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ZDARMA

Když oči mluví

Co lze vyčíst z oční duhovky?

minervafest

Festival poznání a kreativního života
24.–25. 2., Michnův palác, Újezd 450/40, Praha1

Chyťte pevně kormidlo svého života a konečně ho otočte do směru, který vás dovede k životu, po jakém toužíte. Rady a pomocnou ruku hledejte na přednáškách,
workshopech a u odborníků na únorovém Minervafestu. Zde malá ochutnávka.

Groove dance

cesta k sebevědomí a radosti

Iridologie je diagnostická metoda určující zdravotní stav z oční duhovky. Vychází
z předpokladu, že oko je očním nervem
propojeno s mozkem a ten tam nahrává
informace o našem zdraví.
Různé změny v organismu se projevují
určitými znaky v oční duhovce, na panence nebo v bělmu. Oční mapy vznikaly
v různých částech světa nezávisle na sobě,
a přesto jsou si velice podobné.
O rozvoj irisdiagnostiky se nejvíce zasloušil
Ignatz von Pezcely (* 1826 v Maďarsku). V
dětství měl sovu. Ta si zlomila nohu a on si
všiml v jejím oku tmavého proužku. Když
se noha začala hojit, proužek zesvětlal. Velice ho to zaujalo a začal její oči zkoumat.
Později se z něj stal homeopatický lékař,
který měl možnost zkoumat oči svých pacientů a v několika případech dokonce své
diagnózy potvrdil i pitvou.

Naslouchejte řeči barev

Nejsnadnější část iridologie je diagnostika
podle barev. Základní barva očí je modrá
nebo hnědá. Pokud jsou oči zelené, šedé
nebo oříškové, tak se přes základní barvu
přidala ještě jiná. A co barvy znamenají?
Žlutá – sklon k zácpám nebo oslabení ledvin (záleží, kde se nachází).
Oranžová – signalizuje nedostatečnou
tvorbu trávicích enzymů od slinivky nebo
kolísavou hladinu cukru v krvi.
Hnědá – hnědé skvrny značí potíže s játry
nebo se žlučníkem.
Bílá – značí překyselení organismu a sklon
k zánětům.
Béžová – může naznačovat potíže se štítnou žlázou.
Více o iridologii se dozvíte na přednášce
v sobotu 24. 1. na Minervafestu

Jednoduché choreografie, vyjádření emocí, propojení srdcí a cesta k autentickému
projevu sebe sama – to je Groove dance.
Přestaňte se kontrolovat, jak vypadáte,
v tanci se nedá chybovat. Tanec je lék a magie, která vám pomůže nejen se odreagovat, ale i nalézt nové sebevědomí, kreativitu
a opravdovou radost.

Humor jako klíč ke zvládání
těžkých momentů života

Inspirativní
přednáška psychiatra Radkina
Honzáka, který
je známý tím, že
říká, co si myslí,
bez ohledu na
politickou a jinou korektnost. O tématu přednášky říká: „Smích je exploze
radosti, pozitivní emoce, doprovázená
mnoha tělesnými, psychologickými
i sociálními výhodami. Humor není
výsledek radosti, ale výsledek zvládnuté tísně, nepohody a bolesti.“

Kreativní workshop
Další zajímavé přednášky
a workshopy na Minervafestu
Sbohem, plísně! – jak plísně diagnostikovat pomocí EAV a odstranit.
Proč duše šeptá? – Dostaňte se z kruhu
strachu, podceňování a bezmoci tím, že
budete naslouchat své duši. Ona totiž
už mluvit umí, jen pokorně čeká, až jí
dáme slovo.
Vztahy ve světle Védské filosofie –
Barbora Lichtágová studovala Védskou
filosofii v indické škole. Na své přednášce vám představí unikátní pohled na
ženské a mužské schopnosti a naučí nás
navazovat fungující vztahy.
Osudové osmičky – velké dějinné
zvraty se odehrály v letech s osmičkou
na konci. Jaký bude letošní rok?
Šamanská očista – harmonizujte své
tělo, mysl i emoce při individuální
šamanské očistě.
A něco navíc – pohodová muzička skupiny Neřešto a výstava fotek z Indie.
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Radkin Honzák

Seznamte se
s ubrouskovou
technikou (decoupage) v kreativní dílně Marie
Wyplosz a vyrobte pěknou dekoraci nebo
dárek. Naučte se práci se dřevem od Palo
Majka a vyřežte si koníka pro radost.
Workshop je vhodný i pro děti od 6 let.

Let Us Sing in English

Anglické zpívánky pro malé i velké
zájemce o legraci a angličtinu. Pomohou vašemu jazýčku hbitě se obracet ve
slovech a melodiích anglických
písniček, které se
může naučit každý. Vítáni jsou
dospělí i děti.
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Silvie Cifrincová:

Příčiny své psychické nepohody si mnohdy neseme z dětství

Příčiny naší nynější psychické nepohody si mnohdy neseme z dětství. Pokud se nám
je podaří odstranit, můžeme se konečně cítit šťastně. O Transformativních terapiích, které nám v tom mohou pomoci, jsme si povídali se Silvií Cifrincovou.
Kudy vedla vaše cesta k profesi terapeutky?
Nejvíce mě nasměrovala rok a půl trvající
cesta po Latinské Americe a Indii. Bydlela jsem v ášramech a meditačních centrech
a navštěvovala řadu kurzů. Po návratu jsem
ještě absolvovala kurzy kvantové terapie, které mne naučily vědomě měnit okolní realitu.
Bylo překvapivé vidět, jaké „programy“ jsem
žila a při jakých situacích jsem si je utvořila.
Když se mi je podařilo změnit, začala jsem
se konečně cítit svobodně a šťastně… To mě
přivedlo k přesvědčení, že cokoliv je možné,
pokud člověk chce a má otevřenou mysl. My
sami jsme ti, kteří si před sebe stavíme překážky a vytváříme své limity.
Dnes klientům nabízíte takzvané Transformativní terapie. O co jde?
Specializuju se na Kvantovou terapii a Clarity breathwork. Podstatou první z nich
je fakt, že naše chování a prožívání je do
značné míry ovlivněné naším nevědomím,
zejména nezpracovanými a neprojevenými
emocemi z dětství, jako jsou pocity křivdy,
neporozumění nebo neprojevování lásky ze
strany rodičů. Na jejich základě si v mysli
nevědomě vytváříme jednotlivé „programy“

a přesvědčení o sobě i o světě kolem. Pomocí kvantové terapie se dostáváme do situací,
kdy jsme si je vytvořili, a společně je přenastavíme, abychom se cítili svobodní, šťastní,
a milovaní.
Clarity breathwork je metoda kruhového
dýchání, při které se uvolňují bloky, emoce,
traumata z minulosti i přítomnosti. Pomáhá
změnit myšlenkové vzorce, podle kterých
jednáme, strachy a představy, které nás omezují v dosažení plného potenciálu. V důsledku rozšířeného vědomí se klient dostává
„nad“ konkrétní situaci, kterou vidí z jiného
pohledu nebo ji prožije znovu a lépe. Někteří lidé se celý život cítí nemilovaní a nevědí
proč. V průběhu dýchání se jim vyjeví, že
byli už od početí nechtění. Mohou si pak

Oxid dusnatý (NO):

Rozdíl mezi zdraví a nemocí

Snížit svůj tlak, zlepšit průchodnost cév a dostat více krve ke každé buňce těla – na
první pohled těžko řešitelný úkol má ve skutečnosti řešení více než snadné. Klíč
k němu se jmenuje oxid dusnatý, tedy NO. Látka, kterou si vyrábí naše vlastní tělo.
Oxid dusnatý je signální molekula, která umí
pronikat buněčnými membránami a dávat
našim buňkám příkazy. Ovlivňuje funkci
všech tělesných orgánů – plic, jater, ledvin,
žaludku, genitálií a samozřejmě srdce.

NO pro srdce, imunitu i erekci

NO je velice účinným vazodilatátorem
- dokáže roztahovat cévy a zvyšovat tak
průtok krve do každé části těla. Zároveň
brání tvorbě krevních sraženin, reguluje
krevní tlak, zpomaluje tvorbu aterosklerotických plátů v cévách, a dokonce pomáhá
snižovat cholesterol.
NO je nezbytný i pro obranyschopnost
– imunitní systém ho využívá k ničení
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bakterií, virů, parazitů, a dokonce i rakovinných buněk. Ovlivňuje i fungování paměti, protože mozek ho využívá k ukládání dlouhodobých vzpomínek i k přenosu
informací.
V současnosti probíhají i výzkumy mapující roli NO v prevenci Alzheimerovy
choroby. Jeho vliv na průběh sexuálních
funkcí, zejména pak erekce, zase stál na
počátku objevu Viagry.

Více krve pro každou buňku

Velkou roli v objevení funkce oxidu
dusnatého v těle hrál americký vědec Louis J. Ignarro, který za své výzkumy obdržel
v roce 1998 Nobelovu cenu. Své zkušenosti sepsal v knize „Program Ano NO – skutečný zachránci života“.
V knize také přichází s třístupňovým programem, který umožňuje vyživit každou
buňku v těle, aniž bychom museli zásadně
měnit životní styl: stačí do jídelníčku zařadit potraviny s přátelským vztahem k NO,
cíleně užívat doplňky stravy a dodržovat
lehký fitness program ušitý na míru.

v průběhu dýchání prožít lítost nad sebou
a svým osudem, a mohou dojít k přijetí této
situace, pochopení matky a jejího jednání
a odpuštění. Mohou pocítit bezpodmínečnou lásku vesmíru, boha. To vše probíhá na
úrovni srdce a vědomí, ne na úrovni mysli.
Jsem zastáncem názoru, že cesta k trvalé
psychické pohodě, radosti a štěstí, je cesta
směřující k seberealizaci, k čemuž může být
Clarity breathwork nápomocen.
Jak terapie probíhají?
Sezení trvá asi dvě hodiny, Kvantovou terapii je možné dělat i přes skype. Klient přichází s problémem, jako jsou třeba deprese, nízké sebevědomí, problémy ve vztahu
s rodiči, partnerem, nebo s dětmi, ale třeba
i chronické onemocnění. Pomocí postupného dotazování se dostáváme ke kořenům
problémů a programům, které za nimi stojí, a čistíme je. Lidé, kteří v únoru dorazí na
Minervafest si ostatně mohou vyzkoušet, jak
kvantová vlna funguje při menších bolestech
těla nebo mysli.
Základem Clarity breathworku je řízené
dýchání, které trvá asi hodinu. Následně si
povídáme o prožitcích a také pomohu klientovi se zpracováním zážitku a uzemněním.
Kontakt:
Silvie Cifrincová
tel.: 734 252 132
e-mail: Silvie.cif@seznam.cz
www.facebook.com/Transformativn%C3%AD-terapie-Transformational-therapies-175482366291441/
Z doplňků stravy je vhodný zejména
L-komplex H-Technology, který představuje účinnou pomoc při:
u kardiovaskulárních onemocněních
a vysokém krevním tlaku,
u cukrovce,
u poruchách
erekce,
u rakovině, vře
dech a infekcích,
u Alzheimerově
nemoci a roztroušené skleróze,
u močové inkontinenci a urologických problémech,
u zánětlivých
onemocněních,
únavovém syndromu.
Pro více informací o oxidu dusnatém
a jeho působení na organismus se podívejte na záznam rozhovoru s RNDr. Vladimírem Hricíkem, CSc. z pořadu Očima
Josefa Klímy (http://prima.iprima.cz/porady/ocima-josefa-klimy/38-epizoda).
Produk L-complex objednávejte na
tel.: 603 231 253, 00421 905 256 038
na e-mailu: hricik@stononline.sk
a také na e-shopu http://www.obchodmedunka.cz/L-COMPLEX-H-TECHNOLOGY-d122.htm.
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Čas myslet na zdraví

Trávicí potíže podle tradiční čínské medicíny
Konec roku se obvykle nese ve znamení mnoha prohřešků proti zdraví. V období
od ledna do března bychom toho tedy pro své tělo i duši měli dělat více než po zbytek roku, abychom své chyby napravili.
i když nepije bublinky.
A jak se pozná, že máme překyselený
organismus a žaludek? Buď nás pálí žáha,
tedy že kyselé šťávy cítíme v krku a ústech,
anebo máme kyselou moč, a to se pozná
lakmusovým papírkem.
Naše babičky používaly proti překyselení a pálení žáhy jedlou sodu, ale to se nedá
dělat po každém jídle. Bojovat s tím je ale
nutné, protože z překyselení organismu
a žaludku vznikají zdravotní problémy
jako jsou žaludeční vředy, poškození štítné žlázy, jícnu, jater nebo žlučníku.
Přes vánoční svátky většina lidí nějaké to
kilo nabere. Jídlo a pohádky, to není moc
dobrá kombinace. Břicho nafouklé, těžké
nohy, komu by se chtělo ven? Novoroční
předsevzetí moc nefungují a jazyk s očima
hledají, co by nám ještě chutnalo.

Jak mozek pozná nasycení?

Největší problém je rychlost nervového propojení mezi žaludkem a mozkem.
Mezi tím, kdy žaludek vyšle informaci, že
už má dost, a tím, kdy ji mozek obdrží, je
asi půlhodinová prodleva. Co tedy dělat,
bychom navzdory tomuto prodlení dokázali zabránit přejídání?
Ideální je pít před jídlem a zaplnit tak
žaludek vodou – samozřejmě teplou. Někdo tvrdí že ho voda tlačí v žaludku anebo
je „těžká“. Někoho dokonce překyseluje,

Změňte stravovací návyky

A jak z toho tedy ven? Nejjednodušší je
změnit stravovací návyky. Začít jíst zásaditá a neutrální jídla a nepít vodu a piva
s bublinkami – z druhů piv jsou z tohoto pohledu nejméně problematické Plzeň
a Radegast, ale žáha může pálit i po nich.

Jak pomůže čínská medicína?

Z hlediska čínské medicíny je u komplexních stavů s pálením žáhy, bolestí břicha
s pocity roztažení a bolestmi v pravém
podžebří potřeba zprůchodnit játra, napravit čchi a zprůchodnit dráhy slinivky,
sleziny, žaludku, žlučníku a jater. Nejlepší
zkušenosti mám s přípravkem shuganwan
(ZCH4.8-4048).
Nejsou-li bolesti v podžebří a převládá-li
únava s pocity roztažení a plnosti nadbřišku, můžeme využít bylinnou směs T77
Harmonický střed, která při popsaném terénu pomůže i s nějakým tím kilem navíc.
Pokud se obtíže objevují po jídle, zejména
tučném, mastném či smaženém, můžeme
uvažovat o baohewanu (XJH1.9-2289).

Rady moudré sovy

5 tipů

proti jarní únavě

Trápí vás v předjaří vleklá únava
a potíže s imunitou? Zde je prá tipů
jak dát tělo do kupy.

1

Doplňte vitamin D3 – tento vitamin
vzniká v kůži působením slunečního
záření, a proto je jeho deficit po zimě
častý. Déčko je přitom nezbytné pro
imunitu a jeho nedostatek je spojený
s rizikem diabetu a roztroušené sklerózy.
Vsaďte na zelenou – zelené rostliny
obsahují spoustu vitaminů, aktivní
enzymy a také chlorofyl s mimořádnými
antibakteriálními a antivirovými účinky.
Pěstujte si řeřichu, pažitku či jiné zelené
„lupení“, sbírejte je v přírodě nebo zkuste
alespoň mladý ječmen.
Berte adaptogeny – ženšen, suma,
rhodiola, maca... Všechny tyto rostliny zlepšují odolnost vůči stresu, celkově
posilují a podporují imunitu.
Cvičte – jóga, taj-či nebo třeba Pět
Tibeťanů. Všechna tato cvičení nejen
protáhnou a posílí tělo, ale působí protistresově a obnoví oběh energie v těle.
Běžte do přírody – pohyb na čerstvém vzduchu je pro zdraví a kondici
zcela nezbytný. Půlhodinka svižné chůze
denně (nebo alespoň 3x týdně) dokáže
téměř zázraky. V přírodě, která se probouzí k životu, navíc načerpáte energii ze
všeho nejlépe.

2
3

4
5

Potíže z ledničky

Potrápit ale může i opačná situace, kdy
ke zhoršenému trávení došlo zachlazením nápoji z ledničky či studenými jídly,
jako je bramborový salát, pak se využívá
zahřívající lizhongtang (AWC1.9-1009).
Jeho typický obraz je osoba se zimomřivostí, nesnášenlivostí chladu, s průjmy
a s pocity roztaženého či bolestivého břicha, které subjektivně ustupují při zahřátí.
Nezkoušejte se léčit sami, je třeba navštívit
odborníka a určit strategii. Pokud jsme se
dostali způsobem života do zdravotních
problémů, zkuste změnit stravovací návyky, přidejte více pohybu na zdravém
vzduchu. Mějte pod kontrolou, kolik toho
sníte, neochutnávejte z talířů druhých
a z hrnců na plotně. Pokud to zvládnete,
máte i svůj život pod kontrolou. Zdraví se
lehce ztrácí a těžko vrací.
Radomír Klimeš
terapeut tradiční čínské medicíny
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MINERVAfest – festival poznání a kreativního života

Program přednášek a seminářů

Sobota 24. února
Sál I
10.00–11.00 Renata Nováková
Člověk jako vysílač a přijímač
Vesmírný princip vysílání a přijímání
a jeho aspekt „stejné přitahuje stejné“.
Osobní energie dne. Naše přání a vášně.
Vliv nízkých duší. Život ve světě obrazů.
Strach a jeho překonání.
11.00–12.00 Ludmila Cernsteinová
Tuky v prevenci vážných nemocí
Odbornice v oblasti panenských olejů vás
naučí, proč je nutné konzumovat zdravé
tuky a jak s jejich pomocí předcházet nemocem. Přidá i rady našich babiček.
12.00–13.00 Mgr. Ing. Bc. Otto Tylš
Vodíková voda a výživa buňky
Vodíková voda – nejlepší antioxidant, který
se podobá zázračné vodě z francouzských
Lourd. Jak ji vyrobit? Další antioxidanty
a přípravky pro výživu buňky.
13.00–14.00 Ing. Ivan Benetin
Zbavte byt negativních energií
Jak zbavit svůj příbytek negativních energií
pomocí orgonitů. Jak čistit energetické pole
člověk. Orgonit jako pomocník při harmonizaci čaker.
14.00–16.00 Ing. Milena Pohlová
Chcete hezký vztah?
Zákonitosti vztahů a možnosti nápravy
krizí a konfliktů.

Které potraviny jsou zdravé a které dokonce
paří mezi superpotraviny? Jak nakupovat
jídlo a jak vařit? Jak změnit svůj jídelníček?
11.00–12.00 MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Humor v životě a medicíně
Známý psychiatr
a propagátor psychosomatiky u nás
vás naučí využívat
humor ke zvládání
těžkých životních situací. Protože humor
není výsledek radosti, ale výsledek zvládnuté tísně, nepohody a bolesti.
12.00–13.00 Radim Čada
Stravování, metabolismus,
duchovní běh
Duchovní běh života běžce, během běhu
v radosti, bez zranění a bolesti. Životní příběh cesty od vrcholového sportu k duchovně pojatému běhu a vítězstvím nad sebou
samým i soupeři.

16.00–17.00 MUDr. Eva Moučková
Jarní detoxikace
Bylinky, koření i stravovací systémy, které
vám pomohou očistit organismus a získat
více energie.
17.00-18.00 PhDr. Lenka Volavková –
Soham
Šamanské poradenství a očista
Pomocí šamanských nástrojů a technik lze
ovlivnit tok energie v našem těle i v prostředí. Harmonizujte své tělo, mysl i emoce při
individuální šamanské očistě a poraďte se
o oblastech života, které vyžadují řešení.

Sál II
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Sál III

10.00–12.00 Ing. Tomáš Sychra
EAV a plísně
Složení plísní je v posledních desetiletích
odlišné než to, na které je náš organizmus
adaptován. Jak plísmě diagnostikovat pomocí EAV (měření akupunkturních drah)
a jak je léčit bylinnými produkty?

12.00–14.00 Magda Floriánová
Keltské kolo roku
Kalendář, podle kterého se řídíme v dnešní
době, neodpovídá skutečnému životnímu
cyklu. Pokud se naučíte žít v přirozeném
cyklu a harmonii s přírodou, bude to mít
příznivý vliv na vaše fyzické i duševní zdraví. Přestanete hledat svůj životní styl
u jiných etnik a pochopíte, jak silnou oporu
máte ve vlastních tradicích.

13.00–14.00 PhDr. Lenka Volavková
Anglické zpívánky
Let Us Sing in English
Zpívánky pro malé i velké zájemce o legraci
a angličtinu. Pomohou vašemu jazýčku hbitě se obracet v příjemně plynoucích slovech
a melodiích anglických písniček. Vítáni jsou
dospělí i děti.
14.00–16.00 Dušan Dvořák
Zahradníkův rok konopí:
příprava na sadbu
Zasejte si své vlastní konopí, abyste mohli
využívat jeho léčivé účinky.

10.00–11.00 Martina Šárová
Začínáme jíst zdravě

Účinky unikátní léčebné metody Dr. Erica
Pearla, která se zabývá nastolením rovnováhy a integrity v našem životě. Je to ZMĚNA
projevující se ve všech aspektech našeho
života – tj. emocí, mentality, fyzikálního těla
a přístupu k životu.

16.00–18.00 Iveta Skřivanová
Martin Kubů
Rekonektivní léčení, The Reconnection

14.00–15.00 Veronika Kmochová
Na vlně dechu
Dech je dar, který můžeme používat nejen
k udržení tělesných funkcí, ale i fyzického
i duševního zdraví. Lektorka jógy a relaxačního dýchání vás naučí základní typy
dechových cvičení, která můžeme využívat
kdykoliv během dne.

www.minervazdravi.com
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Absolventka studia Védských filosofií na
indické škole objasní příčiny konfliktů mezi
muži a ženami a nastíní cesty k jejich řešení.

15.00–16.00 Eva Jungová
Fenomén nevědomí
Eva Jungová se věnuje léčení duše. Provádí
diagnostiku nevědomí, hledá příčiny a souvislosti. Objevila svou metodu, s jejíž pomocí odstraňuje emoční bloky. Kombinuje
několik diagnostických metod.
16.00–18.00 Mgr. Helena Cmurová
Olejovo-bílkovinová strava
Léčebný stravovací
systém německé
vědkyně Dr. Budwig
(+2003) je vhodný
pro prevenci i léčbu
všech civilizačních
nemocí včetně rakoviny.

Neděle 25. února
Sál I

10.00–11.00 Pavel Vojkůvka
Prevence a léčba civilizačních chorob
Jak změnit stravu, životní styl i své myšlení,
abychom se vyhnuli rakovině a jiným vážným nemocem.
11.00–12.00 Petr Veselý
Čínská astrologie
(Ba-Zi, 4 sloupy osudu)
Mocný nástroj nejen k sebepoznání a seberealizaci. Pomocí karty Ba-Zi lze určit charakteristiku povahy člověka, vhodnou oblast
uplatnění či tématiku partnerských vztahů.
+ písně s kytarou (vlastní tvorba).
12.00–13.00 Josef Kaplan
Nemoci zrozené v kanceláři
Jak pomocí energie léčit problémy se zády,
karpálními tunely očima a další potíže,
které trápí osoby pracující s počítačem.
13.00–14.00 Jiří Vokoun
Kryptogramie abecedy
Chcete poznat své možnosti? Přijďte se
naučit ovládat sami sebe pomocí znalosti
energie písmen abecedy.
14.00–16.00 Ing. Zdeněk Jermář
Antioxidační metody a vitaminy
Jak ochránit tělo před neustálými útoky
volných radikálů.

11.00–13.00 Jitka Lenková
Další osudový „osmičkový“ rok?
Ta data máme všichni pevně zakotvena
v paměti – roky 1968, 1948, 1938, osudové
události, které nedopadly v náš prospěch.
Co nás tedy čeká v roce 2018?
13.00–14.00 Hana Jánská
Iridologie – diagnostika z očí
Lidské oko je pro zkušeného iridologa mapou, ze které může číst. Ukážeme si, jakými
znaky se v očích projevují různé zdravotní
potíže. Vše si vysvětlíme na fotografiích očí
s viditelnými detaily.

Sál II

15.00–16.00 Libor Bednařík
Neznámé příčiny „nevyléčitelných“
nemocí
Proč vzrůstá počet chronických onemocnění? Odkud se berou dříve vzácné nemoci?
To vše na krátké, ale intenzivní přednášce
spolumajitele firmy Divine Way.
16.00–17.00 Stanislav Miler
Zdravá rostlinná strava
Povídání a sdílení zkušeností z oblasti rostlinné stravy.
17.00–18.00 Jaroslav Jarosurabbu Vydržel
FENG SHUI pro rok 2018
Podle Feng Shui dochází každoročně k pohybu hlavních proudů energií čchi. Jaké
vlivy to budou letos? Jak poznat příznivé
a nepříznivé vlivy? Jak se vyhnout nepříznivým činnostem v těchto sektorech?

Sál III

14.00–15.00 Jana Vejsadová
Proč duše jen šeptá
Některé situace vypadají jako neřešitelné,
jenže náhody neexistují. Dostaňte se z kruhu strachu, podceňování a bezmoci tím, že
budete naslouchat své duši. Ona totiž mluvit umí, jen pokorně čeká, až jí dáme slovo.

15.00–16.00 Josef Celucký
Jednoduchý klíč ke zdraví
Poznejte přípravek, který vám pomůže
v prevenci chřipky, infarktu a mozkové
příhody.
16.00–18.00 Vladimír Chobola
Nirvanaroom
Tantrický dialog duše a těla
Aktivací vlastního těla získáme prostředek
k duchovnímu růstu. Skrze dotyky a cvičení
jsme schopni postupně otevírat se vyšším
vibracím. Povídat si budeme o tantrickém
milování, tantrických masážích, józe, stravě,
dýchání, chůzi a držení těla. O komfortní
zóně a posunování hranic.

Tělocvična
Sobota

10.00–11.00 Slávek Hlas
Šamanské bubnování
Zabubnujte si s námi – bubny sebou!
11.00–12.00 František
Čchi kung pro přežití
Návrat ke zdraví a svobodě v nezávislosti.

10.00–12.00 Ing. Ludmila Novák
Potenciál osobnosti, školy na tento
život – workshop

www.minervazdravi.com
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12.00–14.00 Marie Beznosková
Andělský workshop
Myšlenky a pocity mají svou vlastní energii,
která přitahuje energii stejné povahy. Do
svého života tak přitahujeme to, na co nejvíc myslíme, čemu věříme, co v hloubi duše
očekáváme anebo co si nejživěji představujeme. Naučte se jednoduché cvičení tvůrčí
představivosti a naprogramování.

14.00- 15.00 ing. Jiří Mareš
Očista duše i těla návraty do minulosti
Hledání příčin našich problémů metodou
hlubinné regrese.

16.00–18.00 Mgr. Boris Nakladov
Vzorec štěstí
Jak žít a přemýšlet, abychom byli štastní.
10.00–11.00 Barbora Lichtágová
Vztahy podlé Védské filosofie

Jak vypočítat z data narození úroveň svého
fyzického, astrálního a mentálního těla, a
také planetární, sociální a karmické úkoly
pro tento život, kód úspěchu a neúspěchu.
Zrodila se vaše duše na Zemi, nebo je z jiných světů?

12. 00–13.00 Martina Šárová
Groove dance: tanec bez boje
Koncepční taneční program, který nabízí
nejen tanec a fyzický pohyb, ale také zábavu, odreagování, nastartování sebevědomí,
pokračování na straně 6
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Pokračování ze strany 5
poznávání, sdílení a opravdovou radost.
Odnaučíte se stydět a řešit to, jak při tanci
vypadáte, ale budete přítomní ve svém těle.
13.00–14.00 Radim Čada
Čchi Kung ve frereidingu, běhu a životě
Duchovní přístup maratónského běžce
a freereidera.
14.00-15.00 Václav Mornštejn
Čchi Kung v judu, judžitsu a sebeobraně současnosti.
Předvádí trenér a účastník mistrovství světa (3. DAN judo, 8. DAN judžitsu).
15.00–16.00 Marie Wyplosz
Palo Majko (Slovensko)
Kreativní workshop
Ubrousková technika (decoupage) a práce
se dřevem (výroba koníka). Kreativní dílna
vhodná pro děti od šesti let. Vstup 150 Kč
(není součástí celodenního vstupného),
materiál v ceně. Nutno se přihlásit se předem na tel. 777 55 68 71.
16.00-17.00 Skupina Neřešto
Koncert pro radost a pohodu
Čtyři skvělí muži se dali dohromady (tak
trochu náhodou), vznikla
kapela NEŘEŠTO a nahráli CDčko. Je to taková
poklidná muzička, vše
vlastní tvorba.

Neděle

14.00–15.00 Marie Wyplosz, Palo Majko
Kreativní workshop
Ubrousková technika aneb decoupage, práce se dřevem, výroba koníka. Vhodné pro
děti od 6 let. Vstupné 150 Kč, nutno předem přihlásit na tel. 777 55 68 71.
15.00–16.00 Slávek Hlas
šamanské bubnování – bubny sebou
Více na www.minervazdravi.com
www.facebook.com/minervazdravi
Vstupné na výstavu: 35
Vstupné na 1h přednášku: 50 Kč
Vstupné na 2h seminář: 100 Kč
Jednodenní vstupné: 250 Kč
Dvoudenní vstupné: 500 Kč
Přihlaste se na MINERVAFEST přes
formulář na www.minervazdravi.com.
Získáte vstupné na výstavu ZDARMA
a dvoudenní vstupné za 450 Kč.
Minervafest v roce 2018
9.–10. června, 8.–9. září., 8.–9. prosince.

Je zkušenou terapeutkou EFT a biorezonance, nyní se však navíc vrhla na pořádání
kurzů, v nichž zájemce učí jak správně jíst a vařit. Marcela Fričová Thurichová z Pracoviště přírodní a estetické medicíny BIORET totiž trvdí, že pokud nasloucháme svému
tělu, dokáže být správně zvolená strava tím nejúčinnějším lékem.
cí a naopak – správná úprava jídelníčku
může působit vyloženě léčivě. Správně jíst
znamená dobře se cítit a hlavně být zdravý
a plný energie.
Jakým způsobem určujete, jaká strava je
pro konkrétního člověka vhodná?
Hodně vycházíme ze stravování podle krevních skupin. Pro každou krevní skupinu totiž existují vhodné a naopak nevhodné potraviny – například skupina A neumí dobře
trávit a zpracovávat maso, a proto jejím nositelům dělá dobře vegetariánská strava. Využíváme a doporučujeme také zkušenosti
z tradiční čínské medicíny a její typologie
a přizpůsobení stravy podle ročního období.
Hodně také používáme biorezonanci, konkrétně přístroj BICOM, který dokáže pro
každého přesně vytestovat, které potraviny
jsou pro něj vhodné a které nikoliv. Každého
ale zároveň učím, aby naslouchal svému tělu
a nepouštěl se do žádných extrémů.
Na Pracovišti přírodní a estetické medicíny Bioret jste rovněž začala vést kurzy
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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.

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

Správná strava dokáže léčit
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oáza zdraví a pohody

Nabízíme i pronájem místnosti (pouze
vybrané dny v týdnu)!

Marcela Fričová Thurichová:

Prý nesnášíte slovo dieta. Proč?
Protože univerzální jídelníčky nefungují, ať
už jsou vytvořeny za účelem hubnutí nebo
zlepšení zdraví. Každý organismus je totiž
jedinečný a co na jednoho působí příznivě,
to může druhému dokonce uškodit. Pro každého bez rozdílu ale platí, že konzumací
nevhodné stravy si pomalu otravuje organismus. Pokud například někdo trpí neustálou
únavou, bývá na vině právě nevhodná strava. Organismus totiž musí plýtvat energií
na její zpracování, a tato energie pak chybí
jinde. Dlouhodobým špatným stravováním
se tak můžeme propracovat k řadě nemo-

Centrum MinervA

s názvem „Kurz vaření s Marcelou: Chutně s láskou a přirozeně svému tělu“. Co se
v nich zájemci mohou naučit?
Jde o všeobecný kurz, kde se snažíme lidem
předat informace o tom, jak se v dnešní
době jedové, chemické, éčkové a zakonzervované snažit stravovat a co nejvíce stravy si
vyrobit sami. Hodně se zaměřujeme na omezení tzv. bílých jedů: mouky, mléka, cukru
a soli, protože jejich nadbytek je jednou
z důležitých příčin vzniku řady nemocí. Například cukru konzumuje průměrný Čech
dvakrát více, než je doporučené maximální
množství. To pak s sebou nese nejen zvýšený
výskyt obezity, ale i cukrovky, nemocí srdce
a cév nebo zvýšenou zátěž ledvin.
Účastníky kurzu rovněž seznamujeme se
zásadami detoxikačních kúr pomocí úpravy
stravy, pití šťáv či úplných půstů. Ve střevech
je totiž základ imunity. Nechybí ani ochutnávky, protože dlouhodobě můžeme jíst jen
to, co nám doopravdy chutná.
Kde a kdy se kurzy konají?
Konají se v Praze Klánovicích a v Praze Podolí. Trvají 3–4 hodiny, v ceně 1 490 Kč je i
materiál s informacemi a recepty. Termíny
v únoru a březnu jsou již obsazené, nejbližší volný je 20. dubna, v průběhu února
však vypíšeme ještě další – budou na našich
stránkách.
Kontakt:
e-mail: info@bioret.cz
tel.: 777 245 932
www.bioret.cz,

www.minervazdravi.com
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Pavlína Hornáková:

Chiromantie je hluboký zážitek
Pro čtení jsou oči potřeba, v případě chiromantie neboli čtení z ruky to až tak neplatí.
Důkazem je Pavlína Hornáková – ač od dětství zrakově postižená, dokáže v lidských
dlaních vidět neuvěřitelné věci. Včetně cesty k řešení vašich potíží.
Zabýváte se chiromantií. Co si pod tímto
termínem máme představit?
Chiromantie je čtení z rukou, přesněji
z dlaní. Právě tam lze totiž najít mnoho informací týkajících se minulosti, přítomnosti
a budoucnosti, stejně jako vodítka k vyřešení různých životních situací. Platí přitom, že
něco je dané a něco můžeme ovlivnit.
Co všechno tedy z dlaně lze vyčíst?
Lze v nich najít povahu člověka, partnerské vztahy, životní úspěchy, minulé životy,
zdraví, cestování, práci, děti, majetek... Ale
také schopnost otevření se a práce na sobě.
Vesmír mě přitom vede a pomáhá mi najit
individuální řešeni pro každou bytost.
Jaké předpoklady člověk potřebuje
k tomu, aby se číst z dlaní naučil? A nakolik se to liší třeba od výkladu karet?
Já jsem měla maminku, která měla jasnozřivé schopnosti a od devíti let mě zasvěcovala
do ezoterických nauk. Pro mě je to tedy dar
shora a děkuji za něj. Od výkladu karet se
chiromantie liší tím, že je mnohem hlubší a
osobní. Mohu mít s každou bytostí individuální vztah, různý přístup ke každému... Je to

zkrátka osobní, lidské, úžasné a obohacující nejen pro člověka, se kterým pracuji, ale
i pro mě samotnou.
Nelimituje vás to při chiromantii vaše zrakové postižení?
Se zrakovým postižením jsem se už narodila, ale rozhodně mě to nelimituje. Naopak mě to už odmalička otevírá směrem
květší citlivosti, pochopení a soucitu k člověku a udržuje mne to v pokoře. Mimosmyslové vnímaní a intuici mám otevřené a stále
mě to udržuje ve střehu. Nějaký čas jsem se
tím učila pracovat a žít, ale dnes to vnímám
jako velký dar a jsem za to vděčná. Mám
velkou víru a důvěru v to, co dělám.
Kromě chiromantie se zabýváte i dalšími
metodami. Můžete nám je přiblížit?
Pracuji s intuicí, kyvadlem, automatickou
kresbou a zabývám se i astrologií.
Jak v případě konkrétního klienta vybíráte, kterou metodu použijete?
S každým je to úplně jiné. Někdy používám
kyvadlo, jindy čtení z ruky... Vždy mě při
tom shora vede Bůh a Vesmír.

Zlaté recepty Čchi-kungu
podle Eleny Tomiliny

Elena Tomilina již více než čtvrtstoletí studuje prastaré východní filosofie a na jejich základě vyvinula vlastní, účinné metody léčení a omlazení, které učí ve svých kurzech. Metody inspirované Čchi-kungem vám například pomohou účinně zlepšit zrak.
Lidé si nejsou vědomi toho, jak velké rezervy ní. My ale svoji přírodní stránku zanedbámá naše tělo a jak je rozvíjet. Účinné metody váme a upřednostňujeme sociální potřeby:
přitom byly vyvinuty už ve starověké Indii
práci, finance, komunikaci… Pak se divíme,
a Číně. Na tomto základě byl vytvořen
odkud plynou naše nemoci. Jsme tak
systém čchi-kung.
zvyklí na moderní tempo života,
Nejlepším časem pro obnovu a posílení
na materiální bohatství
zraku a zdraví je jaro a začátek léta, kdy
a přitom jsme ztratili přise příroda probouzí a obnovuje. Na
rozenou citlivost, intuici
dobrý zrak má vliv nejen stav očních
a radost ze života. Naučíme
svalů, ale také stav celého organizmu,
se používat základní akuprea proto náš kurz na posílení zraku zasurní body, které nám pomáhají
hrnuje řadu cvičení na udržení zdravého
proti bolesti, zlepšují energetický tok
těla a emocionální rovnováhy. Cvičení
v těle, odstraňují bloky v kloubech
pomáhají odstraňovat napětí v očích
a zrychlují ozdravné procesy v těle,
i jsou dobrá pro ty, kdo trpí únavou a supomohou urychlit látkovou výměchostí v očích nebo pracují na počítači.
nu, obnovují pohyblivost kloubů.
V čchi-kungu se často používají protaZnovu pocítíte radost z pohybu
hovací cvičení s obrovským účinkem na
a vrátíte se k aktivnímu životu.
tělo i psychiku. Umožní nám dosáhnout pružnosti mládí, zdraví, dlouhoMládí v kostech
věkosti, dobré nálady a sebevědomí.
Dokud jsme mladí, naše kosti
jsou pevné a pružné a kostní
Radost bez stresu
dřeň produkuje dostatek červeČlověk je bytostí sociální, ale i přírodných krvinek. Časem se kostní dřeň mění
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S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji
obracejí?
Nejčastěji ke mně lidé přicházejí s problémy
v partnerských vztazích, práce, zdraví či
oblasti úspěchu v životě. Nechybějí ale ani
otázky ohledně duchovního života. Lidé si
potřebují uspořádat své myšlenky, hodnoty,
priority, zajímají se i o minulé životy, čím
byli a podobně.
Jakým způsobem je vedete k řešení jejich
problémů?
Především je podporuju v hledání svých
vlastních odpovědí. Naslouchám jim a nechám je pracovat vlastním tempem. Co si
ze setkání odnesou, či neodnesou, záleží
jenom na nich.
Kontakt
Pavlína Hornáková
tel.: 774 877 210
matulovapavlina@seznam.cz
na tuk a kosti začínají být křehké. Obvykle
nám doporučí minerální doplňky stravy,
vědci však už dospěli k závěru, že je možné
zabránit vzniku a rozvoji osteoporózy cvičeními, která vyvíjejí malý tlak na kost.
Tajné techniky taoistických mnichů podporují energetickou stimulaci kostní dřeně,
zpomalují křehnutí kostí a jejich zpevňování a napomáhají zvyšovat tvorbu hormonů.
Dochází i k omlazení kostní dřeně, ale i zlepšení kvality krve a krevního oběhu, upevnění životní síly, udržení vnitřního systému organizmu a zlepšení stavu zdraví jako celku.

Program na jaro 2018
16.–21. 4. Švagrov

Zlaté recepty Čchi-Kungu – jak si přirozeně zlepšit zrak

22.–28. 4. Střelské Hoštice

Radost ze života bez stresu a přirozený
způsob zlepšení zraku

28. 4.–4. 5. Arnoštov

Čchi-kung – poezie pohybu

5.–11. 5. Maxov

Jak si zachovat mládí a zdraví v kostech
– tajné techniky taoistických mnichů
Více na www.skolazdravi.eu
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Rekonektivní léčení

Uzdravující návrat k harmonii

Někdy to může vypadat jako zázrak. Absolvujete tři sezení, a začnou se ve vašem životě
dít změny: nemoci ustupují, vztahy v rodině se napravují... Jak je to možné, o tom jsme
si povídali s praktiky Rekonektivního léčení Ivetou Skřivanovou a Martinem Kubů.
pole rekonektivních frekvencí a skrze nás je
klient schopen je také ucítit a vzpomenout
si, že je zná.
IS: Samotné sezení trvá 30 minut, optimální
jsou 3–4 sezení v rozmezí 7–10 dnů, nechceme vytvářet závislost. Jakmile tělo frekvenci
na úrovni harmonie a zdraví znovu pocítí,
Čím vás rekonektivní léčení oslovilo?
umí se do ní samo naladit a zůstávat s ní ve
Iveta Skřivanová: O Rekonektivním léčení spojení. Nastartovaný proces, pak probíhá,
jsem slyšela od kamarádky a zaujalo mě svojí i když už klient na lehátku dávno není.
jednoduchostí, komplexností a tím, že působí na rovině příčiny bez zaměřování se na Jak se tváří lidé, když jim nestanovíte diadaný problém. Po semináři Dr. Erica Pearla, gnózu, jen je položíte a chodíte okolo nich?
leadera této metody, jsem frekvence vníma- MK: Většinou přicházejí lidé, kteří už o mela tak silně, že jsem se rozhodla stát se prak- todě něco vědí, takže si lehnou a jsou připratikem RL pro jeho jedinečnost a hloubku.
veni si tu půlhodinu užít.
Martin Kubů: Dostal jsem knihu Erika Pear- IS: Spousta lidí má na lehátku zajímavé zála. Do té doby jsem pracoval s Reiki, pou- žitky. Někteří třeba pohybují očními víčky,
žíval hypnoterapii, EFT. Hlavně mě oslovi- jiní cítí brnění, vidí barvy, obrazy... Ty zálo, že u této metody nejsou žádná omezení, žitky jsou příjemné, ale není to pro léčení
nemusím dělat ochranné rituály, oslovovat podstatné. Někdo třeba necítí vůbec nic, ale
bohy a velmistry. Šel jsem na seminář a stal přesto má jejich léčení stejnou hodnotu.
se praktikem Rekonektivního léčení a The
Reconnection. Předtím jsem absolvoval své Máte nějaký zajímavý příklad z praxe?
osobní The Reconnection, při kterém jsem IS: Přišla třeba ke mně paní, která dostala dva
nic zvláštního necítil, ale pak během pár mě- poukazy k narozeninám. Nic o metodě nesíců nastaly v mém životě zásadní změny.
věděla a řekla, že její zdravotní stav odpovídá věku a léčit nepotřebuje. Při prvním sezeNa jakém principu metoda pracuje?
ní měla zajímavé prožitky, tak řekla že přijde
IS: Navrací člověka do přirozeného stavu ještě jednou. Dva týdny po druhém sezení
harmonie, rovnováhy a zdraví. A děje se to jsem ji potkala a dozvěděla jsem se zajímaskrze frekvence, které nás obklopují a jsou vou věc. Před dvanácti lety měla na kole úraz
i naší součástí . Rekonektivní frekvence vy- hlavy a zcela ztratila chuť a čich – podle léladí naše tělo na úrovni základní frekvence kařů nevratně. Po druhém sezení se ale chuť
zdraví a napraví chyby v energeticko-infor- i čich vrátily! Dala si tedy ještě třetí sezení
mačním systému těla i psychiky. Jinými slo- a myslela, že už jí nic nemůže překvapit.
vy vymaže ze systému původní chybu, která A ona se jí ještě narovnala nosní přepážka.
je příčinou nerovnováhy, a tím jí vyléčí na MK: V roce 2009, když jsem prošel semináúrovni mentální, emocionální, psychické řem, jsem chtěl metodu někde vyzkoušet.
i fyzické. Praktik RL se jednoduše naladí na Mému sousedovi na chalupě přijel švagr,
tyto frekvence a díky tomu je schopen tyto který měl na krku obrovský nádor v pofrekvence cítit i klient a jeho tělo. Něco hlu- sledním stádiu. Lékaři mu dávali čtrnáct
boko uvnitř na podvědomé úrovni si vzpo- dní života. Prošel jsem s ním jedno sezení
mene, že takto umí vibrovat také, a začne tak a s dalšíma dvěma jsme pokračovali na
vše postupně navracet do rovnováhy.
dálku. Asi za měsíc jsem přijel na chalupu
MK. U metod, jako je třeba Reiki nebo Či- a soused za mnou hned běžel, že ten obrov-kung, se léčí pouze energií. U Rekonektiv- ský nádor úplně zmizel a s ním i metastázy.
ního léčení jde nejen o přenos energie, ale A podobných případů vyléčení na různých
i světla a informací v harmonické podobě.
úrovních mám celou řadu.
Iveta Skřivanová – tel: 724 083 004
Jak probíhá léčba? Pacient přijde, řekne,
rekonektivniterapie-podebrady.cz
jaký má problém...
iveta.skrivanova@rekonektivnicentrum.cz
MK: To právě vůbec ne. Nás nezajímá, s čím
Martin Kubů – tel.: 777 349 789
přichází. Skoro je lepší to nevědět. Po rozhowww.martinkubu.cz
voru se položí na lehátko, my se naladíme na
info@martinkubu.cz

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
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