikrobiologa Raymonda Rifeho, který zjistil, že každý mikroorganismus vysílá specifické frekvence.
Dokážeme tak odhalit viry, bakterie, plísně
a parazity, které způsobují nejen infekční
nemoci, ale i třeba chronickou únavu, psychické potíže, bolesti zád, nebo stálé pocity hladu. A pak také používáme Quantum
magnetický rezonanční analyzátor, který
vypracuje kompletní analýzu lidského těla.
Jak potom probíhá léčba?
Základem je plasmový generátor, který ke zjištěným mikroorganismům vyšle opačnou
frekvenci, než samy vysílají.
Tím dojde k rozkmitání buněčné stěny patogenů a jejich rozpadu. Tělo je pak má za úkol vyloučit. Vše
se děje pod dohledem terapeuta, který nastavuje přesné instrukce. Skvěle to zabírá
například na opary, akné a plísně, infekce
v oblasti mandlí a močových cest, trávicí
problémy, při klimakteriu - pocení, na zvýšení imunity, ale i depresích či únavě. Dalšími metodami, které využíváme, je například
působení léčivé kuželové pyramidy a s tím
související výživové poradenství.
Kontakt:
Marie Almásyová
Květnového vítězství 9, Praha 4
tel.: 603 477 282
e-mail: almasyovam@seznam.cz
www.irisdiagnosis.cz
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Zdravá uvnitř, krásná navenek
„Každá žena chce být krásná,“ tvrdí terapeutka Marcela Fričová Thurichová z Pracoviště přírodní a estetické medicíny BIORET. „Mnohé ženy ovšem utrácejí spoustu peněz
za zkrášlující procedury, aniž si uvědomí, že důležitější je uzdravit se uvnitř, krása pak
přijde sama.“ A jak může na cestě za krásou pomoci biorezonance a přístroj BICOM?
Jak může biorezonance posloužit ženě,
která se snaží pečovat o svůj vzhled?
Člověka je třeba brát jako celek, protože
všechno souvisí se vším – krása s fyzickým
zdravím, a to zase se stavem naší duše. To,
co na pohled vypadá jako kosmetický problém, tak obvykle mívá příčinu hluboko
v našem těle nebo mysli. Biorezonance představuje dokonalou diagnostickou metodu,
která odhalí všechny zátěže v organismu
a také případné potravinové intolerance.
Tyto zátěže lze navíc právě biorezonancí
nejsnáze odstranit. Pro větší účinnost ji pak
kombinujeme s dalšími metodami.
Co je na této cestě nejdůležitější?
Jednoznačně správná diagnostika. Výhoda přístroje BICOM Optima přitom je, že
dokáže nejen velice přesně určit příčinu
potíží, ale zároveň vybrat i nejefektivnější
cestu k nápravě. Pro větší přesnost biorezonanci ještě doplňujeme diagnostikou dle
tradiční čínské medicíny. Ta totiž dokáže
skvěle určit, jaký je kdo typ a jak by se měl
tedy stravovat. Právě strava je totiž zásadně důležitá pro zdraví, štíhlou linii a krásu.
Na diagnostiku pak navazuje nejen výživové poradenství, ale i navazující kurzy, na-

příklad „Jíme zdravěji“ nebo „Strava podle
krevních skupin“.
Když známe správnou diagnózu, jaký je
další postup?
Podle výsledků diagnostiky sestavujeme individuální terapeutický plán. Základem je
opět použití přístroje BICOM, který v těle
nastartuje samouzdravující procesy. Nově
však na pracovišti Přírodní a estetické medicíny BIORET doplňujeme působení biorezonance řadou dalších velice efektivních
metod. Patří sem například autopatie, masáže, ruční lymfatické masáže s reflexní terapií, psychoterapie EFT, Bachova květová
terapie, kraniosakrální terapie a další.
Je možné s pomocí těchto postupů i zhubnout?
Ano, využívá se přitom speciální koncept,
při němž se knoflíková elektroda přikládá
na specifické akupunkturní body stimulující metabolické funkce. Pacientům se nejen
zlepší fungování metabolismu, ale zároveň
se cítí vyrovnanější a jejich myšlenky se přestávají točit kolem jídla. Při jídle pak rychleji
nastává pocit nasycení a mezi jídly se nedostavují záchvaty vlčího hladu.

Elena Tomilina:
štěstí tvoříme zevnitř

Tělo a duch jsou neoddělitelně spojeny, a proto je dobré duchovní rozvoj začít s vědomím
svého fyzického stavu. Je třeba pochopit, co je to životní síla Vesmíru, naučit se rozpoznat ji ve svém těle a efektivně používat. I to vás na svých kurzech naučí špičková léčitelka
a senzibilka Elena Tomilina, která během své čtvrt století trvající praxe vyvinula vlastní
účinné metody léčení a omlazení, které umožňují zbavit se mnoha onemocnění.
Úžasných
vý- uchovat, rozvíjet a využívat, a tím na mnoho
sledků v tomto let prodloužit aktivní a šťastný život.
ohledu dosáhli staří mudrci Spojení těla, energie a vědomí
Východu. Jejich
Nic není statické, vše se mění. Pro dosametody umožňu- žení rovnováhy se vnitřní energie proměňuje
jí dosáhnout jas- násobí a sjednocuje se silami Přírody, Země
nosti a rychlosti a Vesmíru v jednotný harmonický celek.
mysli, načerpat Ovládání této energie umožňuje dosáhnout
fyzickou a psy- harmonie na fyzické, emocionální a duchovchickou energii, ní úrovni. Nabytá harmonie ve Vnitřním
cítit se součástí Vesmíru umožňuje dosáhnout harmonie ve
nejen Země, ale Vnějším Vesmíru. Tato technika spojení těla,
i Vesmíru. A také energie a vědomí dostala název ALCHYMIE
udržet si tělo BAGUA – umění změn s pomocí těla a lze
v dobré kondici.
ji považovat za nejsilnější alchymistickou
Nikdo neumí oklamat smrt a stáří, ale mládí techniku v pohybu. Tuto techniku budeme
si lze výrazně prodloužit. Můžeme mít pod vyučovat na našich kurzech .
kontrolou to, jak vypadáme a jak se cítíme.
Umožníme vám ale zažít i zázračný vliv
Mnozí lidé si nejsou vědomi toho, jak velké dalších (nejen) východních léčebných merezervy má naše tělo v oblasti fyzického i du- tod. Ze všech druhů cvičení Čchi-kung
ševního zdraví, a jak se můžou tyto rezervy jsme vybrali ty nejjednodušší, a přitom
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Když zhubneme a uzdravíme se uvnitř, pak
teprve můžou navazovat zkrášlující metody,
které v BIORETU nově nabízíme. Přístrojová kosmetika Plasma Lift Profi, která nám
vyhladí a odstraní jizvy, vyhladí povadlou
pokožku a redukuje vrásky. Dále kavitace
a infrasauna. Všechny procedury provádíme
výhradně s použitím přírodních produktů
a přírodní kosmetiky.
Kontakt:
Marcela Fričová Thurichová
Terapeut, výživový a detoxikační poradce
www.bioret.cz
tel.: 777 245 932
e-mail: info@bioret.cz
efektivní pro všechny bez ohledu na věk
a druh nemoci.

Jak omladit tělo i mysl

Všechny kurzy jsou zaměřeny na omlazení
organismu a ozdravení vnitřních orgánů
a dosažení harmonie těla, duše a mysli. Nikdy nemají stejnou formu jako ty předešlé
a proto si v nich každý najde vždy něco nového – včetně těch, kdo je už v minulosti absolvovali. Každý z nás se vyvíjí a učí, a i my
na sobě pracujeme, abychom mohli lidem
přinášet další osvědčené postupy především
založené především na technikách Východu.
I vy se můžete naučit, jak dosáhnout jejich prostřednictvím ozdravení a celkového
omlazení svého organismu a také spokojenosti v životě i na poli psychiky, která je
v dnešním hektickém světě velmi zasažena.
Všichni víme, že fyzické problémy projevené
na těle, začínají právě tam.
Elena Tomilina a Leoš Lacina
tel.: 603 258 558 , www.skolazdravi.eu
e-mail: skola.zdravi@seznam.cz
Kompletní informace ke kurzům a masážím
v roce 2018 najdete v rubrice „Kurzy“ na:

www.skolazdravi.eu
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VETOM

Mobilizuje vlastní sílu těla

Vetom je unikátní patentovaný aktivátor a stimulátor imunity, který zvyšuje odolnost organismu a obnovuje veškeré funkce lidského těla.
Preparáty série VETOM obsahují živé
spory bakterií Bacillus subtilis. Pro vytvoření přípravků Vetom byla izolována bakterie
z přirozeně čistého prostředí ruské Sibiře.
Díky unikátnímu složení mají řadu pozitivních účinků na zdraví:
Při pravidelném užívání preparátů na jaře
a na podzim téměř mizí náchylnost k virovým a infekčním onemocněním.
Byly vykázány pozitivní účinky užívání
při astmatu, chlamydiích, alergiích, hepatitidě A, B a C, jaterní cirhóze a různých autoimunitních onemocněních.
Preparáty se osvědčily jako prostředek doplňkové terapie při rakovině a nádorových
onemocněních.

12 důvodů

proč užívat preparáty Vetom
Nejvýznamnější benefity přípravků jsou:
Komplexní ozdravení a revitalizace
celého organismu – Preparáty Vetom
aktivují regenerační procesy v celém organismu. Neřeší pouze důsledky onemocnění,
ale odstraňují příčinu jejich vzniku.
Preparáty jsou na přírodní bázi, bez
CHEMIE – Preparáty Vetom jsou vyráběny POUZE z přírodních a ekologicky
čistých látek.
Vetom posiluje a aktivuje imunitní systém – Vetom 1.1 pomáhá rychle obnovit
imunitní systém a stav střevní mikroflóry.
Bakterie Bacillus subtilis uvolňují do těla interferon, který vytváří ochranu buněk před
viry, plísněni a bakteriemi.
Bakterie rodu Bacillus mají schopnost
vytvářet přírodní antibiotika – Když
se bakterie Vetomu dostane do
lidského těla, udělá si zde vlastní
průzkum a označí choroboplodné
viry a bakterie. Následně vytvoří takové
přírodní antibiotikum,
které dokáže přesně
řešit daný problém.
Samoanalýza
bakterie – Nejsou
nutná předběžná
vyšetření, bakterie, která se
dostane do těla,
si sama stanoví
diagnózu a řeší
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nejpalčivější problém organismu.
Alkalizace, odkyselení celého organismu, navození zásaditého prostředí –
Bakterie Bacillus vytvářejí kolem sebe alkalické prostředí, čímž zabraňují patogenním
mikroorganismům žít a rozmnožovat se.
Preparáty Vetom obohacují organismus o vitaminy a proteiny – Bakterie
Bacillus vytváří komplex vitaminů B6
a B12 a také nespočet enzymů. Jsou schopné
vytvářet bílkoviny, které v sobě obsahují
aminokyseliny nezbytné pro stavbu celého
těla (tkáně, svaly, orgány, apod.).
Preparáty Vetom mají antialergický
a antioxidační účinek.
Preparáty Vetom napomáhájí procesu
trávení – Bakterie Bacillus uvolňuje
velké množství trávicích enzymů, které
podporují trávení potravy v těle.
Preparáty Vetom čistí tenké a tlusté střevo a zbavují ho hnilobných
procesů – Preparáty Vetom mají schopnost
rozpustit ve střevech i dlouhodobě usazené
nánosy nestrávených zbytků potravy
a zamezit tak uvolňování toxinů do lidského organismu.
Nejvyšší kvalita preparátů – Než
jsou preparáty expedovány, projdou
v laboratořích několikanásobnou kontrolou
kvality a účinnosti.
Preparáty Vetom nemají žádné
vedlejší účinky a rovněž neobsahují
návykové látky.
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Přednášku Nikolaje Záporožského „Vetom
a cesta ke zdraví“ si můžete poslechnout
v rámci výstavy Minerva v sobotu 2. prosince
v 16 hodin.
Více informací na www.vetom.club
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peněz

Jak zajistit hojnost sobě i ostatním,
ekonomickou soběstačnost, svobodu,
zdraví a život s využitím fenoménu
krypto a hybridních měn?
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Duchovní rozměr

Vývoj platidla má bezprostřední vliv na
kvalitu našeho života a zdraví. Pokud si
nezajistíte dostatek kvalitního platidla,
riskujete nejen své zdraví, ale přenesete
tuto nevýhodu i na následné generace.
Právě toto se děje nám všem v současném světě zaběhnutých měn, odborně
FIAT měn (koruna, Euro, Dolar, Rubl...).
Právě z tohoto světa se někteří snaží
uniknout do světa takzvaných, KRYPTOměn (BitCoin, Riplle, Ethereum,
Monero, Dasch, Zcasch...). Na scénu
vstoupil ale další fenomén – HYBRIDNÍ
měna. DASCoin.
K penězům je zapotřebí přistupovat
s ohledem na to, že je v nich transformována životní a duchovní energie. Pokud
je platidlo nekvalitní, budeme s ním
prožívat nekvalitní životy.
Jakou mají vaše peníze kvalitu? Odpovězte si sami. Kolik života a únavy vás
před například třiceti lety stálo vydělat
5 000 Kč? Pokud vám tyto zůstaly na zapomenutém účtu, co si za ně dnes koupíte? Vaše reakce na tyto otázky bude často
v duchu: „A co s tím mám dělat!?“ Přijít
na přednášku „Duchovní rozměr peněz“
na prosincovou MINERVU, případně si
domluvit účast na navazujících bezplatných přednáškách Fascinující Svět Kryptoměn I a II, na které se můžete objednat
na tel.: 733 403 400.
Co vám to vlastně přinese? To ukáže čas.
Již nyní je ale likvidní hodnota DasCoinu, který si kolegové pořídili
v 1. polovině roku 2017, minimálně 10x
vyšší. Předpokládá se, že pokud si pořídíte DasCoin nyní, již za cca čtvrt roku
se jeho cena opět znásobí v souvislosti se
vstupem na světovou burzu. Jde
o zcela nové, revoluční technologie v IT
a aplikace matematických algoritmů pro
finančnictví, bankovnictví a další oblasti,
kde je důležitá bezpečnost a nefalšovatelnost dokumentů a dat – v tomto případě
digitálních peněz. Jednoduše řečeno, jde
o duchovní rozměr peněz – o kvalitní
platidlo, jehož hodnotu skutečně držíte
vy, ne banka.
E-mail: FilosofvPohybu@ seznam.cz
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