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Oolong

Čaj, který uzdravuje

Černý, nebo zelený? Většina lidí volí
mezi těmito dvěma čajovými variacemi.
Přesto se ale alespoň občas vyplatí zůstat
„na půl cesty“ a dát si čaj polofermentovaný, tedy oolong. Překvapí vás nejen
jedinečnou chutí, ale i zajímavými účinky na tělo i mysl. Může vám například
pomoci zhubnout, snížit cholesterol
i hladinu cukru v krvi.
Čaj je druhý nejoblíbenější nápoj na světě,
hned po vodě. Pochází z rostliny camellia
sinensis (čajovník čínský) pojmenované
podle botanika Georga Kamila.
Zelený čaj není oxidován, což znamená,
že je zpracován hned po sklizni. Na rozdíl
od černého čaje, který prošel skrz úplnou
oxidací. Oolong čaje jsou z tohoto pohledu
něco mezi zeleným a černým čajem – proces oxidace u nich proběhl jen do určité
míry, proto se také nazývají polozelené.

ZDARMA
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Zatočte se stresem, načerpejte pohodu a pozitivní zážitky a najděte cestu do svého
nitra, kde najdete odpovědi na všechny svoje otázky. Štěstí totiž často bývá jen otázkou rozhodnutí. Na prosincovém MinervaFestu na vás čeká spousta zajímavých přednášek a workshopů i možnost nakoupit zajímavé vánoční dárky za výhodné ceny. Zde
je malá ochutnávka, kompletní program najdete na stranách 4–6.

Radkin Honzák

Vztah lidského těla a duše

PAVeL – Zpívající mísy

Odpočiňte si, zharmonizujte tělo i mysl
a načerpejte energii pro hektický předvánoční čas. Zpívající mísy vyrobené
z tepaného bronzu působí blahodárně na
psychiku a energetizují fyzické tělo a zkušený hudebník PAVeL vám na svém koncertě s jejich pomocí poskytne dokonalou
vibrační lázeň.

Cvičení proti stresu,
pro zdraví a omlazení
Pomůže zhubnout, ochrání srdce

Čaje oolong se nepijí příliš často, představují jen asi 2 % světové produkce, což je
velká škoda. Vynikají totiž nejen lahodnou
nasládlou chutí, ale i blahodárnými účinky
na organismus:
u Pomáhají snížit hmotnost lidem
s nadváhou i obezitou,
umají protirakovinné účinky, snižují
riziko srdečně cévních obtíží i diabetu,
u působí protizánětlivě,
u podporují funkci mozku a paměť,
u posilují kosti,
u vyživují pleť i vlasy, jsou vhodné i při
atopickém ekzému
u mají antioxidační účinky
u snižují cholesterol a regulují hladinu
cukru v krvi.
Pokračování na straně 2

Na MinervaFestu můžete navštívit
nejen přednášky a workshopy probíhající souběžně ve třech sálech, ale i sérii
speciálních cvičení v tělocvičně. Elena
Tomilina vás v sobotu i v neděli od 10
hodin naučí ozdravnou samo-masáž se
speciálními zvuky na vnitřní orgány,
dechová cvičení na zvýšení imunity a
Taovská gymnastika na zvýšení elastičnosti šlach, vazů
a svalů.
V sobotu si také s
Mykolou Lutsenkem
(foto) si zacvičíte
Či-kung, se Zdravkem Lazarevskim
taj-či (+ ukázky
cvičení s mečem)
a s Tomášem Sychrou pak keltský systém Wyda.

www.minervazdravi.com
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Dnes už nikdo
nepochybuje, že
emoce mohou
zásadně ovlivnit
naše zdraví.
O psychosomatice s humorem, nadhledem, ale
především ve světle desítky let trvající
praxe pohovoří nestor české psychiatrie Radkin Honzák v neděli v 10 hod.

Proč se stát Venédem?

Jak se dělají
mikrostáty, co
k tomu koho
vede a jaký
to má užitek?
Odpoví vám
Jan Linhart, představený Svobodného
spolku Venédsko, který se zabývá charitativní činností, podporou mezigeneračního soužití a soužití různých etnik.
V sobotu v 16 hodin.

Další přednášky a workshopy

Intuitivní pedagogika – směr pedagogiky, který vám umožní znovu se
propojit se svým tělem a emocemi
a nebýt závislý na svém okolí.
Zdravé emoční rodičovství – Jak se
zbavit emočních bloků, které nám komplikují vztah s našimi dětmi.
Dieta po svátcích – Jak nejlépe napravit
stravovací hříchy v průběhu vánočních
svátků a dostat se znovu do formy.

minervafest 2019

MinervaFest s vámi bude i v příštím roce.
Zahajujeme 16.–17. 3. 2019.
Sledujte nás na www.minervazdravi.com
a www.facebook.com/minervazdravi
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Oolong – čaj, který uzdravuje
Pokračování ze strany 1
Proces výroby oolongů je podobný jako
u zelených čajů – tepelně se upravují, aby se
zastavila oxidace.

5 tipů proti stresu

Oolong není jen jeden

Podle toho, jak dlouho necháme čajové listy
vadnout a jak je dále zpracujeme, do té míry
bude čaj oxidovaný. Díky tomu rozeznáváme různé variatny čajů oolong:
U takzvaných „zelených oolong“ čajů proběhl proces oxidace jen na 15–30 %. To je
případ třeba tchajwanského Dong Ding
(Tung Ting) čaje. Při delším zpracování a
tedy i vyšší oxidaci (65–75 %) vzniká tmavší
„červený oolong“ (červené čaje jsou v podstatě černé čaje – Hong cha totiž v čínštině
znamená doslova červený, nikoliv černý čaj).
Některé z červených oolong čajů mohou
být na konci výrobního procesu také lehce
zapečené. Příkladem může být čaj „Oriental
Beauty“, u nás známý jako „konkubína“.
Právě zapečený červený oolong je přitom
nejvíce tradiční. Jeho počátky sahají do rané
čínské dynastie Qing (1600–1900). Z čajů
oolong je přitom nejnáročnější na výrobu.
Hodně zde záleží na umění mistra, protože
rozdíl mezi vynikajícím a zkaženým čajem
není tak velký. Tradiční oolong také vyžaduje umění ceremoniálního mistra.

Když už jsem zmínil ceremoniál – rituál
pití čaje byl vyvinut v Číně, později se čajová kultura rozšířila do Japonska, Koreje
a na Tchaj-wan. Čajový obřad přitom souvisí s duchovním rozměrem čajové kultury.
Čaj je ovšem také společenská příležitost –
při jeho přípravě a pití totiž věnujeme čas
a pozornost nejen čaji, ale i hostům, a tím
zdůrazníme respekt a pokoru.
Zdravko Lazarevski, Studio DEVA
Autor pochází z Makedonie. Prošel několika
čajovými školami v různých částech světa a za
čajem cestoval na nejlepší světové plantáže.
Na prosincovém Minervafestu bude vyprávět
o vůních, barvách, chutích, teplotách a vibracích čaje a ukáže vám, jak skrze tento nápoj
proniknout k samotnému smyslu života.

Muž s rentgenovým zrakem

Představte si, že byste při pouhém pohledu na člověka dokázali vidět vše, co má uvnitř
– až po nejmenší detaily všech orgánů. Zajímavý sen, řeknete si možná. Ukrajinský
léčitel Mykola Lutsenko ovšem přesně takovou „superschopnost“ má.
vůni, energii, vibraci, zvuk. Prvního učitele
jsem měl ve škole Vojenské parapsychologie.
Koncem 80. let minulého století jsem se dostal k čínským mistrům a velmistrům čchi-kungu a taj-či. Poslední tři největší učitele
jsem potkal v Praze.

Kdy jste si poprvé uvědomil, že se v tomto
lišíte od jiných lidí?
Mezi třináctým a čtrnáctým rokem. Postupně se mě lidé začali ptát, co jim je, a já jim to
říkal. Nejdřív mě obdivovali, ale brzy dostali
strach z toho, co vše vidím.
Nejdříve jsem začínal s masážemi, a tehdy
jsem ještě vnímal strukturu organismu rukama. Teprve později jsem si uvědomil, že mohu
i doslova vidět vnitřní orgány, minulost, budoucnost, přítomnost... A to i na dálku.
Musel jste tuto schopnost nějak rozvíjet?
Musel jsem třeba pochopit, proč má každý člověk např. jiný tvar jater, jinou barvu,
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Stres má negativní vliv nejen na
duši, ale může být i spouštěčem řady
nemocí. Zde je pár tipů, jak proti
němu bojovat.
Hýbejte se – Stresové hormony v těle
zvyšují pohotovost k náročné fyzické
aktivitě (boj, útěk). Pokud se nehýbeme,
tak tyto změny škodí našemu zdraví.
Pohyb je proto při stresu zásadně důležitý. Alespoň 3x týdně se proto věnujte
aerobní aktivitě, skvělá je i jóga.
Dýchejte zhluboka – Při stresu dýcháme povrchně a zvyšuje se napětí
v těle. Hluboký, pomalý dech naopak
napětí snižuje a okysličuje celé tělo.
Berte adaptogeny – ženšen, suma,
rhodiola, maca... Všechny tyto rostliny zlepšují odolnost vůči stresu.
Omezte cukry– stresové hormony
zvyšují v krvi hladinu cukru. Pokud
se navíc ládujeme sacharidy, stoupá riziko poškození zdraví.
Dělejte si radost – Láska, smích,
pozitivní myšlenky, to vše působí
protistresově. Nezapomínejte také na
obyčejný lidský dotyk, ten umí zázraky,
nebo alespoň hlaďte pejsky a kočičky.

1

Mykola Lutsenko:

Dar „vidět dovnitř lidí“ máte od narození?
Ano. V genetické linii otce i maminky měli
prakticky všichni nějaké schopnosti.

Rady moudré sovy

Co všechno při určování diagnózy vidíte?
Absolutně všechno – vnitřní orgány, strukturu do nejmenšího detailu, defekty – a na
základě toho pak hledám příčinu onemocnění. Poté stanovím metodu léčení, taktiku
a strategii. Rozpracoval jsem svoji metodu
a konkrétně koriguji energetiku orgánu fyziologického systému. Vstupuji do jeho kyberprostoru a sbírám informace o tom, jak
se dostal třeba k nějaké nemoci.
Jakým způsobem probíhá léčba?
Vstupuji do kyberprostoru pacienta a metodou programování vyrovnávám energetiku
orgánu či místa, zprůchodňuji je energeticky
a dál se zapíná mechanismus samoregulace.
Vedete kurzy tai-či a čchi-kungu. V čem
jsou tyto směry podle vás tak výjimečné?
Jsou to systémy, které se vyvíjely v průběhu
tisíce let. Při tom z nich postupně odpada-
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Příběh Elišky

Mladá žena, 27 let, pocítila 7 měsíců po
porodu ostré bolesti v pravém prsu a nahmatala malou kuličku. Myslela si, že to
souvisí s kojením. Avšak během jednoho
měsíce se vše zhoršovalo.
Rozhodla se jít k lékaři. Vyšetřením se
zjistilo, že jí v prsu roste zhoubný nádor,
asi 3 cm velký, s metastázemi až k žebru. Podstoupila chemoterapie, ale po půl
roce se nádor objevil znovu.
Na internetu na mě našla kontakt. Udělal
jsem jí diagnostiku a hned začal působit
se seancemi Image terapie. V průběhu 15
dnů bylo provedeno 30 terapií.
prvních pět dnů léčení se pacientka cítila
špatně. Potom se její stav začínal zlepšovat. Z prsu začala pozvolna vytékat
tekutina s dost nepříjemným pachem
a zároveň měla v prsu pocit velké pulzace.
Bolesti pomaličku ustávaly. Na kontrolu
k lékaři šla týden po skončení Image terapie. Laboratorní výsledky měla v rámci
normy. Do současných dnů je v pořádku.
Dodržuje zdravý životní styl, začala se
cvičením čchi-kungu a stále pokračuje.
Mykola Lutsenko
lo to, co nemělo praktické využití, zatímco
přicházelo něco dokonalejšího a přizpůsobovalo se to novým podmínkám. K dnešnímu dni máme dokonalý systém psychického
a fyzického výcviku.
SkolaMistraMykolyLutsenka.webnode.cz
tel.: 702 624 220

www.minervazdravi.com
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Jak se bránit stresu

aneb Dejte to podvědomí na vědomí

Lidské tělo disponuje spoustou mechanismů, které lidstvu v historii pomáhaly přežít.
Například v okamžiku ohrožení začne produkovat stresové hormony, které zvýší hladinu cukru v krvi či krevní tlak, aby zvýšilo naše šance na úspěšný boj či útěk. Jenže
v dnešním světě se tyto mechanismy obracejí proti nám. Co s tím můžeme dělat?
V současnosti nebojujeme ani neutíkáme,
stres a pocity ohrožení nás ale pronásledují
neustále. Důsledkem jsou nejen psychické
potíže, ale i zvýšené riziko řady nemocí.
„Pro zvládání stresu využívám techniky
působící zejména na psychospirituální úrovni,“ vysvětluje terapeutka a lektorka centra
Bioret Ing. Blanka Bezdíčková, která nabízí
individuální terapie, konzultace i semináře.
Při nich se lidé naučí, jak si se stresem poradit sami v domácích podmínkách. „Všechno
je to v podstatě o vědomí.“
Tyto techniky Blanka kombinuje s řadou
dalších metod. „Z těch tradičních je to například meditace, která má vědecky ověřený
účinek na snížení stresu. Dále Bachova květová terapie, kdy se podle individuálních potíží kombinují a míchají různé esence přímo
na míru konkrétnímu člověku. Také třeba
EFT – technika emocionální svobody, která
účinně odstraňuje psychické, fyzické a emocionální problémy. V neposlední řadě i autopatie, která je dalším oborem alternativního
přístupu založeném na informačním toku

mezi hmotnou a spirituální úrovní bytí.“
Podobný účinek má i biorezonance, která
je jednou z hlavních činností centra Bioret.
Pro eliminaci stresu a zklidnění využívá
„Schumacherových frekvencí“, které působí
svými nízkými vibracemi právě na zmiňované podvědomí.
Blanka dále uvádí: „Chtěla bych zdůraznit,
že moje působení není založeno na klasicky
prováděné terapii, kdy se klient dostavuje
v pravidelných intervalech na terapeutické
sezení. Zaměřuji se na jednorázové konzultace, kdy klienta naučím, jak si v jeho konkrétních podmínkách se stresem poradit.
Také moje semináře jsou zaměřené především na svépomoc, přičemž vycházím zejména z vlastních bohatých zkušeností.“

Domácí pomocníci

Dále v Centru Bioret můžete zakoupit pomocníky na zvládání stresu:
Autopatická lahvička – včetně poučení jak
ji používat
Somavedic – odstraňuje geopatogenní

a patogení psychosomatické zóny včetně
elektrosmogu a těžkých kovů.
Bachovy květové esence – lékař Edward
Bach definoval 38 emocionálních stavů
a přiřadil k nim květové esence. Zakoupit
lze originální esence i namíchané esence dle
konzultace s klientem přímo na míru.
Laserové hodinky žluté – zvyšují hladinu
serotoninu v krvi. Serotonin je hormon štěstí a tím zlepšuje náladu a působí silně detoxikačně a antidepresivně.
Povídání o svépomocných technikách a pomocnících na zvládání stresu bude náplní
přednášky na prosincové akci Minerva. Na
stánku budete moci některé pomocníky vyzkoušet. K zakoupení budou i poukazy na
seminář, konzultaci či terapii s 20% slevou.
Ing. Blanka Bezdíčková
e-mail: info@bioret.cz
tel.: 777 245 932
www.bioret.cz

I-ťin-ťing a Qua-sha
v podání Eleny Tomiliny

Buddhistické cvičení I ťin ťing je součástí cvičení Čchi-kung a jeho název lze přeložit
jako Umění přeměny svalů a šlach. Jeho kořeny sahají až do šestého století. Podle legendy vytvořil I-ťin-ťing buddhistický patriarcha Ta Mo v době vlády dynastie Suej a jeho
cílem bylo zlepšit fyzickou kondici ostatních mnichů.

Jde o několik cvičebních sestav vhodných
pro mladší i starší generaci, zaměřených na
nabírání energie, pročištění energetických
kanálů a uvolnění toku energie v těle. Sestavu je možné cvičit kompletní, nebo ji rozdělit na samostatné cviky. Cvičení není náročné na prostor, lze jej provádět ve stoje, v sedě,
u nemocných v leže. Cvičit můžete kdykoliv
během dne. Pořadí cviků nelze měnit.

Méně stresu, více energie

Traduje se, že právě z cvičení se později vyvinuly další verze cvičení Čchi-kung
i formy bojového
umění šaolinu. Je
oblíbené u těch, kdo
hledají obnovu sil přirozeným způsobem.
Pomáhá vyrovnat se
se stresem a psychicky
náročnou či monotónní prací. Napomáhá zlepšení dýchání
a koordinace. Vede
k větší fyzické a psychické pohodě.

Hluboké znalosti pohybu lze uplatnit
i v jiných pohybových systémech. Kurz
I ťin ťing je proto vhodný i pro maséry, léčitelé s Reiki, sportovce, bojovníky a tanečníky. Během kurzu si na sestavách ukazujeme i důležitost cviků pro prevenci a léčení
traumat páteře a kloubů.

Qua-sha zbaví tělo toxinů

Pro posílení ozdravného efektu používáme starobylou východní masážní techniku
Qua-sha (čti Kva-ša). Používá se k podpoře
krevního oběhu a energie čchi a dalším důležitým efektem je rozproudění tělesných tekutin a odstranění toxických látek z těla.
Qua-sha revitalizuje organismus, je výbornou detoxikační technikou a pomocníkem na zatuhlé svaly (zejména šíje). Při
jejím provádění se na kůži vytváří podtlak,
který pumpuje stagnující a „kalné“ tělesné
tekutiny k povrchu a nahrazuje je čerstvými
„čistými“, které urychlí regeneraci. Qua-sha
způsobuje velké prohřátí a rozproudění krve
Kdy použít Qua-sha masáž: při bolesti svalů a kloubů, k regeneraci kůže a při potřebě stimulace vnitřních orgánů, problémech

www.minervazdravi.com
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Program na únor
a březen 2019
22.–23. 2. Brno

Poezie v pohybu – protahovací cvičení

24.–28. 2. Kouty nad Desnou
Prevence a léčení traumat páteře
a kloubů

2.–3. 3. Praha (FTVS)
Sám sobě doktorem

8.–10. 3. Blatná (CKVB)
Sám sobě doktorem

15.–17. 3. Plzeň (TJ Sokol P5)
Cesta ke zdraví a harmonii
Více na www.skolazdravi.eu

pohybového aparátu, v prevenci nachlazení
a disbalanci krevního oběhu a čchi.
Kdy se jí vyhnout: těhotenství, teploty a horečky, nejasná diagnóza, bolesti nejasného
původu, extrémní vyčerpání, krvácivé stavy,
problémy se srážlivostí krve (warfarin), bolesti a selhání srdce, léčba vysokého krevního tlaku, záněty křečových žil, křečové žíly,
jaterní a nádorová onemocnění.
Elena Tomilina a Leoš Lacina
tel.: 603 258 558, www.skolazdravi.eu
e-mail: skola.zdravi@seznam.cz
informace ke kurzům a masážím
najdete v rubrice „Kurzy“
na www.skolazdravi.eu
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MINERVAfest – festival poznání a kreativního života

Program přednášek a seminářů

Sobota 8. prosince
Sál I

10.00–11.00 Josef Kaplan
Konec adventního stresu
Jak zvládat předvánoční a vánoční stres
z pohledu léčitele
11.00–12.00 Renata Nováková
Tvoje dítě a ty
Duše a její vtělení, příklady společné viny
rodičů a dítěte. Novorozenec a jeho vnímání, nemoc, strava, oblečení, hry, pohádky, dětský pokoj. Hovoříme s dítětem
o jeho původu, o tom, proč je na Zemi,
o životě v kamenech, rostlinách, zvířatech, o působení přírodních bytostí aj.
12.00–14.00 Vitězslav Šlajchrt
Podceňovaní parazité
Parazitní zátěž organismu, likvidace parazitů s pomocí přírody, frekvenční terapie
14.00-15.00 Lara Kucher a Leon Luděk
Novotný – Drábek
Šamanské léčení – požehnání předků
Vyprávění o šamanských praktikách.
Ukázka komunikace s předky účastníků,
čištění aury, čaker, šamanské bubnování
a žehnání. Žehnání osobním amuletům
a nabíjení kamenů.
15.00–16.00 Vladimír Chobola
(Nirvanaroom)
Tantra – fenomén současnosti
Proč se tolik mluví o tantře, proč se vyrojilo tolik maséren a zasvěcenců, kteří
nám říkají, jak máme žít, co vlastně tantra
je a jak ji vnímá praktikující dlouholetý
tantrik.
16.00–17.00 Juan Carlos P. Gomez
(Peru)
Šamanismus všedního dne
Naučte se využívat šamanské techniky
tak, aby vám byly ku prospěchu každý
den vašeho života, a vychutnejte si meditaci shaman spirit pod vedením peruánského šamana.
17.00-18.00 Jaroslav Jarosurabbu
Vydržel
Astrologie v roce 2019
Co čeká v příštím roce naši republiku,
svět jako celek nebo i vás samotné?

Sál II

10.00–12.00 Marcela Fričová Thurichová
Jen čerstvé je zdravé
Správnou stravou upevníme zdraví a redukujeme váhu. Důležité je v dnešní době
jedové vařit a připravovat stravu čerstvě,
bez chemie a konzervantů, stabilizátorů
a éček. Jací pomocníci nám v tom v dnešní
uspěchané době pomohou? + ochutnávka.
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12.00–13.00 Radim Čada
Na vrchol mistrovství vytrvalostního
běhu
Na vrchol jako běžec, z vrcholu jako
freerider. Životní zkušenosti, tréninkové
praktiky, stravování, udržení si zdraví,
zvýšení kondice freeridra, maratónce
a mistra ČR.
13.00–14.00 Putující (Ing. Jiří Škaloud
a Petr Brzobohatý)
Silná energetická místa v ČR – XVI. díl
Ne z knih, ale z pramenů, kamenů a stromů se učme.
14.00–16.00 Jana Grohmanová
a PhDr. Lucie Fojtíková
Emoční úklid
aneb Jak zůstat v klidu a pohodě
Metoda tapping umožňuje objevení
vlastních nevyřešených emočních bloků
a jejich uvolnění. S její pomocí se naučíte
lépe rozumět signálům vlastních emocí
a pracovat s metodou v každodenním
životě. Nahradíte své podvědomé programy a přesvědčení, které vás omezují,
novými, které vám vyhovují a činí vás
šťastnými.

11.00–12.00 Mykola Lutsenko
Či-kung a zdraví
„Muž s rentgenovým zrakem“ poradí,
jak cvičením či-kungu a taj-či dosáhnout
uzdravení. Popíše rozvoj tzv. parafenoménu, diagnostiku zdravotního stavu na
dálku se 100% přesností a likvidaci příčin
nemocí na energetické, duchovní, duševní a fyzické rovině na dálku. Následuje
cvičení v tělocvičně.
12.00–14.00 Mgr. Pavel Kraemer Ph.D.
Intuitivní pedagogika jako cesta
osobnostního rozvoje
Iris Johansenová je autistka, která se
přes svůj handicap stala světoznámou
expertkou v oblasti komunikace a řešení
konfliktů, vytvořila spolu se švédským
filosofem Paru Ahlbomem směr pedagogiky, které nám umožní znovu se propojit se svým tělem a emocemi a nebýt
závislý na svém okolí.
14.00–15.00 Iveta Barvínková , RND
Jiřina Kůrová, NND (Akuna)
Výživa a poruchy imunity
Výživa jako hlavní příčina poruch imunity a cesta k nápravě. Makroživiny, mikroživiny, detoxikace, doplňky stravy.
15.00-16.00 Miroslav Twardek
Zdravá mysl, půlka zdraví
Vynikající léčitel a diagnostik o svém
pohledu na příčinu nemocí a cestu ke
zdraví, kterou má ve svých rukách každý
z nás.

16.00–17. 00 Mgr. Jan Linhart
Venédsko – jak se dělají mikrostáty
Představený Venédska, vystudovaný historik a diplomat prozradí, jak se dělají
mikrostáty, co k tomu koho vede a jaký
to má užitek. Staňte se Venédem. Ačkoliv,
pokud jste z Čech, tak už jím pravděpodobně jste.
17.00–18.00 Zdravko Lazarevsky
(Makedonie, studio DEVA)
Čaj – rituály, zdraví a duchovní rozměr
Jak se vyrábějí různé druhy čaje, co ovlivňuje jejich kvalitu a účinnost, kam cestovat za čajem, zkušenosti a praktikování
čajových obřadů, dopady na zdraví těla
i ducha.

Sál III

10.00–11.00 MUDr. Eva Moučková
Dieta po oslavách
Vánoční obžerství často vyvolá pocit viny
a pohled na váhu paniku. Spousta lidí se
proto bezhlavě pouští do diet. Jak by ale
měl posváteční režim vypadat, aby měl
smysl?

16.00–18.00 Tomáš Kramár
Pyramida pro každou příležitost
Jak nám mohou být pyramidy prospěšné
v každé fázi běžného dne. Jak jejich energii využívat k léčení a meditaci, odrušení
geopatogenních zón i úpravu energie
vody a potravin.

Tělocvična

10. 00–12.00 Elena Tomilina
Aby tělo nebolelo
Seminář s cvičením a trochou teorie
určený pro účastníky jakéhokoliv věku
a pohyblivosti. Je zaměřený na ozdravění, regeneraci a harmonizaci vlastního
těla a duše. Čeká vás například ozdravná
samo-masáž se speciálními zvuky na
vnitřní orgány, speciální dechová cvičení
na zvýšení imunity a Taovská gymnastika na zvýšení elastičnosti šlach, vazů
a svalů.
12.00–13.00 Mykola Lutsenko
Či-kung a zdraví
„Muž s rentgenovým zrakem“ povede
cvičení či-kungu a taj-či a poradí, jak tyto
systémy praktikovat k udržení a navrácení zdraví.
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13.00–14.00 Zdravko Lazarevski
(studio DEVA)
Taj-či – cesta k vnitřnímu klidu a zdraví
Zacvičte si krátkou sestavu Taj-či a shlédnete ukázku sestavy s mečem.

Neděle 9. prosince
Sál I

10.00–11.00 Lara Kucher
Umírání z pohledu šamanismu
Rozhovor o umírání a smrti v moderní
době z pohledu šamanismu. Duchovní
transformace a šamanská nemoc jako
cesty ke světlu a vyššímu poznání.

13.00–14.00 Hana Alisa Omer
Život a Tvorba
Inspirace z energetické formy lidského
těla. Promítání obrazů zkoumajících lidské tělo, povídání o Stromu života, kabale
a čakrách v podání světoznámé výtvarnice, která dlouhá léta působila v Jeruzalémě a nyní žije v Praze

11.00–12.00 Marie Beznosková
Otevřete duši andělům
Proč je pro šťastný život potřeba komunikovat s anděly a jak na to.
14.00–15.00 Tomáš Sychra
Wyda – zdroj životní energie
Wyda není jen cvičení. Cvičit ji znamená
přizpůsobit svůj život určitým principům.
Je to zdroj naší životní energie, myšlení
a životní styl. Je to záložní baterie, kterou
můžeme mít kdekoliv a kdykoliv k dispozici a nebudeme tím zatěžovat přírodní
zdroje.

12.00–14.00 Petr Veselý
Základy čínské astrologie
Čínská astrologie v osobním pojetí známého experta, podle zájmu související
vyprávění a písně s kytarou.
14.00–15.00 Ing. Jiří Mareš
Naše zdraví a minulost
Programy, bloky, překážky, které nám
brání ve zdraví, a jak je odstranit pomocí
regresní terapie.
15.00–16.00 QiiQClinic
Detoxikace nemá být toxikací
Podceňované téma detoxikace a metod,
nad jejichž důsledky se nikdo nepozastavuje. Jak funguje molekulární vodík, molekulární kyslík či klastrovaná a deklastrovaná voda, jak je to s kyselostí a zásaditostí.

15.00–16.00 Magdalena Floriánová
Advent – zimní slunovrat – Vánoce
Podobnost oslav zimního slunovratu
a Vánoc není náhodná. Čas klidu, setkávání, rozjímání, darů a věšteb budoucnosti byl uctíván v našich zemích od
pradávna. Přijďte si poslechnout příběhy,
kterými můžete ozdobit letošní Vánoce
svým blízkým i sobě. Děti si na konci
vyslechnou pohádku a dostanou kouzelné
jmelí od druida.
17.00–18.00 PAVeL
Zpívající mísy – vibrační lázeň
KONCERT. Zpívající mísy z tepaného
bronzu působí blahodárně na psychiku
a energetizují fyzické tělo. Hudebník
Pavel, který se hrou na tyto nástroje
dlouhodobě zabývá, pro vás připravil
nefalšovanou vibrační lázeň.

16.00–17.00 Františka Janečková
Pozor, ať to nechytneš!
Nemoc chytíme, protože jí automaticky
otevřeme dveře. Máme totiž v sobě přesný program, aby se dveře otevřely v momentě, kdy přichází signál, který nemoc
spustí. Pokusíme se některé programy
změnit.
17.00–18.00 Dana Ličmanová
Pochopení utrpení v lásku změní
Přes prožitky k úlevě a lehkosti v životě

Sál II

10.00–11.00 MUDr. Radkin Honzák
Vztah lidského těla a duše
Unikátní pohled na psychosomatiku
v podání známého psychiatra.

16.00–18.00 Jan Sueneé Marek
Mimozemšťané – jsou naši bohové?
Kdo jsme? Odkud jsme přišli? Kdo jsou
naši bohové? Kam odešli? Na celém světě
nacházíme stovky artefaktů po civilizaci,
která svým technologickým a intelektuálním talentem převyšovala tu naši. Pojďme
zkoumat největší záhady světa v nových
souvislostech.

Sál III

10.00–11.00 JUDr. Jitka Lenková
Kouzelný čas Vánoc
Zvyky a obyčeje, které toto období provázejí, i některé záhady, které s ním jsou
spojené. Odkud přišli „tři králové“
a opravdu se jim zjevila kometa? A co
můžeme udělat, aby naše Vánoce byly
opravdu plné lásky a pohody?

11.00–12.00 QiiQNAME
Budete potřebovat peníze!
Fenomén kryptoměn. Co je to kryptoměna. Jak kryptoměnu pořídit. Jak omezit
rizika. Jak si zajistit pasivní příjem pro
Svébytí. Bez hodnoty jíž vlastníte, směnou jinou nezískáte. Ani zdraví. A zdraví
má hodnotu po životě nejvyšší.

11.00–12.00 Libor Bednařík
Myšitida a karpální tunely – jak na ně
vyzrát?
Jaké jsou skutečné příčiny myšitidy a obtíží s karpálními tunely? Jak potíže vyřešit
a co všechno jsme museli objevit? Příběh
stavebního technika řešícího 30 let své
zdravotní problémy, až je vyřešil, a nyní
pomáhá ostatním řešit jejich potíže.

12.00–13.00 Václav Mornštejn
Judo – jemná cesta životem
Když vám táhne na 80, ale máte větší
kondici jak 15letí kluci, vyhrajete mistrovství ČR a děláte si další plány na příští
rok. Sebeobrana mužů i žen, tréninkové
praktiky, stravování, udržení si zdraví.

12.00–14.00 Jana Grohmanová
a PhDr. Lucie Fojtíková
Zdravé emoční rodičovství
Metoda tappingu uvolňuje naše zablokované emoce, a tím zlepšuje i vztahy s našimi dětmi. Formou pohádkového příběhu
pokračování na straně 6
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14.00–16.00 Josef Chocholoušek
Strava podle DNA
Každý člověk je unikátní, se specifickou
schopností trávit různé druhy potravin.
Genetika a aktuální dispozice k trávení
určují jaká strava je pro nás vhodná. Nevhodná strava je často primární příčinou
nemocí.
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Pokračování ze strany 5
jsou děti s rodiči vtaženi do interaktivní
hry a spolupráce, aby se v krátkém čase
zbavili nepříjemných psychických stavů.
Naučí se uvolňovat stres a napětí, zbavovat se strachu, a tak zvládat snadněji rodičovskou roli a svůj osobní život.
14.00–15.00 Jana Niessnerová
Čtení z ruky v praxi
Workshop praktického čtení z ruky, ukázky čtení z ruky v kruhu. Vysvětlení složitostí vašich linií.
15.00–16.00 Radomíra Diana Nosálová
Lze péct a vařit zdravěji?
Tipy na alternativní veganské, bezlepkové
vánoční vaření a pečení.
16.00–17.00 ing. Blanka Bezdíčková
Marcela Fričová Thurichová
Jak se zbavit stresu?
Meditace a další techniky, kterými lze
bojovat s negativními účinky Plus chytří
pomocníci, kteří nám v boji se stresem
mohou pomoci snadno a u nás doma.

Tělocvična

10. 00–12. 00 Elena Tomilina
Aby tělo nebolelo
Seminář s cvičením a trochou teorie pro
účastníky jakéhokoliv věku a pohyblivosti
je zaměřený na ozdravění, regeneraci
a harmonizaci vlastního těla a duše. Čeká
vás ozdravná samo-masáž se speciálními
zvuky na vnitřní orgány, speciální dechová cvičení na zvýšení imunity a Taovská
gymnastika na zvýšení elastičnosti šlach,
vazů a svalů.

Petr Veselý nabízí:

gMasáže – regenerační, sportovní
gTělové svíce
gČÍNSKÁ ASTROLOGIE – pro sebepoznání a seberealizaci
tel.: 604 719 548, www.petr-vesely-maser.cz

www.minervazdravi.com
www.facebook.com/minervazdravi
Vstupné na výstavu: 35 Kč
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.

17.00–18.00 J. Jarosurabbu Vydržel
Pověry a omyly ve feng-šuji
O Feng-šuji už slyšel každý. Ne vše, co se
o něm píše a říká, je ale skutečně pravda. Jak toto umění co nejlépe využít pro
vlastní prospěch?

Doplňky stravy

Proč se bez nich neobejdeme?
Máte pocit, že jíte zdravě, a proto nepotřebujete doplňky stravy? Omyl. Výzkumy bohužel ukázaly, že mnohé druhy ovoce a zeleniny tak obsahují až o 90 % méně některých
základních živin než před třiceti lety. Jak nám s řešením tohoto problému pomohou
produkty společnosti AKUNA?

chybí půdě, scházejí rostlinám a samozřejmě i našemu tělu.

Pestrá strava nestačí

Proto je více než důležité doplňovat zdravý jídelníček i doplňky stravy. Optimální
volbu přitom představují přírodní tekuté
doplňky stravy na bylinné bázi od společnosti AKUNA.
Majitelé společnosti AKUNA jsou Češi,
ale výrobní závod je v kanadském Torontu.
Výrobky se pyšní vysokou kvalitou, mají
certifikace GMP, Kosher a další, a kanadské
ministerstvo zdraví je dokonce řadí do kategorie „přírodní léčiva“. To je vysoká známka
kvality, k jejímu získání je třeba prokazovat
léčivou schopnost pro lidský organismus.
Zástupkyně společnosti Akuna Iveta Barvínková
(tel.: 602 550 546) a Jiřina Kůrová (tel. 777 903 344)

Není výjimkou, že jídlo k vám do kuchyně putuje několik tisíc kilometrů. Intenzivní hospodaření navíc vyčerpává živiny
z půdy, což se řeší používáním hnojiv. Ta
ale obsahují především tři prvky – dusík,
fosfor a draslík, zatímco půda potřebuje
52 různých minerálů. A když tyto prvky
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Komplexní produktová řada je rozčleněna
na detoxikaci, harmonizaci a orgánovou výživu. Její základ tvoří přípravek Alveo, další
produkty si klienti vybírají dle svých aktuálních potíží a potřeb.

Alveo – nejdůležitější produkt založený na
poznatcích tradiční čínské a perské medicíny. Obsahuje 26 bylin z celého světa. Slouží
pro harmonizaci fyzického těla i psychiky

a detoxikuje trávicí systém. Dostává se do
každé buňky těla, pomáhá odstraňovat volné radikály, omlazuje buňky, dodává jim
energii a posiluje imunitní systém. Také
kompletně vyčistí organismus od toxických
zplodin metabolismu.
Onyx Plus Flexi – tekuté nejdůležitější
minerály hořčík a vápník na vitaminu D3,
kyselina hyaluronová, hydrolyzovaný rybí
kolagen a další přírodní složky navázané na
vysokovstřebatelné laktáto-glutonátové soli
(63 %). Kvalitní ochrana pohybového aparátu, psychiky a hormonálního systému.
Probiotika AkuPro – kvalitní probiotické a prebiotické kultury, celkem 13 kmenů,
v denní dávce 20 mld. přátelských bakterií
až do konce expirace. Vysoká ochrana střeva
a podpora imunity.
Další produkty navazující komplexní péče
najdete na www.bioret.cz.

Váš kód pro slevu

Firma AKUNA nabízí prémiové produkty
exkluzivně formou osobního doporučení.
Pro snadný přístup stačí kliknout na odkaz
www.akunashop.cz, zadat jako kód e-mail
bioret@seznam.cz a už můžete využít všech
výhodných nabídek pro registrované zákazníky. Získáte například okamžitou slevu
25–30 %, Cashback 5 % na další nákup, pravidelnou nabídku akčních produktů, přehled
o svých objednávkách a spousty dalších.
e-mail: info@bioret.cz
tel.: 777 245 932
www.bioret.cz

www.minervazdravi.com
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Příběhy o uzdravení

Postřehy terapeuta tradiční čínské medicíny

Praxi TČM už vykonávám 25 let a za tu dobu jsem vyslechl od svých klientů spoustu
zajímavých příběhů. I když je tradiční čínská medicína velice mocný nástroj, někdy
je k uzdravení třeba změnit i přístup k životu. Chtěl bych se s vámi o některé příběhy
podělit s nadějí, že třeba někomu pomohou otevřít oči a dají mu sílu zkusit žít jinak.
žena. Byla trpělivá, všechny jeho vrtochy,
nálady a potřeby dokazovat si svou nadřazenost pokorně snášela. Není divu, že časem
vážně onemocněla, naštěstí ji hysterektomie
(tj. odnětí dělohy) zachránila. Zdraví ale
přestávalo sloužit i Sašovi. I když měl už za
sebou několik drobnějších chirurgických
zákroků, stále se přejídal, cpal se klobásami
i uzeným, pil hodně vína – to měl sice vynikající, ale chemicky ošetřované.
Stále jsem mu opakoval: „Nekoukej na
zprávy, nečti noviny. Choď na procházPříběh první: Saša
ky, nepřejídej se, nepij každý den, pohlaď
Potkali jsme se na vojenském cvičení. Bylo manželku, pochval děti, každý den si udělej
nám kolem třiceti let, byli jsme tedy mladí, nějakou radost...“ Neposlouchal. Pak mu
plni síly a elánu. Od začátku jsme si padli do doktor přišel na útvar v močovém měchýři.
oka a dobře jsme si rozuměli.
Následovala operace. Za půl roku ale přišla
Hned první neděli jsem mu pomáhal recidiva, odstranění močového měchýře,
doma. Měl nový dům, který postavil na vývod z ledviny, vývod ze střeva... Život se
pozemku manželčiných rodičů. Tchán měl mu zhroutil a je odkázán na péči druhých.
jeden problém – neměl rád svého zetě.
A Saša neměl rád jeho. Očekával jeho uzná- Pár rad pro zdraví i štěstí
ní, ale místo toho se cítil nedoceněný ze Sašův příběh zatím nemá happyend. Ten váš
všech stran. To samé navíc zažíval i v práci.
ale mít může. Zde je tedy pár mých rad:
Snaha mu nechyběla – byl aktivní, snažil a Pokora, láska, pochvala a odpuštění jsou
se vyniknout, někdy až nezdravě. Na zmínězákladem pro zdraví duše i těla.
ném vojenském cvičení se nakonec ocenění a Neberte alkohol jako lék.
dočkal, dostal pochvalu od velitele západní- aVztek nepouštějte do sebe ani ven.
ho vojenského okruhu. To ho ale jen utvrdi- a Každý den si udělejte nějakou radost
lo v pocitu, že je nejlepší, a tedy nedoceněný.
a snažte se, aby se usmívali všichni koTo už si ale zadělával na zdravotní prolem vás, ale především vy sami.
blémy. Začal tloustnout, emoce dusil v sobě a Blíží se zima, a tak bych doporučoval
a byl neskutečný pedant na své dvě děti. Niposílit ledviny, například pomocí prepa
kdy je nepochválil. Bály se ho, utíkaly od něj
rátů tradiční čínské medicíny T01 Vyži
a své problémy řešily s matkou a se mnou.
vení kořenů, nebo T02 Posílení kořenů,
Když děti odešly studovat, začala Sašovu
aby byl život krásný.
Radomír Klimeš
potřebu komandovat druhé odnášet jeho
terapeut tradiční čínské medicíny

Mandaly

z Větrné hůrky

Jana Heidenreichová musela projít desetiletím plným bolestí a operací páteře, aby pochopila, že prostřednictím
nemocí a bolesti nám naše duše sděluje, že něco v životě děláme špatně.
Začala na sobě pracovat, absolvovala
řadu seminářů, udělala spoustu změn
ve svém životě a především objevila
kouzlo mandal.

„Mandaly jsem poprvé objevila na internetu a bylo to pro mě něco nevídaného,“
vypráví Jana. „Postupně jsem si začala
uvědomovat, že mají i pozitivní vliv na
můj život. Při jejich tvorbě jsem cítila, že
mně pomáhají naplnit energií a harmonií a že mým prostřednictvím přinášejí
radost a uklidnění i dalším lidem.“
„Mandaly můžete využít jako pomůcku
při relaxaci či meditaci, ale i třeba k navázání kontaktu s anděly,“ popisuje. „U
dětí podporují soustředění, pomáhají
jim s vyjádřením pocitů, hyperaktivní
děti se s jejich pomocí zklidní. Mandaly
také podporují fantazii a kreativitu.
Jana pro zájemce vytváří mandaly přímo na míru, ať už malované pastelkami
na karton, nebo na hedvábí. Raritou je
také tvorba mandal pro tetování. Nezapomíná ale ani na ty, kdo by si chtěli
umění tvorby mandal osvojit. Ve svých
workshopech je učí nejen kreslení mandal pastelkami na papír, ale i malbu
mandal na hedvábí, mandal se zvířátky
nebo unikátních psaných mandal.

Tip Minervy

Kalendář Království koní 2019
Máte rádi koně? Pak vás potěší kalendář – omalovánka obsahující příběh
o malé klisničce na kvalitním tvrdém
papíře. Při vybarvování jednotlivých
listů krásně zrelaxujete, ale můžete se
nechat i okouzlit krásou a něhou majestátních zvířat, která vám pomohou pochopit mnoho věcí ve vašem životě.
Více informací na Zvetrnehurky.cz
Jana Heidenreichová
www.zvetrnehurky.cz
jana@zvetrnehurky.cz
tel. 724 369 400

www.minervazdravi.com
minerva_04_2018.indd 7

strana 7
1. 11. 2018 13:11:41

Marcela Fričová Thurichová
Stravujte se přirozeně svému tělu

Naše zdraví ovlivňuje celá řada faktorů, tím možná nejzásadnějším je ale naše výživa.
Čeho se vyvarovat, podle čeho sestavit jídelníček a jak být zdraví a plni energie a jak
upravit svoji váhu, přibrat či snáze zhubnout? Na to jsme se zeptali Marcely Fričové
Thurichové z kliniky pro zdraví a krásu BIORET.
Říkáte, že nemáte ráda slovo dieta a zdravá strava, pročpak?
Ano přesně tak. Dieta sice pomůže dočasně váhu snížit, ale člověk musí upravit
jídelníček neboli změnit způsob stravování a celkově pohled na životní styl vlastně
napořád.
Co to je zdravá strava? Co je zdravé pro mě,
nemusí být pro vás. Důležité je jíst přirozeně ke svému tělu, ročnímu období a typologii člověka.
Propagujete stravu bez konzervantů, stabilizátorů a „éček“. Proč bychom se jim
měli vyhnout?
Konzervanty a stabilizátory nejsou látkami
přirozenými, každý organismus s nimi vede
boj, aby je zpracoval a vyloučil, a to značně
zatěžuje imunitní systém. Ten, místo aby se v
klidu věnoval své běžné funkci, tak mu práci
přidělávají tyto chemikálie, které do organismu nepatří. A zatěžuje to všechny orgány.
Při tvorbě jídelníčku využíváte hlavně
poznatky i přístupy z tradiční čínské me-

dicíny, diety podle krevních skupin apod.
Proč je to podle vás důležité?
Každý organismus je jiný. Proto je důležitá diagnostika tradiční čínské medicíny,
kdy zjišťujeme typologii člověka, zda je jin
či jang, a dle toho doporučíme potraviny.
Kdybychom jangovému typu doporučili
zázvor či skořici bude ještě více jang. Takového člověka musíme spíše ochlazovat,
třeba častou konzumací citrusů, salátů.
Důležité je, aby bylo tělo v harmonii, proto
se mnohdy uvádí, že se stravou dá i léčit.
Krevní skupiny jsou také důležité, pro každou je vhodná jiná strava. Např. skupina 0
potřebuje maso, a naopak skupina A ho nezpracovává dobře. Dále jsme schopni určit
biorezonancí vhodnost potravin.
Problémem řady lidí je nadváha. Mnohým
se ale nedaří zhubnout, i když drží diety
a stravují se zdravě. Co dělají špatně?
Špatně dělají právě to, že drží diety. Pokud
se člověku nedaří zhubnout, je třeba právě zjistit jaké potraviny jeho organismus
správně zpracovává. Ale hlavně to není

Centrum MinervA

oáza zdraví a pohody

Malé centrum s jedinečnou atmosférou
a skvělými odborníky najdete v pražském Karlíně, jen pár kroků od metra Křižíkova.
 2x měsíčně léčení a meditace s peruánským šamanem Juanem Carlosem P. Gomezem, léčení Josefa Kaplana či poradnu čínské medicíny Radomíra Klimeše
 Výklad karet, numerologie.
 NOVINKY: Analýzu zdravotního stavu pomocí kyvadla a jasnozřivosti a zdravotní masáže nabízí léčitel Miroslav twardek. Petr Veselý vám pomocí čínské astrologie a
Čtyř Sloupů osudu pomůže pochopit sebe
sama i svět okolo.
 Chcete si uspořádat domov tak, aby
vnesl do vašeho života více zdraví, lásky a
harmonie? Vyzkoušejte přednášky a kurzy
Feng-shui a čínské astrologie Jaroslava
Jarosurabbu Vydržela.

Pronájem místnosti pro masáže či poradenství

Začínáte s masážemi, léčením či poradenstvím a zatím si netroufáte investovat do vlastních prostor? Nebo máte provozovnu v jiném městě a chcete své služby nabízet
i v Praze? Pronajměte si vybavenou místnost v Centru Minerva (viz foto) – můžete i jen
některé dny v týdnu! Jde o tiché prostory ve vnitrobloku a přitom v širším centru Prahy.

Sokolovská 82, Praha 8 – Karlín, tel.: 777 556 871
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opravdu o dietách, ale o změně životního
stylu jak už jsem uvedla v předešlé otázce.
Řada lidí doma nevaří a připravuje polotovary, protože v dnešní uspěchané době
nemá čas. Máte pro ně tip na nějaké pomocníky, které jim práci usnadní?
Na svých kurzech představuji jedinečného
pomocníka, kterým je THERMOMIX. Je
to, jak já říkám, kuchyň v kuchyni – umí
úplně vše kromě pečení a smažení.
S Thermomixem se zvládá vše na jedničku –
v dnešní době jedové, chemické a zakonzervované za nás uvaří čerstvě bez přidaných
konzervatů a stabilizátorů a to za pár chvil.
Přijďte si na prosincový Minervafest poslechnout přednášku Marcely Fričové Thurichové o vaření přirozeně ke svému tělu,
spojenou s malou ochutnávkou. Na přednášce bude možné zakoupení poukázek na
kurz s 50% slevou.
Marcela Fričová Thurichová
e-mail: info@bioret.cz
tel.: 777 245 932
www.bioret.cz

Oslava zimního slunovratu
spojená s druidským obřadem

Přijďte se zastavit u ohníčku a v předvánočním shonu prožijte trochu jiné kouzlo
tohoto času. Obdarujte ostatní dobrou pohodou a darem na společný stůl a odneste
si jmelí od druida.
Centrum Druid
Davídkova 24,
Praha 8
pátek 21. 12. 2018
v podvečer
Vstup je volný
Informace:
Tom 603 245 117
Magda 725 031 703

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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