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Hlavní sál 

13:00 vladimír Ekart 
 s Tygrem v kleci - Osvoboďte svůj mozek ze starého myšlení  
 a vytvořte, jak já říkám „Život, kterej žeru”. 

14:00  lucie aujeská  
 Pravda je osvobozující
 Alchymie lásky k vnitřní celistvosti mužsko-ženského spojení

15:00  aleš Kalina 
 Jak nás ovlivňuje naše dětství? 
 Ukazuje se, že téměř 90% životních zkušeností souvisí s tím,  
 co nám bylo říkáno doma a jak se k nám chovali během dětství. 

15:50  Tým časopisu Kondice 
 sportovní účesy - ukázka pevného sportovního účesu 

16:00  Marian Jelínek 
 Krize hodnot, aneb etika v době blahobytu - Základní princip  
 výchovy: vychovejme dobrého člověka a potom až dobrého lékaře,  
 vojáka, dělníka. 

17:00  václav Cílek, Petr Horký 
 setkávání - beseda a natáčení pořadu Hausbot Petra Horkého 

18:00  Jiří Růžička 
 výklad snů - Výklad snů vedený takovým způsobem, abychom sami  
 odhalili, co pro nás sen znamená. 

 sál 2  

11:35  Petra sovová 
 Jen tak si normálně porodit 
 Jak se připravit na porod, když ho chci prožít co nejpřirozeněji? 

12:25  lektorky Hypnoporodu Jemného zrození 
 Hypnoporod - Rodit jako vévodkyně Kate - trendy novinka  
 nebo naopak prastarý a jemný způsob, jak dobře porodit? 

13:05  anna vršník 
 O těhotenství, porodu a šestinedělí jinak - Pojďme společně odhalit  
 plný potenciál těhotenství, porodu a šestinedělí. 

14:00  Ivana Weisová 
 Jak zažít krásný porod v české porodnici 
 I v porodnici lze prožít přirozený porod podle vašeho přání. 

15:00  Jana neboráková Ďásková 
 Indickým Himálajem za podporou Tibeťanů 

16:00  Martina suchánková 
 systém povinného očkování v ČR  
 Očkovací kalendář, individuální přístup k očkování, minimalizace rizik  
 nežádoucích účinků 

17:00  Michaela Dašková 
 O intuitivní výchově kluků a dívek  - Osobní cesta třídní učitelky  
 v alternativní škole. Jak proměnit školu, aby se v ní dalo dýchat? 

18:00  Gabriela Kovářová, David Kovář 
 Rodíme, jak žijeme - žijeme, jak rodíme 

sál 3  
 
15:00  Ernestína velechovská 
 Je čas opustit staré a otevřít nové - Síla Ticha léčí duši, mysl, tělo  
 i svět. Přijďte! Každým z nás se účinek násobí. 

16:00  Eva Baková 
 Dar karmy - Jak si z Božího daru omylem děláme Danajský dar. 

17:00  Jan Čepelka 
 nahlédněte do svého nitra - Jak spolu souvisí identita člověka,  
 hodnoty, přesvědčení, ego, vědomí, rozum a naše víra? 

18:00  Karel Kříž 
 stromy jsou život. a co my? - Tajemství stromů, která pomáhají 
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15:00  Ernestína velechovská 
 Je čas opustit staré a otevřít nové - Síla Ticha léčí duši, mysl, tělo  
 i svět. Přijďte! Každým z nás se účinek násobí. 

16:00  Eva Baková 
 Dar karmy - Jak si z Božího daru omylem děláme Danajský dar. 
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 hodnoty, přesvědčení, ego, vědomí, rozum a naše víra? 
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sál 4  
 
14:00  Josef Chocholoušek 
 strava podle Dna - Genetické dispozice k trávení potravin 

15:00  Julija Holíková 
 Jak se zbavit brýlí - Metoda Norbekova, jako klíče k sobě samému 

16:00  Yamuna Umay Wolf 
 access Consciousness® a abuse Hold 
 Access Bars®, Access Energetic Facelift®, tělesné procesy a Abuse  
 Hold - léčení zneužití s ukázkou 

17:00  Helena Cmurová 
 Zázračná látka z přírody - DMSO (dimethylsulfoxid)  
 - skrývané/utajované poznatky o léčení přírodní cestou 

18:00  Judita Peschlová 
 leonardo da vinci: Poslední večeře - Skutečný tajný kód unikátního  
 obrazu: poznejte sami sebe skrze astrologii da Vinciho 12 apoštolů! 
 

sál 5  
 
14:00  Blanka Milevová 
 Tajemství pánevního dna - Pánevní dno 3x3 tělo, emoce, energie 

15:00  Bohumil Bartošek 
 Falun Gong – rozvoj těla i mysli - Unikátní duchovní cesta a sytém 
 rozvoje těla a mysli, pocházející ze starobylé duchovní praxe Číny. 

16:00  vladimír Ekart 
 Rekonektivní léčení - přednáška s praktickou ukázkou 

17:00  Dan a Jana Čadovi 
 Muzikoterapie pro každého - Jak nás může hudba a zpěv  
 harmonizovat, čistit, uvolňovat a léčit? 

18:00  Milan Chadima 
 láska vs. strach - glasswalking 
 Vyzkoušejte si chůzi po střepech. 
 

sál 6  
 
12:00 – 15:00  Tým Kreativ ve spolupráci s Fairtrade Česko a slovensko 
 Workshop malování s kávou 
 Workshop povede lektorka Jitka Zajíčková 

15:00 – 18:00  Tým Kreativ ve spolupráci s Fairtrade Česko a slovensko 
 Workshopy skládání origami 

15:30  Martin Hofman 
 Tělo jako zdroj - Je tělo naším domovem a zdrojem? Jak ho vnímáme  
 a jak mu dokážeme naslouchat? 

16:20  aneta Benediktová 
 Jaké byliny si na jaře naše tělo žádá 
 Jarní detox s bylinkami 

17:10  Iva Jebavá 
 Probiotika 
 Vše, co jste chtěli vědět o probiotikách 

18:00  Renáta Čepelková 
 Mužské zdraví 
 Problémy, o kterých se nemluví 
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hlavní Sál 
 
10:30  Pavla Široká 
 Živočišné vs. rostlinné potraviny 
 Srovnání živočišných a rostlinných potravin z pohledu výživové  
 poradkyně

11:15  Tým časopisu Kondice 
 Sportovní účesy

11:30  aumakua - koučinkové centrum 
 R-evolution 2019 
 Jak si tvořit každý den jinak, kam se dívat, odkud brát?

12:20  Milan Studnička, Tomáš Rychnovský 
 Kdo se má dovychovat? Děti nebo rodiče?

13:10  adhiraj Plevris, Pushan Govind 
 Diamantový dech 

14:30  vladimír Ďurina 
 Celková detoxikace v systému Regenerace ve Sféře 
 aneb Krása začíná uvnitř

15:15  Dáša lišková - Jóga v denním životě 
 Pojďte se s námi protáhnout

15:30  Peter Jentschura 
 Úskalí látkové výměny v životě ženy 
 Puberta, těhotenství, klimakterium a stárnutí v průběhu života

17:05  Milan Calábek 
 Duchovní základ existence 
 Nové přístupy k posvátnému

17:50  tým časopisu Kondice 
 ukázka sportovního líčení, které drží i při zpocení se

18:05  Jiří Tkadlčík 
 není snadné cesty! 
 Aneb nezáleží na tom, odkud pocházíme, ale kam směřujeme.

 

 Sál 2 

10:30  Eva Kolářová 
 Frčí i tvůj mozek na alfa vlnách? 
 Být ve Flow, v zóně, kdy se vše děje tak nějak samo.

11:25  lukáš Zdrha 
 Jak více projevit svůj potenciál ve sportu? 

12:20  Radka Maňáková, Petr Zappe 
 Jak nežít pitomě - Co nás nikdo neučil a pro dobrý život se hodí vědět.

13:10  Kristýna Farkašová 
 Proč si půjčovat dětské oblečení? 
 Pošleme děti do světa s menší ekologickou stopou!

13:50  Martina Suchánková 
 Systém povinného očkování v ČR - Očkovací kalendář, individuální  
 přístup k očkování, minimalizace rizik nežádoucích účinků

14:40  Pavel Kraemer 
 Jak vybrat dobrou školu pro vaše dítě? - O tom, jaké zajímavé  
 školy existují a jak se do nich dostat. Jak poznat, která se hodí k vám  
 a k vašemu dítěti?

15:35  Tomáš adam 
 GO Freedom - Program osobnostního a podnikatelského růstu  
 pro váš život.

16:10  Daria heřmanová
 Bachovy květové esence - Nechme si od přírody pomoci  
 a zjednodušme si život....

17:05  hana Drahoňovská 
 Jak spolu (ne)komunikujeme - Věděli jste, že nejčastější příčinou  
 partnerských rozchodů je (ne)komunikace a nikoli nevěra?

18:00  alexandre Reznikow 
 Eticia 21 - Kudy chodíme, tudy hodnotíme 
 A kam nás vlastně vedou naše hodnoty? 

Sál 3 
  
10:30  Olga Šerá, Marta Pražáková 
 homeopatie a nemoci současných žen 
 Stres a nelad v partnerských vztazích působí ženě mnohá  
 onemocnění. Homeopatie zdraví navrací.

11:25  Bezlepková Margottka, Mili Teri, Tomáš vaněk 
 hrníčková kuchařka Srdcem v kuchyni - křest kuchařky 

12:20  Ivo Janeček 
 Jak souvisí vědomý sex a jízda na motorce? 
 Vědomá práce s dechem a uvolněním

13:15  Jaroslav Kalousek 
 Putování duše inkarnacemi 
 Co všechno ovlivňuje aktuální stav člověka

14:10  helen Stanku 
 Intuice ve vztazích 
 Umíte ve svých vztazích používat intuici a umět se správně rozhodovat  
 či reagovat na druhého?

15:00  věra várady, Karel Kekeši 
 Život v souladu s božským plánem 
 Přednáška na téma hledání spokojenosti a harmonie v životě

15:50  Judita Peschlová 
 nové začátky: Jarní rovnodennost v Praze
 Transformace, nový start, životní síla

16:40  Jitka Stiessová 
 Žena a jóga 
 Jóga představuje pro člověka obrovský prostor k prozkoumání

17:30  Gerhard K. Pieroth 
 léčení traumat 
 Jak se zbavit podvědomých vlivů traumatických zkušeností
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Sál 4 
  
10:30  Kateřina horáčková, Eva hauserová, lumír Kolíbal 
 Může permakultura zachránit svět? Křest knihy Zahrada Gaii.

11:25  Jiří George Bartyzal 
 Přírodní kartáček Siwak - čistí zuby jinak

12:20  Barbora Marckx 
 Zdravé ingredience v kosmetice - příroda proti chemii

13:00  hana Moneam 
 Metoda no Poo 
 Jak pečovat přírodně o vlasy

13:55  lucie Marešová 
 Bachovy esence 
 Poznejte sílu přírody a energii rostlin

14:45  věra Doušová, Dominika Trčková 
 Jak neplýtvat potravinami? 
 Slyšeli jste o Potravinové bance a projektu #laskavec?

15:40  Marek lukesle 
 nákup potravin v obalu - bez odpadu 
 Přichází revoluce? Vratné lahve nejen pro pivo.  
 Jak bez velkého úsilí snížit produkci odpadu.

16:30  nataša Foltánová 
 Ekologická a bezodpadová domácnost - Ukážeme vám, jak začít  
 tam, kde to máte nejblíž - v domácnosti.

17:20  Marek nerpas 
 Kampaň voda pro každého 

 

 Sál 5 
  
10:30  vladimír Ekart 
 Rekonektivní léčení 
 přednáška s praktickou ukázkou

11:30  Martin Bartošek 
 Dechové cviky a léčivé zvuky 
 cvičení Osho divine healing a OM chanting

12:30  Kateřina Macháčová 
 Pohybem do vlastního těla 
 Permanento - chytré cvičení pro moderní způsob života

13:30  Jana hemelíková-Baudisová 
 Bollywood dance 
 Protáhněte si celé tělo

14:30  aumakua - koučinkové centrum 
 R-evolution 2019 workshop “Mysl & hlas” 
 Sebe-vyjádření skrze svůj vnitřní a vnější hlas, napojení na sebe  
 a sebe-projevení

15:30  Dušan Brůna 
 Jóga v kanceláři 
 Účinné cviky pro běžný život

16:30  adhiraj Plevris, Pushan Govind 
 Diamantový dech 
 workshop

18:00  aleš Kudlička / alalanath das
  Mysl: náš přítel nebo nepřítel? - Psychologie v Bhagavat-gítě:  
 Jak dávné spisy popisují mysl, inteligenci, tělo a duši
 

Sál 6 
  
10:30  Jan Petr 
 Můj potenciál v plné síle 
 Jak podpořit svůj osobní růst životodárnou stravou a životním stylem

11:30  Jana Kubíčková 
 Žena a její zdraví 
 Co prakticky dělat, když ... menstruace bolí, vlasy padají nebo vás  
 drtí úzkosti? Co je vaše téma?

12:30  Josef Palas 
 Sbírání bylinek 
 Jak na sběr a uchování

13:30  Radan Gocal 
 Kozí kolostrum: zázračná potravina 
 Není kolostrum jako kolostrum, jaké zvolit? A proč?

14:30  Yvonna lucká 
 Trauma okem biosyntézy 
 Trauma, transgenerační trauma z pohledu biosyntézy

15:20  aneta Benediktová 
 Jarní hubnutí s bylinami 
 Jak mohou bylinky působit na naši váhu?

16:10  Tomáš Mrázek
 Co je opravdu zdravá strava?  
 Poznejte rozdíl mezi zdravými a nezdravými potravinami a vyznejte  
 se v nabídce obchodů a restaurací.

17:05  Iveta Ječmík Skuherská 
 Imunita a jak ji podpořit 
 Co všechno negativně ovlivňuje náš imunitní systém a jak podpořit  
 imunitu přírodní cestou.
 
18:00 Josef Chocholoušek 
  Strava podle Dna - Genetické dispozice k trávení potravin 
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HlavNí sál 

10:30  Jan vojáček 
 autoimunita v kontextu funkční medicíny 
 Aneb proč tak často zapínáme sebedestrukci

11:15  Jana Drdácká, Eduard Zubák 
 Ukázka flamenca - z představení Krvavá svatba

11:30  lukáš Hejlík 
 #DIaGNOZasIlENEC - Jak proměnit své koníčky v podnikání?

12:15  sebastián Janota 
 Jóga v denním životě - Protáhněte se s námi

12:30 Darío soto abril, andreas Christmann, Daniel Kolský,  
 Jaroslav slámečka
 Čeká nás doba cikorková?  
 Dovedete si představit život bez kávy? Besedu moderuje Lukáš Hejlík.

13:40  Radan Gocal, ladislav Peš 
 Základní kameny zdraví a uzdravení - Správné napětí  
 buněčné membrány, čistota buněk a kvalita živin = prevence  
 i cesta ke zdraví

14:40  Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná 
 Jak být rodičem parťákem - Jak dětem pomoci v jejich cestě  
 za sebepoznáním, aby byly v životě nejen úspěšné, ale také šťastné?

15:35  sportovní líčení
 Tým časopisu Kondice

15:50  Jakub Zlámaný 
 Thanatos - smrt a hypnóza - Otevřít se prožitku vlastní konečnosti,  
 který může být využit jako akcelerátor životních / osobních změn.

16:50 Dan a Jana Čadovi, Tomáš Mach, Hiroko Matsumoto 
 Zvuková lázeň - cesta do srdce - Mitakue Oyasin
 Koncert a hudební meditace.

sál 2 

10:30  Pavel sobek 
 Inspirační hlubinné terapie 
 Přímá cesta od zátěží k našim přednostem

11:25  sUvE a kolektív spolutvorcov 
 spolutvorca 
 O Napojení a o dobrých skutkoch

12:20  veronika vieweghová 
 Jak využít potenciál ženského cyklu
 Pochopením principů 4 fází ženského cyklu porozumíme více samy  
 sobě a pro muže nebudeme tolik nepředvídatelné 

13:15  lucie sitařová, Martin Plas 
 Partnerský vztah 
 Toužíte po hlubším spojení se sebou a partnerem?

14:10  Kateřina Juřenčáková 
 vědomá plodnost, antikoncepce, neplodnost. 

15:05  l. Groverová suchá, M. Riljaková, J. Hofhanzlová, P. Kruntorádová 
 aby porod nebolel 
 Křest vykládacích karet 

16:00  Natalie sedlická 
 Transformační síla porodu 
 Co má společného život, porody a smrt? 

sál 3

10:30  Marie Brožová, Markéta vostrá 
 Mars v ženském horoskopu 
 Aneb existuje ideální partner?

11:30  Monika Nika skákalová 
 Ochrana a čištění prostorů, osob 
 Proč a jak se chránit, co využívat a čemu se vyhnout

12:30  Hani Růžičková 
 Terapie Pocitu - nová cesta do pohody 
 Objevte s Hani Růžičkovou úžasnou cestu od problémů a trápení  
 do harmonie, pohody a lásky.

13:30  Robert Policar 
 sny a my 
 Astrologie a sny jako pomocníci na naší cestě

14:30  Renata Rowena Bittová 
 Žena léčitelka 
 Žena bohyně je léčitelkou všech bolestí naší planety

15:30  Jana Pozlovská 
 Jak na zdravý zrak bez brýlí 
 Jde to i jinak

16:30  vladimír Ekart 
 s Tygrem v kleci 
 Aneb jak postavit život, kterej “žeru”

Neděle NeděleNeděle
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sál 4 
   
10:30  vladimír Münz, Michaela Švejdová 
 Nová dimenze vztahů - vzájemnost 
 Síla odlišnosti ve vztahu = být sám sebou má smysl...

11:30  Martina smíšková 
 vibrace lásky, radosti a pochopení 
 Australské květové esence

12:30  Tomáš Pfeiffer 
 Biotronik Tomáš Pfeiffer 
 Na počátku byla věta J. Zezulky: Předávám vám Biotroniku.  
 Cesta ze Smíchova do britského parlamentu.

13:20  Monika sičová 
 aktivace Třetího Oka a Mohendžodáro 
 Naučíme se účinnou techniku z tantrické jógy pro ženy,  
 kterou si můžete okamžitě praktikovat doma.

14:10  Petr Jan Křen 
 Jak porozumět mužům 
 Existuje cesta k tomu, aby ženy rozuměly a chápaly muže?

15:00  Mantra: sounds into silence  
 - celovečerní dokumentární film 
 projekce filmu a beseda s režisérkou

16:25  Beseda s George Wyss  
 - režisérka filmu Mantra:  
 sounds into silence na Festivalu Evolution

sál 5 

10:30  aumakua - koučinkové centrum 
 R-evolution 2019 workshop “Mysl & Tělo” 
 Uvědomění si vlastního těla, spojení s myšlenkami a pocity.

11:30  Blanka Milevová 
 Mohendžodáro 
 Tantra jóga pro ženy. Cvičení pro ženy všech věkových kategorií.

12:30  Jana  Bendová Hrabalová 
   léčivá hormonální jógová terapie 
   Seznamte se s dokonalým „zázrakem“- hormonální jógou.  

13:30  Dan a Jana Čadovi
 Muzikoterapie pro každého 
 Jak nás může hudba a zpěv harmonizovat?

14:30  andrea Bajnoková, Eva Růžovičová 
 vlnové pohyby 
 Jak mohou tělesná vlna, pružné šlachy a zdravé chodidlo  
 změnit zdraví a vztahy?

15:30  Bohumil Bartošek 
 Falun Gong – rozvoj těla i mysli

sál 6

10:30  vladimír Hirka
 Jak vám může pomoci tradiční čínská medicína v preventivní  
 péči o vaše zdraví - tradiční čínská medicína

11:20  Renáta Čepelková
 Žena - dárkyně života  
 Jak na problémy s otěhotněním?  

12:10  Jana Hrinková
 Zásaditě ke sportovním úspěchům  
 Zdraví díky odkyselení  

13:05  Hana Jánská
 Bylinky pro ženy - jak nám příroda může být v různých situacích  
 nápomocna.  

14:00  Nikoleta Kováčová - surová dcérka, Karolína Rathousová - Dewii
 Rostlinná mléka - jak je vyrobit a kde použít? 

15:00  Jana adamčíková
 Zdravé léto s homeopatií  

15:50  lukáš Hejlík
 Gastromapa   
 Lepší je si trochu zajet, než se hodně spálit.
 


