FESTIVAL ZDRAVÍ OTROKOVICE
10.-11.listopadu 2018

9.-17.00 hod.

SEZNAM PŘEDNÁŠEK
SOBOTA 10.11.2018 Přednášková místnost č. 1


9.45-10.45

Vicena Miroslav Foto aury + duchovná numerológia.

Prepojenie informácií z foto aury a duchovnej numerológie pre zlepšenie kvality života.
www.auracentrumdubnica.sk
Vstupné na přednášku 50,- Kč


11.00-13.00 Ing. Gejza Valent, MBA, Ing. Irena Valentová

Knihovny palmových listů v Indii. Přednáška čerpá z mnohaleté osobní zkušenosti
s výklady osudů z Knihoven palmových listů v Indii a je koncipována jako osobní příběh
přednášejících. Na palmových listech jsou zaznamenány osudy jednotlivých lidí, které byly
napsány před mnoha tisíci lety indickými mudrci.
www.nadi.cz
Vstupné na přednášku 50,- Kč


13.15-14.15

Bohdana Nováková

Pomoc biorezonancí u lidí a zvířat. Přednáška je zaměřena na vysvětlení co je biorezonance
. U koho a při jakých problémech se dělá a jaké jsou její výsledky v rámci zdraví každého
z nás včetně zvířat.
www.biorezonance.cz
Vstupné na přednášku zdarma.


14.30-15.30 Helena Hudečková - celostní kouč, regresní terapeut, průvodce pro
psychospirituální krize, australské květové terapie, posvátná rostlina Iboga.

Australské květové esence a jejich účinky. Květové esence pomáhají odstranit emocionální
a spirituální bloky, dobíjejí životní energii, otevírají vědomí a pracují na všech nevyvážených
rovinách. Každá esence pracuje na určitém negativním stavu mysli, vede do kontaktu
s potlačenými emocemi a vyrovnává disharmonické části těl. Esence ponechávají každému
volnost zdravě se rozvíjet a otevírají cesty k řešení potíží.
www.riserostlin.cz
Vstupné na přednášku 70,- Kč


15.45-16.45 Bc. Dagmar Halotová – numerolog

Co nás čeká v roce 2019 z pohledu numeroempatie. Rok 2019 bude pod roční vibrací 3 dozvíte se, co nás čeká a jak nás ovlivní, když se dokážeme vcítit do vibrací čísel a žít na
základě jejich energie.
www.numerologiehadanka.cz
Vstupné na přednášku 50,- Kč

NEDĚLE 11.11.2018


Přednášková místnost č.1

9.45-10.45 Helena Hudečková - celostní kouč, regresní terapeut, průvodce pro
psychospirituální krize, australské květové terapie, posvátná rostlina Iboga.

Psychospirituální krize. Pojem a význam psychospirituální krize jsou široké veřejnosti zatím
téměř neznámé a často o nich nevědí ani ti, kteří ji prožívají. Počet lidí s touto zkušeností však
výrazně narůstá. Spirituální krize přichází náhle a nečekaně-daný člověk je ohromen i zmaten
neobyčejnými prožitky. Má výrazné a překvapivé změny vnímání, vědomí, emocí, například
opouští vědomím své tělo, má vnitřní vize, vnímá různá světla, energie ve svém těle i ve
vesmíru, často má i neobvyklé tělesné prožitky. To vše může být chvílemi opojné, ale i
dlouhodobě nepříjemné až nesnesitelné a člověk pak přestává fungovat v běžném životě. Jeho
okolí neví , co se s ním děje a problém se často řeší psychofarmaky a pobytem na psychiatrii.
www.riserostlin.cz
Vstupné na přednášku 70,- Kč


11.00-14.00 Ing. Milan Bezoušek - poradna pro rozvoj osobnosti

Jak si napravit vidění očima a nepotřebovat brýle. Přednáška seznamuje s možností, jak si
napravit vidění očima a nepotřebovat brýle. Vychází ze základu, že dobře vidět je přirozená
schopnost, a že zájemce si tuto schopnost může obnovit a pak používat. Nejde o léčebné
procedury ale o uzdravování, nikoli o léčení. Člověk se uzdravuje sám, tím, že dělá něco jinak
než dříve. Přednáška ukazuje na proces, kdy se zájemce stává aktivním ve svém procesu
uzdravování. Ukazuje, že lze obnovit svou schopnost vidět, a pak se znovu naučit svou
schopnost používat. Na přednášku navazuje praktická část, kde se účastník naučí, jak se sebou
pracovat aby lépe viděl a to na základě mentálních a dechových cvičení.
www.uzdraveninatrvalo.netstranky.cz
Vstupné na přednášku 65,- Kč


14.15-15.15 Renáta Rowena

ŽENA LÉČITELKA A KÁMEN MUDRCŮ

Přátelé, Vodnářský Věk odhaluje spousta témat ohledně Vnitřní Ženy v každém znás, intuiční
pochody jsou zesilovány Prozřetelností na maximum.
Žena Léčitelka je uzdravujícím balzámem na bolesti všech mužů, kteří ve svém přesvědčení
být silnými popírají svou zranitelnost.Právě tato zranitelnost je potřebná k vyléčení všech ran,
které dopadají na naši drahou Planetu Gáju.
Souvislost mezi vším je rébusem, jež může zdravá, SEBE - VĚDOMÁ ŽENA,
vyluštit.Objevit v sobě tento drahokam nesmrtelnosti, jež tkví v absolutní ROVNOVÁZE
JINU A JANGU, ve srovnání Vnitřní Ženy s Vnitřním Mužem, je jejím POSLÁNÍM.
UZDRAVENÍM ŽENY DOCHÁZÍ K UZDRAVENÍ MUŽE, JEŽ SE VZDÁVÁ SVÝCH
ZBRANÍ, PSYCHOLOGICKÝCH ČI BOJOVNÝCH, DOBROVOLNĚ PŘESTŘIHÁVÁ
SVÁ POUTA SOUTĚŽIVOSTI, JIHNE VE SVÉ CHARISMATIČNOSTI A DÁVÁ SE NA
CESTU OPRAVDOVÉHO POKOJNÉHO BOJOVNÍKA.
Tímto dochází k UZDRAVOVÁNÍ NAŠÍ ZEMĚ, posloupnost vývoje je zajištěna srovnáním
a přijetím našich STÍNŮ.
Dovoluji si vás všechny pozvat, Přátelé, na sdílení se ve své Opravdovosti.

www.renatarowena.cz
Vstupné na přednášku 100,- Kč


15.30-16.30 Radek Pokorný - Čínská medicína, Kraniosakrální terapie, Mentální
operace.

Odvádění bloudících duší - aneb jak lze vnímat život, blokující energie a jejich příčiny,
jejich odstranění a návod, jak se jim vyhýbat. Příklady z praxe.
www.radostsrdce.com
Vstupné dobrovolné.

