PÁTEK 12.6.
15:00
setkání všech přednášejících
17:00
zahájení pro veřejnost, představení jednotlivých přednášejících
18:00 – 22:00 přechod uhlí – nutná rezervace!
nebo 18:00 – 20:00 muzikoterapie
22:00
posezení u ohně, povídání s indiány v teepee
Petr Staněk, Pavel Bříza

SOBOTA 13.6.
RESTAURACE

SOBOTA 13.6.
KAVÁRNA

9:00 – 10:00
Iva Vágnerová
Jak pečovat o své tělo - návod, jak dostat tělo do
výborné kondice, dopřát mu zdraví a tím i krásu,
péče o pleť pomocí nových a účinných
technologií
10:15 – 11:15
Mgr. Vendula Vokáčová
Naboso...několik důvodů, proč zout boty

9:00 – 10:00
Robert Policar
Astrologie, výklad snů a mayský kalendář ...

11:30 – 12:15
Mgr.Vendula Vokáčová
Reflexní terapie

10:15 – 11:15
Markéta Šťastná, Vlastimil Bílek
Světlo přítomnosti - unikátní afirmace svíce
Bílek, jak s nimi pracovat, jak dosáhnout našim
vysněným cílům
11:30 – 12:15
Lucie Šternástková
Pyramidy

Oběd 12:15-13:00

Oběd 12:15 – 13:00

13:00 – 14:30
Mgr. Helena Cmurová
Odborná poradkyně pro olejovo-bílkovinnou
stravu Dr.Johanny Budwig a alternativní celostní
metody léčení rakoviny
14:45 – 15:45
Roman Blaško
výroba přírodních olejů za studena

13:00 – 14:30
Jiří Škvrna
Cesta probuzení, techniky a cvičení pro naše
propojení těla, mysli a vědomí

16:00 – 17:00
Ing. Monika Břízová
Sebeléčení, Jak se zbavit brýlí, Orgánová sestava
cvičení

16:00 – 17:00
Tereza Mičková
Pít či nepít aneb o vodě a jiných tekutinách možno si donést vlastní vodu k přeměření a
rozboru
17:15 – 18:15
Zdeněk Pesl
Pomocné prostředky pro zdraví na bázi aury

17:15 – 18:30 (včetně praktické ukázky)
MUDr. Radan Gocal
Spojení klasické a moderní medicíny, imunitní
systém a kozí kolostrum

14:45 – 15:45
Soňa Mrštná
Výroba produktů z bylinek

19:00 – 20:00
Livie Kuchařová, Bára Vojnarová
Ženské kruhy - ženské sdílení na téma žena v nás
20:00 – 21:00
Lucie Šternástková
Muzikoterapie

20:00 – 21:00
Petr Staněk
Indiáni a koně; Koně a jejich léčivý účinek; Ženy a
koně

21:00
Posezení u ohně a volné povídání

NEDĚLE 14.6.
RESTAURACE

NEDĚLE 14.6.
KAVÁRNA

9:00 – 10:00
Kateřina Štíchová
Odraz emocí na naše zdraví a život

9:00 – 10:00
Pavla Vajrauchová, Vendula Suchánková
To samo...! - přednáška téměř beze slov, "pobýt"
v kvantovém poli, pojďte s námi být v Bytí zkusíme společně, aby vše šlo samo-volně-hladce
10:15 – 11:45
Zuzana Horáčková
Molekulárním vodíkem ke zdravému životu

10:15 – 11:45
MUDr. Tomáš Lebenhart
Přišli jsme sem konat zázraky! Proč tak
nečiníme? Co nám bere odvahu žít svůj život?
Proč se tak snadno vzdáváme svého nadšení?
Kam mizí naše sny? Je to možné změnit? Jak? ...
12:00 – 13:00
Miroslava Fendrychová
Tělové, ušní, čakrové očistné svíce a jejich
nekonečné využití při odstraňování zánětů,
bolestí zad, zubů...až po duševní pohodu +
novinka svíce pro ženy ...

12:00 – 13:00
Markéta Šťastná
Bachovy esence - Květové esence mění naše
negativní emoce, pro koho jsou vhodné a kdy je
použít

Oběd 13:00-13:45

Oběd 13:00-13:45

13:45 – 14:45
Jaroslav Kozlík
Jak pracovat s archandělskými svíčkami
15:00 – 16:00
Mgr.Helena Cmurová
DMSO - přírodní a dostupná látka, která má na
náš organizmus přímo zázračné účinky a přitom
nezpůsobuje žádné vedlejší účinky
16:00 – 17:00
MUDr.Soňa Hlavová
Ženské a mužské pánevní dno – klíč ke
šťastnému životu

13:45 – 14:45
Monika Jindrová
Apiterapie, Apidomek

Místo konání - Kemp Western Vochtánka Potštejn, 12-14.6.2020. Těšit se také můžete na výklad
karet, stánkový prodej, výborné zákusky a kávu. Vstupenky k zakoupení na místě.
Více informací na

www.festivalzivot.cz

