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Healing Festival pro vás chystáme jak nejlépe dokážeme.
S otevřeným srdcem, myslí a s nejlepším svědomím a
vědomím. Tvoříme jej celou naší duší i tvořivou silou. 

Jsme vděční za lidi, kterými se obklopujeme a kteří zasvětili
život zkoumání skrytých zákoutí lidské psyché a
spirituálním praxím, díky nimž máme možnost nasytit
potřeby své duše, mysli i těla a Ty dnes můžeš také.

Děkujeme Ti za účast a spolutvoření tohoto nádherného
místa na Zemi a přejeme hluboký prožitek.

S láskou za celý tým
Martin a Magdaléna 
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PS: Velké DÍKY patří všem návštěvníkům, vystupujícím,
partnerům, prodejcům, dodavatelům, dobrovolníkům, všem
se kterými spolupracujeme a našemu nejbližšímu týmu - 

Michaele Alves Gloria De Oliveira a Kateřině Čuprové.



Udržitelnost na festivale 
Snižujeme množství odpadků a proto si po sobě každý 
umýváme své nádobí. Zodpovědně nakládáme s odpadem a 
proto jej třídíme. Je to úplné minimum, co můžeme udělat. Je to 
celé jen o změně myšlení, chování a vystoupení ze zajetých 
kolejí.
Chceme tímto inspirovat. 

PraktickéPraktické informaceinformace Myslíme na naši Matku
Zemi, proto tvoříme
festival bez odpadu.

Myslíme na příjemnou
energii, proto je

festival bez alkoholu.

Myslíme na Váš
nejhlubší zážitek,

proto je festival bez
živočišných produktů.

NÁDOBÍ SI PO SOBĚ 
UMÝVÁME,

protože nepoužíváme to 
jednorázové. Na stáncích 
dostaneš jídlo a nápoje buď do 
svého nebo do festivalového 
nádobí, které po každém jídle 
prosím pečlivě umyj ekologickými 
přípravky od Tierra Verde. V mycí 
zóně potom nádobí ulož na místo 
tomu určené.Healing camp pro děti

Pro děti od 4 do 7 let.
Program: 8:30 - 16:00 hod
Cena za 5 dnů: 1.950 Kč
Cena za 1 den: 400 Kč
Přímo v areálu je školka Tokaheya, která pro naše
děti připravuje krásný program, který povedou
profesionální průvodci. Můžete tam své děti
přihlásit a užít si tak program festivalu.
V případě zájmu této služby využít navštivte
stránku: www.tokaheya.cz

S pejsky pouze na vodítku a s náhubkem 
Vstup se psy je povolen, ovšem odpovídáte 

za ně, vyhrazujeme si právo v případě 
problémů s chováním čtyřnohých miláčků 

vykázat tyto s okamžitou platností z areálu. 
 

Celodenní vstupné do
Zámeckého koupaliště
je 60 Kč.

Noční klid
Festival tvoříme tak, abychom si večer mohli všichni krásně odpočinout a hned od ranních hodin se ponořit do
zkoumání vnitřních krajin díky meditacím, józe a dalším seberozvojovým aktivitám. Na festival také přijíždějí rodiny s
dětmi, proto prosíme o dodržování nočního klidu.

ŠETŘI S VODOU! 
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PsyCare
PsyCare je služba založena Českou psychedelickou společností, která v prostředí hudebních akcí a festivalů poskytuje 
chráněné, bezpečné a klidné prostředí ve vybavené jurtě. Tam jsme pro tebe k dispozici denně od 10:00 do 24:00. 
Zázemí stanu a podpory PsyCare můžeš využít kdykoliv ucítíš, že je toho na tebe hodně či při náročných spirituálních 
prožitcích a jejich integraci. 
 
Najdeš zde vyškolený tým dobrovolníků připravený napomáhat bezpečnému a léčivému průchodu náročné - nejen 
psychedelické - zkušenosti účastníků akce. Vítán je také každý, kdo se chce dozvědět více o účincích a rizicích 
spojených s užíváním psychoaktivních látek a nebo si jen od neklidného prostředí na chvíli odpočinout.



O VODĚ NA 
HEALING 
FESTIVALU

VODA JE NEJVĚTŠÍM BOHATSTVÍM NAŠEHO TĚLA, 
NEBOŤ BEZ VODY BYCHOM NEBYLI... VODA MÁ 
PAMĚŤ A VNÍMÁ KAŽDOU NAŠI MYŠLENKU. SPOLU S 
VODOU UMOCNÍTE SVŮJ TRANSFORMAČNÍ PROCES, 
POSÍLÍTE SVOU SÍLU, ZDRAVÍ A VNITŘNÍ HARMONII. 

VODA - KLÍČ KE ZDRAVÍ

Zdravá voda je důležitá nejen v každodenním životě, ale z vlastních zkušeností víme, že její význam 
mnohonásobně roste a zvýrazní účinky v průběhu osobní transformace, kdy zrychluje celý uzdravovací 
proces. Speciálně upravená voda technologií STABFOR® částečně vytváří "Zázračnou EZ vodu (H3O2) a 
volný vodík" (strukturovaná - živá voda). EZ voda se v přírodě nachází ve všech živých organismech.

Ze všech kohoutků na Healing Festivalu vám poteče "uzdravená - zázračná voda“, do které se zamilujete. 
Zprostředkujeme vám umění - zázraky vody, jak s ní pracovat, jak ji používat a jak jí "být". Spolu s vodou 
umocníte svůj transformační proces, posílíte svou sílu, zdraví a vnitřní harmonii. 

Voda je informační médium…To, co do vody během festivalu svými myšlenkami, terapiemi, rituály vložíte, to 
se několikanásobně rychleji rozšíří do prostoru, který vytvoříte a kterým se stanete…Stáváte se uzdravenou 
– vědomou vodou…  

Přejeme vám radostné, uzdravující zážitky a těšíme se na vás. 
Tým celé skupiny New Human Solution s.r.o. 

H L A V N Í  P A T R O N
N E W  H U M A N  S O L U T I O N

,,New Human Solution s.r.o. je 
hlavním patronem Healing Festivalu 
2022. Během celého festivalu 
poskytuje účastníkům uzdravenou 
vodu pomocí unikátní české 
technologie jednotky STABFOR, 
kterou vynalezl spoluzakladatel a 
jednatel společnosti pan Zdeněk 
Čermák“
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PROGRAM

Koncert
Yaima (USA)
Ponořte se do melodické zvukové krajiny energických
organických rytmů, transcendentní elektronické produkce,
hřejivého ženského vokálu a procítěné lyriky. Záměrem je
vytvořit most mezi Přírodou a Lidstvem, expanzivní zážitek,
který podporuje růst a tvoří plynulý přechod pro srdce a mysl.
13:00 - 15:00, 5. ELEMENT, Koncert, EN

Tanec pěti elementů - "Pancha Maha
Bhutas”
Šárka ALAYA Kačabová (CZ)
Přijďte si trochu zařádit, rozhýbat tělo, uvolnit se a zasmát se.
Naučte se pracovat se silou pěti základních živlů díky jemné
józe, intuitivnímu tanci a čchi-kungu, a užijte si klid a uvolnění
při závěrečné vedené meditaci. Akce přináší rozhýbání,
uvolnění, sebepoznání a radost.

13:00 - 15:00, VZDUCH, Intuitivní tanec a vědomá jóga, CS

Meditace LÁSKAvosti
Veronika a Jan Allister (CZ)
Při praktikování této meditace pocházející z buddhismu a
zaměřené na láskyplný stav mysli, se spínají části mozku, které
navozují pocit štěstí, klidu, harmonie a vzájemného propojení.
Výsledky cítíte okamžitě. Proto se také na tuto meditaci lidé
těší a snáz si z ní vytvoří pravidelný návyk.
14:00 - 15:30, OHEŇ, Meditace, CS

Cesta ke štěstí
Matěj Richter (CZ)
Šťastný život na této planetě je neodmyslitelně spojen se 4
základními faktory: naším tělem, emocemi, pohledem dovnitř
a pohledem ven. Vděčnost je klíčem ke štěstí, ale k vděčnosti
potřebujeme pozornost, abychom viděli a cítili, za co můžeme
být vděční. Pozoruj a staneš se šťastným!
14:30 - 15:30, ZEMĚ, Přednáška s hraním na kytaru, CS

DJ set
Sarasvati Dasi (DEU)
Vydejte se na hudební cestu napříč mnoha kulturami a rytmy
z celého světa s chytlavými basovými linkami a nevšedními
vintage remixy, které vás donutí usmívat se stejně silně jako
tančit. Za doprovodu živých vokálů a houslí.
15:30 - 17:30, 5. ELEMENT, DJ set, EN

Jin Jóga
Šárka Řiháková (CZ)
Jin jógou je pasivní formou jógy a je vhodná pro každého, kdo
touží po hlubokém uvolnění těla, zbavení se napětí a stresu.
Jin jóga je cestou do nitra a Šárka vás na ní jemně povede.

15:30 - 17:00, VZDUCH, Jin jóga, CS

Středa 3.8.

Jak se otevřít lásce a vytvářet
zdravé vztahy
Eva Andriessen (CZ)
Propusťte vše, co vám neslouží k vytvoření zdravého vztahu
a naučte se podpořit rozvíjení lásky ve vašem životě. Nechte
se provést tvorbou záměru, vizualizací pomocí intuitivního
vidění a propouštěcím rituálem. Otevřete nové možnosti ve
vašem milostném životě a vytvořte prostor pro lásku. 
15:30 - 17:30, VODA, Workshop, CS

Jedinečnost bytí v propojení se Zemí 
Katka Grunová a Simona Hrabalová (CZ)
Jakým přispěním můžeme být pro Planetu Zemi a jak ona
může přispívat nám a našemu životu? Pojďte se ponořit do
energetických cvičení, prožít toto téma na vlastní kůži.
Workshop je založený na nástrojích modality Access
Consciousness a knize Dr. Daina Heera - Být sám sebou mění
svět.

16:00 - 17:30, ZEMĚ, Workshop, CS

Znovuzrození a smrt 
Taraka Solei (CZ)
Abychom mohli plně žít sebe sama, je potřeba se podívat do
očí svému strachu ze smrti, z konce. Protože bez konce není
začátek a bez začátku by nebyl ani konec. Přijťe se zrodit do
svobodného žití sebe samých, kde strach nemá šanci vyhrát
nad láskou, neb láska je počátkem zrození všeho.
16:00 - 17:30, OHEŇ, Přednáška s přesahem
do vědomí, CS

5 Sense Miracle Chocolate Opening
Ritual
Zuzana Noah (CZ)
Přijďte společně otevřít kvantové pole Healing festivalu a
vnést do něj váš osobní záměr. Naladíme se na neomezené
možnosti, synchronicity, žití v lehkosti, radosti a souladu.
Projdeme aktivací všech elementů, kakaovým rituálem a
tancem s čokoládou. Doprovázet nás budou vůně i posvátná
geometrie.

18:00 - 19:30, 5. ELEMENT, Zahajovací rituál, CS

Ecstatic Dance
Pascal de Lacaze (DEU)
Prožijte hluboce transformativní zážitek extatického tance,
který spojuje lidi s jejich duchem, tělem i ostatními
tanečníky. Pascal hraje jako DJ a používá i živé hudební
prvky, jako je bubnování, zpěv a bambusový saxofon, a
interaguje tak s hudbou a tanečníky. Očekávejte vzlet i
uzemnění.
20:00 - 22:00, 5. ELEMENT, Extatický tanec, EN
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Čtvrtek 4.8.

Voda, klíč ke zdraví 
Zdeněk Čermák (CZ)
Nahlédněte na mnohá tajemství vody a její vliv na lidské
tělo, včetně myšlení a vědomí. Dozvíte se celistvé
informace o kvalitě vody, její struktuře a vlivu na životní
prostředí, i o energii vody a možných způsobech
uzdravování vody, to vše doplněno příklady z dlouholeté
praxe a výzkumů.
20:00 - 21:30, ZEMĚ, Přednáška, CS

Léčení vnitřní ženy a muže
Tereza Urbanová & Lucie Hamrlová (CZ)
Tento program je vhodný jak pro ženy, tak i pro muže, kteří
v sobě chtějí zharmonizovat ženskou a mužskou polaritu, a
více si porozumět. Můžete se těšit na provedení ve fyzické i
duševní úrovni, a to skrze úvodní meditaci, kontaktní
intuitivní tanec, i krátkou konstelační hru.
20:00 - 22:00, OHEŇ, Workshop, CS

Druhá strana mince šamanské medicíny
Jaroslav Šumbera (CZ)
Medicína nás mnohé přivedla nejen k posunu, uzdravení a
krokům na cestě k sobě, ale jako každý nástroj nás i něčím
spoutala. Přijďte se zamyslet nad tématy zralosti,
ukotvenosti, bloudění, a odevzdání své skutečné síly jinam.
S respektem nejen k duchu medicíny, ale i k sobě.
20:30 - 22:00, VZDUCH, Přednáška, CS

Love is the Goal and Love is the Path
Charlie Kelly (UK)
Jak dosáhnout trvající spokojenosti prostřednictvím praxe
lásky? Co to je, milovat? Můžeme milovat každého? Jaké
techniky můžeme použít, abychom milovali v každé situaci?
Je láska iluze? Ponořte se spolu s Charliem do filosofického
zamyšlení nad tématem lásky v našich životech.
21:00 - 22:30, VODA, Přednáška, EN/CS

Chilli meditace
Brain We Are (CZ)
Zažijte neobvyklý intenzivní meditační prožitek a podpořte
svůj mozek ve zvládání stresových situací. V chilli obsažená
aktivní látka Capsaicin se váže na receptory bolesti na jazyku,
zatímco se v těle vyplavují endorfiny, které bolest zmírňují a
navozují příjemné pocity radosti a štěstí.
22:30 - 23:30, 5. ELEMENT, Meditace, CS

Optimalizace Těla a Mysli - Úvod do
Biohackingu
Brain We Are (CZ)
Poznejte nástroje pro práci se zdravím očima vědy.
Zaměříme se na nejčastější příčiny zhoršeného mentálního a
fyzického zdraví i ty nejefektivnější kroky, jak se jim bránit.
Od super-potravin přes základní způsoby práce s myslí a
tělem až po spánek. Odnesete si teorii i praktické tipy. 
8:30 - 10:00, ZEMĚ, Přednáška, CS

Svítím, tedy jsem!
Lucie Světlonoška Hrubcová (CZ)
Přivítej nové ráno hravým workshopem s fantazijní
aktivační meditací v energiích Lví brány s channelovanými
vzkazy pro všechny. Společně vytvoříme vysokovibrační
pole, které Tě otevře pohádkovému prožívání zázraků a
příjmu všeho, co na Tebe na planetě Fesťák čeká. Odneseš
si i malý dárek.
8:00 - 10:00, VODA, Workshop s meditací, CS

Limitless
Bijay Anand (IND)
Ve své mysli omezujeme rozsah svého života a to, co od něj
můžeme očekávat. Přijďte se naučit rozbít řetězy, které drží
naše vědomí v blokacích, a osvobodit se od starých vzorců,
které nám škodí a brání nám v úspěchu, štěstí a radosti.
Naučíme se být BEZ LIMITŮ.
9:00 - 10:30, 5. ELEMENT, Workshop, EN/CS

Síla z jídla
Kateřina a Atrey Rae (CZ)
Uvědomujete si, jak velký vliv má na váš život jídlo? Během
workshopu Kateřina a Atrey představí své příběhy s jídlem a
zkušenosti, které vedou k harmonické výživě. Zároveň
prakticky ukážou, jakou má sílu, když se k jídlu a pití přistoupí
vědomě. Těšit se můžete i na kokosovou ceremonii.

9:00 - 10:30, VZDUCH, Workshop s kokosovou
ceremonií, CS

PojďPojď sisi zatančitzatančit vv rytmurytmu svésvé duše,duše, tělatěla ii mysli.mysli.

13 | 



Lůno ženy ožívá
Taraka Solei (CZ)
Ponořte se do tajů lůna a objevte, jak vypadá a co se v něm
skrývá za emoce i energii. Propojte se se svým lůnem a
zjistěte, jak na tom aktuálně jste. Dozvíte se spoustu
důležitých informací, jak o své lůno pečovat, jak se s ním
propojovat, jak skrze lůno komunikovat a spoustu dalšího.
10:30 - 12:00, ZEMĚ, Přednáška s praktickými tipy,
triky, cviky a ukázkou, CS

Traditional Tantra Sadhana of India
Ra Dasi (ENG/GRC)
Představení teorie a praxe autentické sádhany, která
využívá starobylé techniky předávané žijícími mistry linie,
které je Ra Dasi součástí. Vysvětlení vědy tantry vyjádřené
oddaností. Na této lekci se také naučíte tradiční způsob
používání maly a asanu (specifické meditační látky
používané pro zpívání manter).
10:30 - 12:30, VODA, Workshop, EN/CS

Ripples of Healing
Netanel Goldberg (ISR)
Objevte léčivou sílu zpěvu a modlitby jako nástrojů k
propojení a posílení naší cesty. Otevřenost, zranitelnost,
láskyplné pohledy a přítomnost, poděkování, sdílení od srdce
k srdci, léčivý zpěv, psaní a další. Přijďte takoví, jací jste.
*Vezměte si s sebou zápisník a tužku
11:00 - 12:30, 5. ELEMENT, Hudební workshop, EN/CS

Život na hraně: parkourová mentalita
a práce se strachem
Pavel Paulie Petržela (CZ)
Jako člověk, který se parkouru věnuje přes 13 let, vás Paulie
zasvětí do tajů, co za skoky stojí, v čem ho trénink ovlivnil, a
jak se to dá aplikovat do běžného života. Přednáška je vhodná
pro každého, kdo chce v sobě posílit mužský princip a
načerpat energii ke zvládnutí všech výzev.
12:00 - 14:00, OHEŇ, Přednáška s meditací, vizualizací
a pohybem, CS

The 5D Femme Revolution
Ava Sophiana (CRI)
Nová éra božského ženského vedení žen, které vstoupí do
svého svrchovaného božství a povedou sebe a své
králov(nov)ství do nového paradigmatu Země. Včetně
kvantové aktivace božského ženství.
11:00 - 13:00, VZDUCH, Rituál s kvantovou aktivací
božského ženství, EN/CS

Live set
DJ Bunny Wabbit (CRI)
Přijďte se uvolnit na tento energií nabitý živý elektronický set.
Roztančete se přes celý parket, houpejte se jemně v bocích

Psychedelika: Od výzkumu přes terapii
až po rituál
Eva Césarová & Lucie Havlínová (CZ)
Seznamte se s psychedeliky, nejčastějšími kontexty jejich užití
a mechanismy jejich účinku. Bude představen moderní ědecký
výzkum a potenciál psychedelik pro využití v terapii,
zdůrazněny budou i rizika jejich užívání a nakonec budeme
diskutovat nad jejich místem v rituálu - ceremonii.

Dance/Movement Class (CBC)
Bruna Bortolato (BRA/USA)
Přeneste svou pozornost do srdce díky této praxi plného
ztělesnění. Contact beyond contact (CBC) vás povede k
objevení vašeho skutečného vnitřního hlasu a k vytvoření
upřímného a opravdového spojení se sebou samým i ostatními
a k nalezení jasného osvíceného životního cíle.
13:00 - 15:00, VODA, Taneční a pohybový workshop, EN/CS 

Návrat ke hmotě: 5 elementů v životním
prostoru 
Michaela Růžičková (SK)
Na tomto workshopu se dozvíte, jakou roli hraje 5 elementů ve
vašem každodenním životě. Michaela vám představí koncept
kontinua elementů, naučíte se, jak transmutovat jejich léčivou a
podporující energii, a který z nich aktivovat na základě své
aktuální potřeby.
13:30 - 15:00, VZDUCH, Přednáška/workshop, SK

Shamanic Revolution - “The path of the
White Eagle”
Orpheus B (CRI)
Dnešní šamanismus je celosvětovým hnutím a portálem pro
mnoho duší hledajících svou cestu a moudrost. Orfeus se s
vámi podělí o své zkušenosti ze spolupráce s mnoha mistry po
světě a osvětlí vám, jak najít svůj vlastní holistický způsob
života a jak se začít spojovat se svou šamanskou duší.
14:30 - 16:00, OHEŇ, Přednáška, EN/CS

Soul movement medicine
Daniel Beneš, Tereza Wamberová (CZ)
Tělo, mysl a srdce. Tři jednotky, které během naší lekce
necháme splynout v jedno, v nás samotné. Na začátku se
všichni naladíme na společnou energii i každý sám na sebe.
Zazpíváme si a začneme si uvědomovat své tělo. Poté nás
Tereza provede jógou za tónů Danielovy magické živé hudby. 
15:30 - 17:00, VZDUCH, Jóga s živou hudbou, rituálem
a aromaterapií, CS

Ecstatic Dance Prague
DJ Omnion (CZ)
Uvolněte své tělo i mysl a nalaďte se na vlnu extáze
prostřednictvím tance. Kromě mixování a procesování v reálném
čase používá Omnion i tradiční nástroje a lidský hlas. V jeho
tvorbě se snoubí inspirace prastarými tradicemi Východu i
Západu, spolu s technikami současné elektronické scény.
15:00 - 17:00, 5. ELEMENT, Extatický tanec, CS 

13:00 - 15:00, ZEMĚ, Přednáška s diskuzí, CS

Sacred Chants from the Amazon
Rebecca Junge & Matteus Andrade (BRA)
Vydejte se na cestu za nativní spiritualitou prostřednictvím
zpěvů, modliteb, příběhů a hudby z amazonského pralesa.
Tyto praktiky jsou poctou kořenům a mají za cíl s respektem a
úctou přiblížit šamanskou kulturu a propojit naše bytí s
věděním předků, které v nás čeká na probuzení.
9:00 - 11:00, OHEŇ, Workshop, EN/CS

anebo jen poslouchejte… Je to jen na vás. Jak říká Bunny
Wabbit, ”jenom odkopněte boty a užijte si to."

13:00 - 14:30, 5. ELEMENT, Živý elektronický set, EN
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Anatolian Shamanic Journey
Umut Firat Eroglu (TUR)
Anatolie, domov Rúmího, je mystickou zemí, kde se od
pradávna snoubí šamanismus a súfismus. Na této cestě zažijete
posvátné spojení s šamanským duchem Anatolie. Celý zážitek
se skládá z úvodního sdílení učení, bubnové cesty, ohňové
meditace a sufijských vířivých pohybů otevírajících srdce.
19:00 - 21:00, OHEŇ, Šamanská cesta, EN/CS

Ecstatic Dance
Mose Cagen (USA)
"Skvělá hudba je ta, která přenese zpřítomnělého posluchače
na práh nekonečna. Pomocí stálého hypnotického rytmu ve
spojení s éterickými hlasy a melodiemi se můžeme uvolnit do
prázdna a vzpomenout si, kdo jsme - jsme jedno.”
20:00 - 22:00, 5. ELEMENT, Extatický tanec, EN

Jsme léčivé, dosycení nejhlubších potřeb
Anna Vašinová (CZ)
Připomeneme si základní potřeby, které každý z nás při
příchodu na svět potřebuje cítit. Často se stane, že nějaké z
nich nejsou naplněné a my je pak hledáme v okolí.
Prostřednictvím slova i společné techniky se naučíme tyto
potřeby poznat a začít být tím, kdo si je dosytí a stabilizuje. 

20:00 - 22:00, VZDUCH, Workshop pro ženy, CS

Jak žít své sny
Denisa Říha Palečková (CZ)
Jak manifestovat s lehkostí? Získejte větší jasnost ohledně
svých snů, darů, směrování a vědomé tvorby vlastního života.
Naučte se rozpustit limitující předvědčení a získejte
pochopení a zkušenost, které vás ukotví v sobě a pomohou
vám k prožitku zázraků ve vašem životě.

16:00 - 18:00, ZEMĚ, Přednáška s prožitkem, CS 

Komunikace s neviditelným světem
Kateřina Rae a Karel Báťa (CZ)
Na úvod Kateřina a Karel posdílí své zkušenosti s
channelingem a poté se za doprovodu handpanu a bubnu
můžete propojit s esencí, kterou je možné popsat jako jinou
dimenzi reality, šamanský svět, paralelní vesmír či fantazii. Na
závěr se uzemníme pohybem a propojíme se Zemí skrze tělo.
16:30 - 18:30, OHEŇ, Interaktivní přednáška s živou
hudbou a pohybem, CS 

Kirtan
Kirtaniyas with Vijay Krsna (UK)
Kirtan je vzácná tradiční umělecká forma, starobylá praxe
zpívání manter technikou "call-and-response", která vznikla na
indickém subkontinentu před více než 5000 lety. Ponořte se
do extatického hlubokého zážitku, propojte se s božstvím a
rozezpívejte nejen svůj hlas, ale i srdce a duši. 
17:30 - 19:30, 5. ELEMENT, Extatický devocionální
kirtan, EN

Cesta do krajiny srdce
Lucie Aestra Prostřední (CZ)
Tam uvnitř, ve Tvém srdci, tam je schovaná Tvá vnitřní
pravda, Tvá autenticita a radost… Čeká vás posvátný a
bezpečný prostor, kam budete moci skrze práci s
energetickými centry svého těla, v tanci a pohybu, ve
svobodě, volnosti a radosti, vplout, zpřítomnit se a nechat
rozeznít hlas své duše. 
18:00 - 19:30, VZDUCH, Workshop s pohybem
a muzikoterapií, CS 

Léčení traumatu podle somatic
experiencing
Zdeněk a Šárka Weberovi (CZ)
Na tomto workshopu můžete ochutnat, poznat a porozumět
metodě somatic experiencing, vytvořené Dr. Peterem
Levinem jako přístup a terapie pro uvolnění a rozpouštění
postraumatických stavů. Workshop obsahuje přednášku i
praktická cvičení o léčení traumatu podle somatic
experiencing. 
18:00 - 20:00, VODA, Workshop s přednáškou
a cvičeními, CS 

Mozek nejste vy
Matěj Richter a David Bongo (CZ)
O čem přemýšlíme, to se nám děje, co vyzařujeme, to
přijímáme. Záleží na tom, co dovolíme našemu mozku, aby
nám předkládal. Představte si, že mozek nejste vy. Naučte se
používat mozek jako nástroj, který plní vaše zadání. Naučte se
změnit vaše myšlení, a tím ovlivnit svou realitu.
18:30 - 20:00, ZEMĚ, Přednáška, CS 

Vědomý kontakt
Lucie Bečková (CZ)
Celý život jsme neustále v kontaktu - sami se sebou, s druhými
lidmi, přírodou, mystériem… Je pro vás tento kontakt inspirující
nebo vyčerpávající? Znáte a umíte komunikovat své hranice?
Co dělá dlouhý pohled do očí s vašimi myšlenkami a pocity?
Nechte se vést k nalezení odpovědí v sobě.
15:30 - 17:30, VODA, Prožitkový workshop, CS

UvolniUvolni sese dodo jedinečnéhojedinečného  
prouduproudu PátéhoPátého Elementu.Elementu.
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Jemná jóga
Veronika Krejčová (CZ)
Jemná jóga je prostorem sebelásky, časem věnovaným pouze
sobě. Místem, kde můžeš konečně sundat nohu z plynu,
snažení se o dokonalost odložit stranou a jen tak být. Lekce je
zaměřena na vnitřní prožitek a propojení se se svým dechem.
Je vhodná pro pokročilé jogíny i úplné nováčky.

7:00 - 8:30, VZDUCH, Jóga, CS  

Skrytá tajemství dlouhověkosti
Matouš Vinš (CZ)
Jak se dožít vysokého věku v plném zdraví? Věda se poslední
roky dlouhověkostí intenzivně zabývá - přijďte objevit i dosud
nerozšířené nejnovější poznatky. Už dopředu prozradíme, že
klíčem k úspěchu jsou dlouhodobé zdravé návyky – Matouš
vám ukáže, které to jsou, i jak je tvořit a udržet.
8:00 - 9:30, VODA, Přednáška, CS 

Koncert
Terez Wrau a Miguel (CZ)
Nalaďte se na nové ráno s hudbou, která pohladí vaše srdce.
Terez cestuje jako buskerka Evropou a sbírá folklorní písně z
celého světa. Zpívá v patnácti jazycích a věnuje se i autorské
tvorbě.
8:30 - 9:30, 5. ELEMENT, Koncert, CS 

Jak lépe porozumět elementům
ženských proměn
Jan Vojtěchovský (CZ)
Pojďme si to říct na rovinu, žena je pro nás muže zcela jiný
Vesmír. To může být kontraproduktivní pro náš vnitřní klid a
mír. Co kdybychom ale společně mohli vytvořit něco více, než
jen náš mužský Svět? K tomu je potřeba ženám porozumět a
o tom bude tento mužský kruh.  
8:30 - 10:00, OHEŇ, Mužský kruh (jen pro muže), CS 

Cesta Podvědomí
Matěj Richter a David Bongo (CZ)
To, co je uloženo v našem podvědomí, má vliv na naši
budoucnost. Proto je důležité starat se o naše podvědomí,
jako se staráme i o naše fyzické tělo. Naučte se, jak vstupovat
a tvořit v podvědomí, jak si v něm vytvořit bezpečný prostor i
jak uplatnit energetickou ochranu při práci s lidmi.
9:30 - 11:30, ZEMĚ, Přednáška, CS 

Qigong 5ti elementů
Ondřej Sedláček Ohana (CZ)
Seznamte se s Qigongem 5ti elementů - pradávnou
taoistickou flow, která má vazbu na systém čínské medicíny a
pomáhá rozproudit energii na všech úrovních. 5 elementů je
propojeno s 5ti hlavními orgány, 5ti barvami a 5ti léčivými
zvuky. Odnesete si flow, která harmonizuje tělo, mysl i ducha.
9:00 - 10:30, VZDUCH, Rituální workshop, CS 

Blossoming of the Lotus
Bijay Anand (IND)
Srdce je jako lotosový květ. Buď můžeme dovolit, aby se naše
srdce utopilo v chaosu, stresu, úzkosti a špatné energii, nebo
můžeme být jako krásný lotosový květ, který rozkvétá i v těch
nejšpinavějších vodách. Vystupujíc, aby se podělil o svou
nádhernou energii a učinil tento svět krásným.
10:00 - 11:30, 5. ELEMENT, Workshop, EN/CS 

Conscious Crypto
Vijay Krsna (UK)
Diskuse na téma "úroků" a jejich vztahu k nové ekonomice
digitálních měn. Vijay Krsna investoval v roce 2013 do
Bitcoinu na základě principů, o kterých si uvědomil, že z nich
bude mít prospěch celý svět. Nyní vyvíjí několik projektů v
oblasti blockchainu, webu 3.0 a technologií budoucnosti.
10:00 - 11:30, VODA, Workshop, EN/CS 

Pátek 5.8.

Meditace růže
Šárka Hasara (CZ)
Nechte na sebe padat růžovou rosu, esenci jemnosti této
květiny, která přináší dokonalé ponoření se do vlastního nitra,
do chrámu našeho srdce. Prociťte ji v kombinaci s uzemňujícím
kadidlem a povznášejícím grapefruitem u zvuku křišťálového
zvonu.
22:00 - 23:30, OHEŇ, Meditace s aromaterapií, CS 

Noční snění jako přirozená
součást života
Petr Sax (CZ)
Snění je přirozenou součástí a projevem života, podobně jako
instinkty a intuice. Naučte se mu naslouchat, pracovat s ním a
využít jeho potenciál a možnosti.
22:00 - 23:30, ZEMĚ, Přednáška, CS 

Propojení srdce a mysli člověka 21. století
Karel Janeček (CZ)
Žijeme v kritické době. Lidé jsou rozděleni, narůstají konflikty,
svět se z více směrů řítí do záhuby. Tato přednáška představí
schopnost propojení srdce a intuice s racionálním myšlením
jako obrovský potenciál a podmínku nutnou k lidskému
sjednocení a společnému vykročení na cestu obnovy.
20:30 - 21:30, ZEMĚ, Přednáška, CS 

Probuď život ve svém těle
Marie Grace (CZ)
Ve společném rytmu, v propojení s melodií našich srdcí nás na
tomto tanečním workshopu čeká cesta k rozpohybování
energie vitality, kreativity, sexuality a transendence. 
20:30 - 22:30, VODA, Taneční workshop, CS 
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4 úrovně sebelásky
Anna Vašinová (CZ)
Naučte se v sobě lépe zorientovat a najděte způsob, jak
dosycovat a léčit to, co potřebujete, skrze práci se čtyřmi
rovinami nitra - vnitřním dítětem, dospívajícím, dospělým a
vyšším vědomím. Společný čas zakončíme tématickou
meditací, která nám pomůže poznat se ještě více do hloubky.
12:00 - 14:00, VODA, Přednáška s meditací, CS 

Womb Ecstasy - Pleasure Awakening
Ceremony
Michaela Aira (CZ)
Nastal čas odhodit všechno, co tě v životě drželo při zemi. Je
čas být sama sebou, cítit se bezpečně a sexy ve svém těle a ve
své ženské přirozenosti a divokosti. Otevřít se skrze své tělo
extázi a její kreativní síle, ze které pak budeš moci čerpat do
všech oblastí svého života.

12:30 - 15:00, OHEŇ, Taneční workshop, CS 

Hatha jóga srdcem
Michal Rauer (CZ)
Rozpohybujte své tělo v jemném rytmu hatha jógy a nechte
svou mysl rozplynout v závěrečné relaxaci s bubnem.
13:00 - 14:30, VZDUCH, Hatha jóga, CS 

Live set
DJ Bunny Wabbit (CRI)
Přijďte se uvolnit na tento energií nabitý živý elektronický set.
Roztančete se přes celý parket, houpejte se jemně v bocích
anebo jen poslouchejte… Je to jen na vás. Jak říká Bunny
Wabbit, ”jenom odkopněte boty a užijte si to."
14:00 - 15:30, 5. ELEMENT, Živý elektronický set, EN

5 Elementů v životě ženy
Amisuel Ohana (CZ)
Jak můžeme využít potenciálu 5ti elementů v každodenním
životě? Co nám každý z elementů přináší a jak s nimi můžeme
pracovat? Skrze přednášku Ženy Země si budete moci
rozpomenout na dary bytí zde na Zemi a objevit potenciál 5ti
elementů, které jsou s námi každý den přítomné.
15:00 - 16:30, VZDUCH, Přednáška s meditací, CS 

Sexuální portály Lůna
Susy Nana (CZ)
Prvním orgasmem to nekončí aneb jaký má přesah práce s
vlastním Lůnem pro váš život? Na tomto workshopu poznáte
co jsou to sexuální portály Lůna a jak s nimi jako ženy
můžeme vědomě pracovat a to nejen v oblasti naší sexuality,
ale také jejího přesahu pro náš osobní i pracovní život. 
14:30 - 16:30, VODA, Workshop s přednáškou
a meditací, CS 

Rozchodový rituál 
Barbora Zemanová (CZ)
Jak se dobře rozejít? Můžeme se otevřít novému vztahu, když
máme neuzavřený ten předchozí? Lze se rozejít v lásce a
úctě? Čeho se potřebujeme vzdát, aby naše srdce bylo volné
pro nový vztah? Nechte se provést tímto rozchodovým
rituálem, který může být dobrým začátkem pro váš budoucí
vztah.
15:30 - 17:30, OHEŇ, Rituál pouze pro ženy, CS 

Devotional chanting, Medicine Music
Macrocosmic Orbit (GTM)
Ponořte se do tónů léčivé hudby a propojte se s božstvím
prostřednictvím zpěvu. Macrocosmic Orbit je kolektiv přátel z
komunity Tzununa na jezeře Atitlan, kteří zde pravidelně
pořádají Kirtan a kruhy medicínských písní jižní a centrální
ameriky.
16:00 - 17:30, 5. ELEMENT, Koncert, EN/CS 

Finanční Mindfullness
Šárka Weberová (CZ)
Finanční všímavost je prostor prozkoumávání našeho
osobního i kolektivního vztahu k penězům a prosperitě. S čím
vším tento vztah souvisí? Jak je spojen s prožíváním v těle?
Jak je ovlivněn našimi vlastními, rodinnými i kolektivními
traumaty? Čeká vás inspirace, vlastní reflexe i sdílení.
12:00 - 13:30, ZEMĚ, Workshop, CS 

Koncert
Niall Mc Guigan (IRL)
Hudba, vedená příběhy a energií nám poskytuje prostor k
hlubokému naslouchání a společnému prožívání našeho
"bytí". Posluchači jsou vybízeni k tomu, aby se ptali uvnitř
sebe, aktivně naslouchali, zajímali se o to, kým skutečně jsou,
mimo omezení a podmíněnosti psychologické mysli.
12:00 - 13:30, 5. ELEMENT, Koncert/workshop zahrnující
sebepoznávání, EN/CS 

Bhakti Yoga Flow
Charlie Kelly (UK)
Uvolněte své tělo i mysl a spojte se s tím, co vás přesahuje, na
této zábavné, plynoucí lekci, okořeněné energickou hudbou,
jogínským vhledem a inspirativními myšlenkami.
11:00 - 12:30, VZDUCH, Jóga, EN/CS 

Dance of Tao
Orpheus B (CRI)
Cesta energetického pohybu, tai-či a čchi-kungu, tance a
dýchání, která přivádí tělo k čistému uvolnění. To vše s
povznášející hudbou. Jemné a přesto bouřlivé, ladné a přesto
silné. Intuitivní a volně plynoucí. Záměrem je vyčistit
energetické bloky a umožnit volný tok & sebevyjádření.
10:30 - 12:00, OHEŇ, Pohybový workshop, EN/CS 

The Power of the Heart: A Silent Space to
Awaken to Who We Really Are
Haliama (MEX)
Tato přednáška se bude věnovat srdci v jeho různých
rovinách - od fyzického orgánu až po portál naší pravé
podstaty, včetně pohledů Toltéků, Mayů, křesťanských
esoteriků a súfistů. Zaměříme se i na praktická cvičení a
využití medicíny kakaa mezi způsoby kultivace otevření a
rozkvětu srdce.
14:00 - 15:30, ZEMĚ, Přednáška, EN/CS
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ZpětnáZpětná vazbavazba
Jak sis Healing Festival užil/a?

Jaké nejhodnotnější poznání si odnášíš?
Který z vystupujících tě nejvíce zaujal?

Co konkrétního bys na Healing Festivalu chtěl/a jinak? 

Budeme ti moc vděční za tvou zpětnou vazbu. 
Napiš nám ji prosím na tuto stránku - klidně z obou stran.

Stránku pak opatrně z časopisu vytrhni a vhoď do schránky
na informacích u hlavního vstupu. Děkujeme Ti. 
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Vážíme si Tvé zpětné vazby. 
Nechej nám ji prosím ve schránce na informacích

u hlavního vstupu.
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Kundalini - Dragon Activation
Za Rah Kumara (DEU/GRC)
Zapalte oheň svého srdce! Dračí duchové jsou strážci energie
Kundalini a ochránci Nové Země. Na tomto workshopu se s
vámi Za Rah podělí o své dračí kódy, a to prostřednictvím
práce s dechem, zvukem, mantrou, pohybem a kundalini
jógou. Přijďte se rozpomenout na náš pravý božský Zdroj. 
18:00 - 19:30, OHEŇ, Workshop s kundalini jógou, EN/CS 

Jak odbrzdit energii hojnosti
Lenka Eywa (CZ)
Podíváme se na to, co lidi nejčastěji blokuje na cestě k
volnému proudění hojnosti. Některé bloky v ten den můžete
zrušit. A také vás provedu meditací pro otevření
nekonečného potenciálu v nás. Hojnost čeká, až jí přestaneme
stát v cestě a je dobré přestat s tím DNES.
19:30 - 21:00, ZEMĚ, Workshop s meditací, CS 

Vinyasa Yoga
Bruna Bortolato (BRA/USA)
Bruna vnímá jógu jako transformační nástroj, který pomáhá
interpretovat život z různých perspektiv. Její lekce v těle
kultivují teplo pomocí kreativních sekvencí se silným důrazem
na sílu uvědomování si dechu. Otevřete své srdce a mysl a
přijďte s respektem prozkoumat své limity a emoce.

19:00 - 20:30, VZDUCH, Jóga, EN/CS

Kouzlo uvolnění (pro ženy)
Marie Grace (CZ)
Společně s hudbou, pohybem, hlasem a dechem vyladíme
naše ženské tělo. Jemným způsobem budeme rozpouštět a
uvolňovat krunýře napětí, které nám brání více sama sebe
cítit a otevřít se do lásky.
19:30 - 21:30, VODA, Taneční workshop, CS 

3 kroky vědomé komunikace
Alexandra Polarczyk (CZ)
Na přednášce se dozvíte, jak vědomě komunikovat s druhými
lidmi pomocí typologie Mentální jazyky, která vám pomůže
především v partnerství. Saška bude sdílet, které kroky
nejčastěji vynecháváme a na co nesmíme zapomínat, abychom
žili v harmonickém vztahu s druhými lidmi a partnerem.
18:00 - 19:00, ZEMĚ, Přednáška, CS 

Ecstatic Dance
Joshua Swahé (USA)
Přeneste pozornost do těla a nalaďte se na volání svého srdce.
Pohybujte se svobodně, nechte se vést svou duší. Protančete se
až do extáze… Joshua přináší na pódium Kundalini Awakening
Tribal Bass, žánr inspirovaný latinskou, blízkovýchodní a
domorodou hudbou přítomnou v jeho kořenech.
20:00 - 22:00, 5. ELEMENT, Extatický tanec, EN

Ženský kruh
Šárka Weberová (CZ)
Přijetí své vlastní zranitelnosti nám vrací důstojnost, pokoru,
soucit a moudrost. V ženském kruhu na téma zranitelnosti
můžeme dát prostor prožitkům, které ve společnosti nejsou
příliš vítané a ceněné a přitom je v nich ukrytá obrovská síla,
kus naší vitality. 
20:00 - 21:30, OHEŇ, Rituál pro ženy, CS  

Božská jóga a Božský dech
Markéta Faustová a Petr Vašák (CZ)
Díky Markétině božské józe uvolníme nejdůležitější
energetická centra v těle. Petrova speciální dechová technika
spojená s živou hudbou pak zoptimalizuje a zharmonizuje vaši
mysl, tělo a duši. Procítíme plně léčení těla i mysli a
prodýcháme se k vnitřnímu světlu…
21:00 - 22:30, VZDUCH, Jóga a práce s dechem, CS 

Vědomá seznamka
Tereza Urbanová a Lucie Hamrlová (CZ)
Vítány jsou všechny nezadané, otevřené a hravé bytosti,
prahnoucí po hlubokém duševním propojení. Večer je veden
nevšedním způsobem, nečekejte klasickou seznamku. Nechte
se citlivě provést skrze jemné kontaktní hry, vědomý dotyk,
který nenarušuje ničí intimitu a navnímání vlastních hranic.
21:30 - 23:00, ZEMĚ, Workshop, CS 

Ceremonial Concert
Laor Oman-Naharin (ISR/ESP)
Laor bude dýchat a zpívat s publikem a inspirovat všechny k
modlitbě, zpěvu a lásce jako nikdy dřív. Nechte vaše srdce i
duši spočinout v jejích v nádherných léčivých melodiích.
18:00 - 19:30, 5. ELEMENT, Ceremoniální koncert, EN 

Lidské zvíře - přežití, instinkty, útěk,
útok, zamrznutí, bezpečí a seberegulace
Zdeněk a Šárka Weberovi (CZ)
Jsme lidské zvíře a toto zvíře je základním instinktivním
uzemněním našeho života. Toto zvíře žije ve světě situačních
instinktivních okolností, které nelze předvídat. Porozumění
tomu, jak lidské zvíře samo sebe reguluje v situacích života, je
zásadní pro osobní usazení a ubydlení v těle.
17:00 - 19:00, VODA, Workshop, CS 

SOMA dech
Jan Šilar (CZ)
Zažijte hlubokou relaxační, léčivou a lehce transcendentální
meditaci na vlnách dechové praxe v jedinečném počtu
dýchajících, který bývá zdrojem neopakovatelných skupinových
zážitků. Metoda SOMA přináší prvky východních nauk v
moderním provedení, ideálním pro dnešní zrychlenou společnost. 

17:00 - 18:30, VZDUCH, Workshop práce s dechem, CS

Jak být zamilovaní i po 20 letech?
Denisa Říha Palečková (CZ)
Jak udržet vztah dlouhodobě plný úcty, lásky i vášně? Jak
přinést co největší inspiraci pro své děti? Sex: jak to udělat,
aby byl zajímavý a vyživující i po 20 letech? Denisa se s vámi
podělí o své znalosti a zkušenosti, které oživují pocit
zamilovanosti i po letech vztahové rutiny.
16:00 - 17:30, ZEMĚ, Přednáška, CS 

Tělo jako kniha i klíč
Michala Nožičková (CZ)
Naše buňky obsahují tajemství našich životů, veškerou
moudrost bytí. Společně se naladíme na sílu skupiny a ponoříme
do léčivého doteku. Přijmeme do svého pole neznámého
druhého, který nám odhalí naše hluboko schované pravdy. Jak
hluboko se ponoříte do prožívání a vidění záleží jen na vás.
22:00 - 00:00, OHEŇ, Workshop, CS 
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Spirituální život na Bali
Ondřey (CZ)
Město Ubud je nazýváno mekkou spirituálního života. Žijí zde
lidé z celého světa, kteří jsou na duchovní cestě a společně
tvoří jednu velkou spirituální komunitu. Jóga, meditace, léčící
centra, ecstatic dance, ceremonie, zdravý životní styl nebo
veganské restaurace jsou zde naprosto normální. O svých
zkušenostech a životě na Bali se dozvíte na této přednášce.
22:30 - 23:30, 5. ELEMENT, Přednáška, CS 

Vodní jógová flow s živou hudbou -
- FLOW LIKE A WATER
Markéta Faustová (CZ)
Doprovod na kytaru a handpan
Štěpán Faun (CZ)
Hýbej se jako řeka. Pluj ve vlnách. Najdi v sobě šíři oceánu a
lehkost bytí. Fluidní pozdravy slunci. Tělo v jemnému plynutí.
Dechová praxe, která ti přinese volnost. Harmonie těla a
dechu v pohybu. Blaženost v měkkosti.

7:30 - 9:00, VZDUCH, Prana Flow jóga s živou hudbou, CS

Sobota 6.8.

Gayatri Mantra
Naropa (NLD)
Om Bhur Buvah Svah Tat Savitur Varenyam Bargo Devashya
Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayad… Mantra Gayatri má
transformující sílu. Její recitování, zpívání nebo poslouchání
vymaže naše pochybnosti a zmatek a ukáže nám prvotní
světlo naší duše. Říká se, že tato mantra je starší než slunce.
8:00 - 9:00, 5. ELEMENT, Mantrování, EN/CS 

Návrat k soběstačnosti a posvátné půdě
Lenka Eywa (CZ)
Přijďte načerpat informace o tom, jak je možné zvýšit svou
potravinovou soběstačnost a co je pro ni zásadní. Probereme
také kolik k tomu potřebujeme půdy, jak zvýšit výnos při
zachování přírodních principů pěstování vlastního jídla
a prostor bude i pro vaše otázky.
8:00 - 9:30, ZEMĚ, Přednáška, CS 

Čtyři živly a já
Barbora Zemanová (CZ)
Skrze tanec prozkoumáme energii čtyř živlů, které pozveme
společně do rituálního kruhu a povíme si o jejich kvalitách a o
tom, jak nás mohou ovlivňovat. Když spolu tančí a
spolupracují čtyři živly, vytváří v nás onen pátý element. Magii
spojení s tím, co je větší než my.
8:00 - 9:00, OHEŇ, Taneční rituál, CS 

Expanding our consciousness
Bijay Anand (IND)
Naše vědomí má neustálou touhu a potřebu se rozšiřovat. Ve
stavu expanze jsme zároveň v dokonalém souladu s vesmírem
a božskou energií. Učiníme-li tento stav součástí svého života,
můžeme si přitáhnout dobré zdraví, finanční úspěch a
duchovní růst, díky nimž bude náš život šťastnější.
9:00 - 10:30, 5. ELEMENT, Workshop, EN/CS 

Soběstačnost - jedlé listy, květy, kořeny,
semena 
Radka Svatošová (CZ)
Objevte kouzlo větší soběstačnosti. Na semináři se dozvíte,
jak poznat jedlé a léčivé rostliny pomocí smyslů i jak je
celoročně šetrně sbírat a používat. Seznámíte se se zásadami
bezpečné konzumace rostlin i s tipy, vychytávkami a návody
na jejich zpracování.
8:00 - 9:30, VODA, Seminář, CS 

“0” jako nejsilnější číslo
Marian Jelínek (CZ)
Pronikněte do tajemství harmonie našich subjektivních
světů…
9:30 - 11:00, VZDUCH, Přednáška, CS

Workshop
Dechen Shak-Dagsay (NPL/CHE)
Pociťte sílu tibetské mantry soucitu - "OM MANI PEME
HUM". Říká se, že tato mantra obsahuje podstatu Buddhova
učení, a má krásnou transformativní energii. Dechen vám
poradí, jak mantru praktikovat, a naučí vás také kroky tance
JEWEL, který vytvořila z tradičního tibetského kruhového
tance.
9:30 - 12:30, OHEŇ, Workshop se zpěvem manter
a tancem, EN/CS 

Esenciální oleje a duchovní život
Jiří Černota (CZ)
Duch rostlin pomáhá posilovat naše spojení s energií vesmíru
a inteligencí, která jím prostupuje… Objevte životní sílu rostlin
ukrytou v esenciálních olejích, jakožto fyzickém projevu
rostlinného ducha.
10:00 - 11:30, ZEMĚ, Přednáška, CS 

Průvodce sněním
Petr Sax (CZ)
Objevte kouzlo práce se sny, "dialog vědomí a nevědomí”.
Naučte se pochopit význam vašich snů a následnou integraci
snů do života. Pozorujte vaše reakce na sen, dejte si záměr a
naslouchejte. Na tomto workshopu objevíte potenciál snění a
naučíte se s ním pracovat v každodenním životě.
22:00 - 00:00, VODA, Workshop, CS 
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Source Light Healer DNA Activation
Za Rah Kumara (DEU/GRC)
Otevření se Zdroji a nekonečným možnostem Léčení skrze
něj. Hluboké pročištění rodových a kulturních
naprogramovaných vzorců. Úvod do školy léčivého mystéria
Léčení Světlem Zdroje. Všichni jsou vítáni, ať už zkušení
léčitelé nebo kdokoli, kdo má zájem zažít silné léčivé pole. 
10:00 - 12:00, VODA, Rituál, EN/CS Breathwork

Susy Nana (CZ)
Probuďte potenciál svého těla na fyzické, emoční, energetické
i spirituální úrovni a pociťte, jaké je to opravdu naplno dýchat
- opravdu naplno žít. Po seznámení se s technikou a jejím
potenciálem projdeme hodinovou dechovou cestou za
podpory hudby. Prostor bude i na integraci a sdílení.
13:30 - 15:30, VZDUCH, Transformační práce s dechem, CS 

Pseudokazatel a Pseudobohyně

Live Set
DJ Bunny Wabbit (CRI)
Přijďte se uvolnit na tento energií nabitý živý elektronický set.
Roztančete se přes celý parket, houpejte se jemně v bocích
anebo jen poslouchejte… Je to jen na vás. Jak říká Bunny
Wabbit, ”jenom odkopněte boty a užijte si to."

11:00 - 12:30, 5. ELEMENT, Živý elektronický set, EN

Ecstatic Dance
Joshua Swahé (USA)
Přeneste pozornost do těla a nalaďte se na volání svého srdce.
Pohybujte se svobodně, nechte se vést svou duší. Protančete se
až do extáze… Joshua přináší na pódium Kundalini Awakening
Tribal Bass, žánr inspirovaný latinskou, blízkovýchodní a
domorodou hudbou přítomnou v jeho kořenech.
14:30 - 16:30, 5. ELEMENT, Extatický tanec, EN

Kundalini Jóga
Petra Shakti Kaur (CZ)
Rozpoznání vzorců našeho chování nám otevírá možnost žít
život, o jakém sníme. Osvědčené techniky jsou mocnými
nástroji k pochopení i neutralizaci mnohých vnitřních strašáků.
Transformujte podvědomé vzorce použitím hluboké moudrosti
ukryté v krijích, mantrách, pranayamě, mudrách a meditaci.
11:30 - 13:00, VZDUCH, Kundalini jóga, CS 

Jak v sobě odkrýt zdroj naplnění a lásky?
Denisa Říha Palečková (CZ)
Jak se jako žena se ukotvit v sobě. Uvolnit se. Naladit se na
sebe. Prožít spočinutí v sobě s láskou a respektem ke svým
poctiům a potřebám. Najít "domov" v sobě a svém těle. Jak
být magnetem pro to, co v životě potřebuji. Jak s láskou
vnímat své pocity a potřeby. Zářit a být přitažlivá.
12:00 - 13:30, ZEMĚ, Přednáška, CS 

Live Set
Mose Cagen (USA)
Ponořte se do hlubin tance, zpěvu a plynutí prostřednictvím
hudby. Nebo jak by řekl Mose, nechte se hudbou přivést až
na práh nekonečna…
12:30 - 14:30, 5. ELEMENT, Živý set, EN

Léčení kolektivního traumatu
inspirováno Thomasem Hublem
Zdeněk a Šárka Weberovi (CZ)
Žijeme ve fragmentovaném světě, kdy ty a já a my zdá se býti
oddělenými. Toto kolektivní se promítá do individuálního a
naopak. Šáhneme si na léčivé momenty a okamžiky léčení
kolektivního traumatu. Ochutnáme, jak můžeme uzdravovat
trauma spolu, jak důležité je pochopit, že nejsme odděleni.
12:30 - 14:30, VODA, Přednáška a workshop, CS 

Shamanic Journey Experience
Orpheus B (CRI)
Cesta zvuků a řízené aktivace epifýzy, která je podobná
"astrální cestě", nástroji, který po staletí používali původní
američtí indiáni k hledání odpovědí a přijímání vedení od
duchů. Během této Cesty se setkáte se svými totemovými
zvířaty a budete přijímat zprávy od svého vnitřního já.
13:00 - 16:00, OHEŇ, Šamanská cesta s živou hudbou, EN/CS

Vendula Šmídke Kociánová (CZ)
Vývoj našeho vnitřního božství má své fáze. Vlivem ulpívání
se nám začíná hroutit hmotná realita, pracovní úspěchy,
vztahy i zdraví. Jaké jsou fáze vývoje našeho vnitřního
božství? Kde se nejčastěji zasekáváme? Jakou iluzi si hýčkáme
a na následky toho trpíme ve všech životních oblastech?
14:00 - 16:00, ZEMĚ, Přednáška, CS 

The Lover - Muži a sexualita
Ondřej Sedláček Ohana (CZ)
Biologický i energetický vhled do toho, jak (i proč) se v nás
sexualita zrodila, vyvíjela a co se v mužích děje. Jak nás stud a
vina omezují a proč je cítíme u věcí, které jsou přirozené.
 
Teoretická část pro všechny, praktická část - obsahující
cvičení ze sexuálního Kung Fu - jen pro muže.
15:00 - 16:30, VODA, Workshop, CS 

Satsang a Mantry
Naropa (NLD)
Jste zváni, abyste se připojili ke zpěvu. Vaše vědomí se
přesune tam, kde není nikdo a žádná mysl. Skrze zpěv a
naslouchání se účastníte v poli bytí. Jste vedeni do
nevysloveného světa vaší duše. Je prostor i na to, abyste v
odezvě na satsang do setkání vnesli sami sebe…
16:00 - 18:00, VZDUCH, Satsang a mantry, EN/CS 

Vzhůru zpět k přirozenosti v biologii
lidství
Jan Vojtěchovský (CZ)
Ještě nikdy jsme nežili v době, jako je ta dnešní. Načerpejte
poznatky na téma dlouhověkosti a lidské biologie i praktické a
funkční systémy zlepšující kvalitu života v moderním světě.
Principy co nejjednodušší, s velkým zdravotním efektem na
naše každodenní prožívání reality. 
16:30 - 18:00, ZEMĚ, Přednáška, CS
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ObjevObjev  prakticképraktické nástrojenástroje
běžnéběžné

Cacao Ceremony
Haliama (MEX)
Přijměte pozvání k ceremonii lásky - ceremonii kakaa. Kakao
jako lék potřebujeme více než kdy jindy a Haliama připravuje
tuto medicínu s láskou a respektem. Vše je láska anebo
pozvání k lásce: přijďte, posaďte se, dýchejte, otevřete se a
sdílejte s Haliamou šálek této posvátné medicíny.
17:00 - 19:30, OHEŇ, Kakaová ceremonie, EN/CS 

Holistická péče o vlasy
Žaneta Florová (CZ)
Naučte se, jak o vlasy pečovat tak, aby byly vaší korunou, na
této přednášce zaměřené na přirozenou péči o vlasy včetně
příčin vlasových problémů. 

17:00 - 18:30, VODA, Přednáška, CS 

Koncert
Dechen Shak-Dagsay (NPL/CHE)
Na tomto prvním koncertě v České republice Dechen
vystoupí se svým souborem JEWEL Ensemble, doprovodí ji
Helge van Dyk na klávesy a Thomas Niggli na sitár. Zahrají
Decheninu hudbu z jejích různých alb, zejména z nového alba
"emaho - the Story of Arya Tara”.
17:30 - 19:00, 5. ELEMENT, Koncert, EN

Od bratrství k otcovství
Ron Aira (CZ)
Být tátou je role, která do značné míry formuje naši
společnost. Přesto k ní většina mužů nemá žádnou přípravu.
Jaké by to ale bylo, kdybychom sdíleli, co nás jako otce trápí?
Přijďte to zjistit na tento workshop. Pocítíte, že v tom nejste
sami a odnesete si sílu a moudrost na cestu dál.
18:30 - 20:00, ZEMĚ, Funkční workshop, CS 

Sex magic
Lilia Khousnoutdinová (CZ)
Jak z praktického soužití ve dvou udělat posvátný tanec
vesmírných protipólů? Zaměříme se na nejžhavější oblast
intimních vztahů - sexualitu. Od subtilnější roviny intimního
spojení přes nejčastější chyby dnešní uspěchané doby až po
praktické tipy pro posun intimního života na novou rovinu.

19:00 - 21:00, VODA, Přednáška, CS 

Ecstatic Dance Prague
DJ Sanjay Soul, Lucie Aestra Prostřední, Petr
Vašák, Richard Vít (CZ)
Nechte se provést pestrou škálou stylů, nálad a rytmů. DJ
Sanjay Soul je ve své tvorbě ovlivněn světem muzikoterapie a
šamanské hudby, zvukovým designem a vhledy do svého
vnitřního světa. Při hraní má rád proplétání různorodých
skladeb, momenty zvratů a překvapení…
19:30 - 21:30, 5. ELEMENT, Extatický tanec, CS 

Komunikací k poznání sebe a druhých
Miroslav Dvořák (CZ)
„Řeč je pramenem nedorozumění“. (A.S. Exupery) 
 
Dovednost komunikace má počátky v „rozumět sobě“, umění
sebevyjadřování, umění naslouchání a umění dialogu. O tom
všem a o technikách komunikace si budeme spolu povídat a
bude-li zájem a odvaha, můžeme některou z nich i prakticky
vyzkoušet.
20:30 - 21:30, ZEMĚ, Přednáška, CS 

Rapé ceremonie
Michal Rauer (CZ)
Vydejte se na léčivou cestu do svého vědomí prostřednictvím
rapé ceremonie. Rapé je posvátná šamanská bylinná směs,
kterou používají léčitelé v povodí Amazonky po tisíce let.
Rapé je jedinečné svým složením a tak působí na úplně
odlišné části našeho vědomí a léčí na všech úrovních bytí.
20:00 - 00:00, OHEŇ, Rapé ceremonie, CS 

Channelling Experience
Umut Firat Eroglu (TUR)
Zažijte channeling svého vyššího já. Začneme šamanským
dechem, abychom dosáhli stavu polotransu. Poté Umut povede
účastníky k tomu, aby sladili své energetické pole a vědomí tak,
aby mohli přijímat zprávy od svých průvodců a vyššího já. Na
závěr si vyzkoušíme channeling pro sebe navzájem.

20:00 - 21:30, VZDUCH, Workshop s vedenou šamanskou
meditací, EN/CS

Aktivní meditace obnovení vnitřní síly
Anna Vašinová (CZ)
Aktivní meditace pomáhá skrze pohyb a záměr uvolňovat
nánosy na několika rovinách naší existence. Pomáhá uvolnit
napětí fyzické i emoční, zrelaxovat mysl a uvolnit přesvědčení,
která můžeme žít, i energetické blokády a ztuhlosti. Po aktivní
části přejdeme do klidné a vyživující meditace.

18:30 - 19:30, VZDUCH, Aktivní meditace s relaxací, CS

jakjak zvládatzvládat
situacesituace ss hravostíhravostí aa radostí.radostí.
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Sharabh Yog - Traditional Tantra
Yoga of India
Ra Dasi (ENG/GRC)
Lekce jógy využívající bija manter okvětních lístků čakry
Muladhar spolu s úvodem do tantrických krijí a energie
Ganéši. Tato lekce jógy je nabízena jako rozšíření tradiční
tantrické sádhany, která se koná v průběhu festivalu v
chrámovém prostoru zasvěceném Ganéšovi.
8:00 - 9:30, 5. ELEMENT, Jóga, EN/CS

Omlazující lekce obličejové jógy
Andrea Doležalová (CZ)
Společně si zacvičíme omlazující sestavu obličejové jógy pro
ozdravení a omlazení tváře. Tato sestava vám pomůže zjemnit
si vrásky od krku až po čelo. Nejlepší je přijít už na začátek
lekce, ať se naučíte všechny potřebné cviky.
7:30 - 8:30, VZDUCH, Obličejová jóga, CS

Posvátná celistvost srdce
Tomáš Michal a Míša Adamová (CZ)
Vždy, když se srdce otevře dalšímu kousku své celistvosti,
cítíme nejen velkou úlevu, ale náš život je plnější, skutečnější
a pestřejší. Cítíme skutečnou lásku. Užijeme si nádhernou
cestu k celistvosti vašeho srdce, kterou prožijete nejen na
workshopu, ale i kdykoliv potom ve svém životě.
8:30 - 10:30, OHEŇ, Workshop, CS 

Ayurveda and Nature Cure to change
our life
Bijay Anand (IND)
Indie má 5000 let starou vědu známou jako Ajurvéda. Na
tomto semináři Bijay vysvětlí nejdůležitější aspekty našeho
zdraví, které, pokud jim porozumíme a budeme je denně
používat, mohou učinit naši mysl a tělo zdravými a také
naplnit náš život klidem a štěstím. Prostor bude i na dotazy.
8:00 - 9:30, VODA, Seminář, EN/CS 

Partnerská komunikace s dětmi
Renata Pelcová (CZ)
I ten sebevíc vědomý rodič může mít co dělat, aby
komunikoval s dětmi tak, jak si vždy přál. Společně se
zamyslíme nad tím, co stojí za naším jednáním, podíváme se
na vývoj dětského mozku a důležitost pocitu bezpečí i na to,
že to není chování dětí, ale situace, co nás skutečně trápí.
9:00 - 10:30, ZEMĚ, Přednáška, CS 

Ohnivé jógové flow s živou hudbou -
- FIRE IN A BELLY FIRE IN YOUR HEART
Markéta Faustová (CZ)
Doprovod na buben Štěpán Faun (CZ)
Dynamická kreativní jógová praxe, která pomůže zažehnout
váš vnitřní oheň. Budeme pracovat s manipura čakrou, dýchat
ohnivými dechy a vyzkoušíme i několik balancí na rukou. Po
této solární praxi se budete cítit aktivovaní, protažení a
prodýchaní. Spojení se svou vnitřní silou a potenciálem.

9:00 - 10:30, VZDUCH, Prana Flow jóga s živou hudbou, CS

Neděle 7.8.

Ecstatic Dance
DJ Kante - Are (CZ)
Představte si prostor, kde se každý může cítit spontánně
bezpečně, zkoušet nové věci a posouvat své hranice. Tanec,
který tančíte, když se nikdo nedívá. Sílu, kdy prožíváme
všechny možné emoce - svobodu, spontánnost, jednotu,
radost, smutek, štěstí, strach… to vše v jeden moment tance.
10:00 - 12:00, 5. ELEMENT, Extatický tanec, CS

Tarot, láska a vztahy - workshop s
tarotovými kartami
Jan Kroča (CZ)
Pronikněte do tajemství lásky a vztahů skrze moudrost
tarotových karet. Ukážeme si, jak 78 karet Tarotu odráží časté
situace v mezilidských vztazích a pro ilustraci provedeme
konkrétní vztahové výklady karet na přání účastníků.
10:00 - 11:30, VODA, Workshop, CS 

Laskavé umírání
Vendula Šmídke Kociánová (CZ)
Umírání je stále velké tabu. Smrt je fenomén vyvolávající
strach. Co když se na smrt a umírání začneme dívat jinak? Co
když má smrt své neměnné fáze stejně jako porod? Co když
ty fáze můžeme ovlivnit tím, jaký život žijeme právě teď? Co
když se smrti přestaneme bát? 
11:00 - 13:00, ZEMĚ, Přednáška, CS 

Změň svůj dech a začnou se dít věci
Rostislav Václavek (CZ)
Dozvíte se jak funkčně dýchat, jak zjistit a změnit kvalitu
vlastního dechu Co dech a jeho kvalita do života přináší, jak
se zbavit migrény, jak se zbavit stresu, strachů, závislostí či
fobií, jak zatočit s nachlazením a spoustu dalšího, co nám náš
dech nabízí a o čemž téměř nikdo neví.
11:00 - 13:30, VZDUCH, Workshop, CS 

Tance univerzálního míru
Zuzana Préma (CZ)
Prostřednictvím kruhových tanců a manter z různých částí
světa se vnoříme do svého vnitřního vedení a necháme v sobě
více rozzářit své skutečné Já. Tance jsou jednoduché a snadno
se je naučíte. Na kytaru zahraje Honza Kuželka, který v
Evropě patří k nejlepším hudebníkům v této oblasti. 
12:00 - 14:00, VODA, Taneční workshop s živou
hudbou, CS 
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Soundhealing - Otevírání srdeční čakry
Síla pro život & Martin Hybler (CZ)
Rozplyňte se v léčivých tónech hudby, která vás přivede blíže
ke svému srdci a aktivuje pocit jednoty se sebou samým a
univerzem. Festivalový SoundHealing vás naladí na ozdravnou
frekvenci vašeho srdce a pomůže otevřít vaši centrální srdeční
čakru.
11:00 - 13:00, OHEŇ, Muzikoterapie, CS 



Quantum Infinity
Ava Sophiana (CRI)
Stvořte sami sebe v prostoru nekonečného potenciálu. Úvod
do kvantové tvorby a kvantového léčení, včetně
multidimenzionální kvantové aktivace.
13:30 - 15:00, ZEMĚ, Rituál s kvantovou aktivací, EN/CS

Taneční intimní ženský kruh
Lucie Bečková (CZ)
Setkáš se sama se sebou v podobě, kterou možná neznáš
nebo se jí bojíš. Setkáš se s ostatními ženami v podobě,
kterou bys od nich možná nečekala nebo je za ni mohla
snadno odsoudit. Setkáme se ve společném pohybu, se
společným dechem. Každá sama se sebou a přesto spolu.
13:30 - 15:30, OHEŇ, Workshop spontánního tance
pro ženy, CS 

Božský dech
Petr Vašák (CZ)
Objevte sílu, kouzlo a potenciál vašeho dechu a sebeléčení
díky sérii dechových technik kombinovaných s vedenou
meditací a intenzivní muzikoterapií, které ve vás probouzejí
váš plný lidský potenciál a manifestují lásku, harmonii, štěstí a
hojnost. Pociťte návrat do přirozeného stavu Bytí.
14:00 - 16:00, VZDUCH, Workshop práce s dechem, CS 

Music Workshop
Niall Mc Guigan (IRL)
Prostřednictvím hudebních aktivit, uvědomění a sociální
interakce se hluboce propojíme sami se sebou, přítomným
okamžikem a s ostatními. Bude prostor i pro ztišení, reflexi,
vhled, dialog a relaxaci. Workshop je zaměřen na svobodu,
vyjádření a objevování. Nevyžaduje žádné hudební nadání.
14:30 - 16:30, VODA, Dynamický hudební workshop se
skupinovou interakcí, EN/CS 

Soul Singing Ceremony
Netanel Goldberg (ISR)
Vytvoříme hlubší spojení s naším srdcem, duší a naší
jedinečnou cestou na této zemi. Od písní starobylého
hebrejského jazyka až po nové jazyky, které budou skrze nás
channelovány. Přijďte roztavit zdi bolesti a strachu. Přijďte s
láskou, přijďte s radostí. Přijďte takoví, jací jste.
15:00 - 17:30, 5. ELEMENT, Ceremonie zpěvu duše, EN/CS 

15:30 - 17:00, ZEMĚ, Přednáška, CS 

Vědomé podnikání
Tomáš Suchomel a Pavlína Vaely (CZ)
Podíváme se na naše podnikání a na to, co může být příčinou
jeho nestability. Objasníme si principy harmonie vědomého
podnikatele a obohatíme své podnikání o chybějící prvky.
Připravte si otázky, jak své podnikání posunout dál. Vítáni
jsou také všichni, kteří se podnikat teprve chystají.

Tribal Trance Ecstatic Dance Journey
DJ Colibri / Guy Barrington (UK)
Společně se spojíme jako tančící kmen, abychom budovali sílu,
sdíleli energii a inspiraci... V úvodu aktivujeme svůj dech a
napojíme se na životní sílu. Poté bude vedení u konce a vy
můžete svobodně prozkoumat, cokoli potřebujete a toužíte
vidět, cítit a prožít prostřednictvím svého tance.
12:30 - 14:30, 5. ELEMENT, Extatická taneční cesta, EN/CS 

Setkání za zrcadlem
Hana Moneam (CZ)
Přijďte se dozvědět, jaké dary ukrývají vaše vlasy, a také jak je
můžete využít k růstu (vlasů i své osobnosti). Čas, kdy se na
chvíli zastavíte a budete se věnovat sama sobě, svým vlasům
a taky vnitřním touhám. Budeme se vlasů dotýkat, hrát si s
nimi a také se jich ptát...

16:00 - 17:30, OHEŇ, Meditace, CS

5 elementů božského podnikání
Zuzzi Husarová (CZ)
5 základních elementů podnikání, díky kterým můžeme
podnikat v souladu, lehkosti a hojnosti. Zuzzi vás naučí, jak
využít váš potenciál mámy a vaši vnitřní sílu, aktivovat svůj
plán duše a napojit se na božský portál, a tvořit tak podnikání
nové doby - v souladu s duší i mateřstvím.
16:30 - 17:30, VZDUCH, Přednáška, CS

Nový začátek
Zuzana Noah (CZ)
Závěrečný rituál uzavře celých 5 transformačních dní
Healing Festivalu a zároveň otevře váš nový začátek, nové
prožívání života, nové vidění situací a ukotví vaší novou
vibraci, novou chuť a radost do života. 
Uzemníte se a vědomě vstoupíte do nové reality, kterou
chcete žít a prožívat. 
18:00 - 19:00, 5. ELEMENT, Závěrečný rituál s tancem
a meditací, CS 

Koncert
Terez Wrau a Miguel (CZ)
Blížící se konec Healing Festivalu oslavíme také hudbou, která
pohladí naše srdce i duši. Terez cestuje jako buskerka
Evropou a sbírá folklorní písně z celého světa. Zpívá v
patnácti jazycích a věnuje se i autorské tvorbě.

19:00 - 19:30, 5. ELEMENT, Koncert, CS

Ecstatic Dance Prague
DJ Mr. Gorby (CZ)
Přijďte se na závěr uvolnit a užít si proudící energii posledního
festivalového večera v závěrečném extatickém tanci. Nechte
do něj prostoupit veškeré emoce, odevzdejte poslední kousky
strachu a všeho, co už vám neslouží a ukotvěte vaši vizi a
vibraci, kterou si z festivalu odnášíte. 
20:00 - 22:00, 5. ELEMENT, Extatický tanec, CS

Meditace
Ondřey (CZ)
V závěrečné meditaci se spojíme sami se sebou, s vlastními
vizemi a sny, zintegrujeme zkušenosti a prožitky z Healing
festivalu a společně procítíme vděčnost.
22:00 - 23:00, 5. ELEMENT, Meditace, CS
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Oáza klidu, harmonie a péče o tělo i duši
Iva & Lucie (CZ)
Co vás u nás čeká: Harmonizace těla zvukem, Kouzlo doteku -
relaxační, jemné i klasické masáže ušité vám na míru, Povídání s
Dulou na téma - pohodové těhotenství, vědomý porod, laskavé
šestinedělí a láskyplná harmonická rodina, Pravidelné
přednášky o bylinkách, vykuřovadlech, Runách a jejich magii.
Celofestivalový program, CS

Uvolnění se a vyživení ve vodě
Anna Vašinová (CZ)
Každý z nás se rodí s určitými kvalitami, které je třeba v životě
vnímat. Pokud v nás tyto kvality nejsou z nějakého důvodu
zakořeněné, máme tendenci je hledat od druhých a často
děláme věci, které ani nechceme. Proto nám poznání těchto
kvalit a nalezení způsobů, jak je v životě kultivovat, může
pomoci v tom, žít ve své síle a plnosti.
Středa, 21:00 - 22:00, Zámecké koupaliště, Workshop, CS

Workshop vzdušné akrobacie -
- i tvoje tělo může létat
Ivana Kolcunová (CZ)
Jaké to asi je, když se tvoje tělo vznáší? Pojď si to vyzkoušet
a posunout svou hranici možného a nemožného. Budeš se
houpat nad zemí, podíváš se na svět vzhůru nohama, zažiješ
spoustu zábavy a nejspíš i úplně nové tělesné pocity. “Šálu”
si můžeš vyzkoušet bez ohledu na dosavadní sportovně-
akrobatické zkušenosti!
Čtvrtek 15:00 - 17:00, U 5. ELEMENTU, Workshop, CS
Pátek 10:30-12:30, U 5. ELEMENTU, Workshop, CS
Sobota 15:00 - 17:00, U 5. ELEMENTU, Workshop, CS
Neděle 10:30-12:30, U 5. ELEMENTU, Workshop, CS

Access Bars ochutnávky
Kateřina Grunová & Simona Hrabalová (CZ)
Access Bars je jedinečná metoda léčivého jemného doteku 32
bodů na hlavě. Během sezení se uvolňují programy,
přesvědčení a omezení, které nám brání v radostném, klidném
bytí plném lehkosti. Přijďte si lehnout na lehátko, dát si relax a
přijímat vše, co sezení přinese.
Každé sezení má kapacitu dvě osoby. Ať už přijdete ve dvou,
nebo sami, vždy budete mít svůj individuální prožitek, v rámci
sezení nedochází k žádné interakci. 
Celofestivalový program,  OSOBNÍ LÉČENÍ, CS 

Kamenný labyrint
Žaneta Florová (CZ)
Labyrint je cesta do našeho nitra, skrze chaos a zatáčky, neomylně
do vlastního středu. Přijďte si pro rozjímání, hledání smyslu, setkání
se sebou samým. Nemůžete sejít z cesty, jste vedeni jeho linií. 
Celofestivalový program, CS 

Cosmic Gate
Daniel Beneš (CZ)
Soubor vizionařského umění inspirované silou přírody, rostlinami,
zvířaty, kosmologií a bytostmi jež se skrývají za zraky člověka
obohacené o cesty a zkušenosti zažité jejím tvůrcem.Malované
jsou v čisté přítomnosti v rytmu srdce a lehkosti. Tvůrce si hraje s
barvami,tvary, a strukturami malby. Je skvělé se před jednotlivými
obrazy posadit a dát si nějaký čas a v tichosti pocítit působení
každého obrazu a jeho esence kterou nese. 
Celofestivalový program, CS

DOPROVODNÝ PROGRAM
obnaŽENA
Ivana Kolcunová (CZ)
Každý večer uvidíš jednu. Jednou bude přitažlivá, pak vzteklá
nebo unavená. A pak zas plná energie. Budeš mít příležitost
prožít si všechny fáze ženského cyklu - intenzivně, na vlastní
kůži, do hloubky. A zjistíš, že každá fáze má něco do sebe :)
Uvidíš ukázky z představení obnaŽENA v podání autorky &
akrobatky Ivany. Na plnou verzi i s živou hudbou, zpěvačkou,
tanečnicí a herečkou se můžeš těšit na podzim v divadle.
Středa, 19:45, U 5. ELEMENTU, Show, CS
Čtvrtek, 19:45, U 5. ELEMENTU, Show, CS
Pátek, 19:45, U 5. ELEMENTU, Show, CS
Sobota, 19:15, U 5. ELEMENTU, Show, CS

Acro Yoga
Vladimíra Krochmalová & Renka Vélová (CZ)
Vlaďka a Renka tu budou pro vás, aby začínající acro jogíny
provedly záklaními technikami acro yogy a inspirovaly ty
pokročilé.
Středa, 17:30 - 19:00, U 5. ELEMENTU, Jóga, CS 
Čtvrtek, 8:00 - 9:30, U 5. ELEMENTU, Jóga, CS 
Pátek, 16:30 - 18:00, U 5. ELEMENTU, Jóga, CS 
Sobota, 11:30 - 13:00, U 5. ELEMENTU, Jóga, CS 
Neděle, 13:00 - 14:30, U 5. ELEMENTU, Jóga, CS 
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Dechová cvičení
Libor Mattuš & Lucie Bečková (CZ)
Přijďte se rozcvičit před chladovou terapií! Naučíte se cvičení,
které používám před výstupy na zimní Sněžku v kraťasech.
Tato dechová cvičení jsou výsledkem mnoha let zkušeností s
práci s lidským organismem v různých přírodních podmínkách
a dokážou pomoci v průběhu každodenních být lepší verzi
sebe sama.
Pátek, 9:00 - 10:00, V BAZÉNU U SPRCH, Příprava na
Chladovou terapii, CS
Sobota, 9:00 - 10:00, V BAZÉNU U SPRCH, Příprava na
Chladovou terapii, CS

Chladová terapie
Libor Mattuš & Lucie Bečková (CZ)
Je nejlepší přítel člověka. Pojďte na vlastní kůži zažít, proč to
tak je. Proud endorfinů, lepší nálada a chuť do života, lepší
soustředění a dokonce motorika vám pomohou si zbytek dne
užít ne na 100, ale 120%!
Pátek, 10.00 - 12.00, V BAZÉNU U SPRCH, Workshop, CS
Sobota, 10.00 - 12.00, V BAZÉNU U SPRCH, Workshop, CS

Boží stánek
Muriel a Luz (CZ)
Vítejte v prostoru spočinutí, inspirace, krásy a léčení. Místo
pro setkávání, zastavení, sdílení, tvoření a hudbu. Malování
hennou ajaguou.
Celofetivalový program



Fire Ceremony for Ganesh - Tantrik Yagna
Ra Dasi (ENG/GRC)
Ohňový obřad, u kterého je každý vítán, a který je součástí
kompletního procesu tantrické sádhany Jantra. - Mantra. -
Yagna. - Krija, odehrávajícího se v prostoru chrámu Satya
Loka během celého festivalu. Tento ohňový obřad bude
příležitostí k odevzdání obětí ohni a k rozhovoru s ohněm
prostřednictvím modlitby a pozorování.
Sobota, 20:30 - 21:30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Ceremonie, EN

Silent sitting
Ra Dasi (ENG/GRC)
Satya Loka nabízí posvátný chrámový prostor pro sádhanu a
uctívání po celou dobu festivalu, kam můžete přijít meditovat,
zpívat nebo se v tichu modlit. Na jantře/posvátné mandale,
kterou vytvoříme první den festivalu, bude neustále hořet
plamen. Jantra patří Ganéšovi, základní božské energii známé
v Indii a Thajsku, která nám pomáhá odstraňovat překážky na
naší životní a duchovní cestě. Praktiky a vědění, které
zakusíte, jsou starobylými nástroji tradiční tantry,
pocházejícími z naší linie Šivoham tantry.
Čtvrtek, 12:30 - 14.30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Meditation, EN
Pátek, 12:30 - 14.30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Meditation, EN
Sobota, 12:30 - 14.30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Meditation, EN
Neděle, 12:30 - 14.30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Meditation, EN

Meditation
Ra Dasi (ENG/GRC)
Hodinová meditační sezení s učiteli, kteří vám pomůžou s
Mantra meditací. Pokud s cvičením začínáte, přijďte 20 minut
před sezením, kde získáte mantru a pokyny.

Každý den děláme oddané Aarti s oběťmi a zpíváním
energii/Yantře Ganeshe po dobu 15 minut na konci meditace.
Čtvrtek, 17:30 - 18.30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Meditation, EN
Pátek, 17:30 - 18.30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Meditation, EN
Sobota, 17:30 - 18.30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Meditation, EN

Dissolving the Yantra
& Yagna fire ceremony
Ra Dasi (ENG/GRC)
Rozložení Ganéšovy jantry s obětinami, modlitbami a zpěvem,
po němž následuje krátký ohňový obřad Yagna pro uzavření
energie.
Neděle, 19:30 - 20:30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Ceremonie, EN
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The Satya Loka Ganesh Sadhana Tippee 
Ra Dasi (ENG/GRC)
Satya Loka nabízí posvátný chrámový prostor pro sádhanu a
uctívání po celou dobu festivalu, kam můžete přijít meditovat,
zpívat nebo se v tichu modlit. Na jantře/posvátné mandale,
kterou vytvoříme první den festivalu, bude neustále hořet
plamen. Jantra patří Ganéšovi, základní božské energii známé v
Indii a Thajsku, která nám pomáhá odstraňovat překážky na
naší životní a duchovní cestě. Praktiky a vědění, které zakusíte,
jsou starobylými nástroji tradiční tantry, pocházejícími z naší
linie Šivoham tantry.
Celofestivalový program, EN

Creation of a Ganesh Yantra
Ra Dasi (ENG/GRC)
Vytvoření jantry Ganéše pomocí barevné rýže a speciálního
rituálního postupu z Indie. Součástí tohoto rituálu je také
nabíjení jantry pomocí manter k přivolání energie Ganapataye
a závěrečné obětování květin, jakmile energie dorazí.
Středa, 21:00 - 23:30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Rituál, EN/CS

Morning Meditation
Ra Dasi (ENG/GRC)
Každý den hodinová meditační sezení s učiteli, kteří vám
pomůžou s Mantra meditací. Pokud s cvičením začínáte,
přijďte 20 minut před sezením, kde získáte mantru a pokyny.

Každý den děláme oddané Aarti s oběťmi a zpíváním
energii/Yantře Ganeshe po dobu 15 minut na konci meditace.
Čtvrtek, 7:30 - 8:30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Meditation, EN
Pátek, 7:30 - 8:30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Meditation, EN
Sobota, 7:30 - 8:30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Meditation, EN
Neděle, 7:30 - 8:30, THE SATYA LOKA GANESH
SADHANA TIPPEE, Meditation, EN

FireShow
Mystica (CZ)
Připojte se k oslavě 5. elementu na tomto strhujícím
vystoupení plném tance i ohně. Mystica Dance Fire Show
čtyř performerů: Ethea, Adeline, Boris a Caroline.
Sobota, 21:30 - 22:00, 5. ELEMENT, Fire show, CS 



CHRÁM BOHYNĚ

Středa, 14:30 - 16:00, Ceremonie, CS 

Rituální otevření prostoru
Kněžky (CZ)
Společným -kněžkami chrámu vedeným- rituálem přivoláme
archetypální bohyně kola roku, za pomoci živlů požádáme o
podporu a požehnání prostoru. Jste srdečně zváni se této
ceremonie účastnit a spolutvořit ji.

Středa, 20:00 - 23:00, Povídání/Prožitkové, CS 

Otevřený chrám
Kněžky (CZ)
Přijďte jen tak pobýt, popovídat si, či zazpívat, nechat
dosednout prožitky dne v klidu a bezpečí chrámového
prostoru. Můžete si donést něco k snědku, knihu, nebo třeba
zajímavé téma k hovoru.

Čtvrtek, 8:30 - 9:30, Rituál zahájení dne, CS 

Ranní rituál živel oheň 
Jana Holzbecherová & Atta Procházka
Naništová (CZ)
Společně zapálíme posvátný oheň před chrámem Bohyně,
zažehneme jiskru našeho vnitřního ohně a naladíme se na
záměr pro tento den.

Čtvrtek, 10:00 - 11:30, Ženský kruh, CS 

Dary posvátného Ohně 
Atta Procházka Naništová (CZ)
Proč hořet a nevyhořet. Jak udržovat životní oheň. Vstoupení
si do kruhu důvěry. Rituální zážeh srdce k srdci. Sesterství a
obnovená důvěra v ženství.

Čtvrtek, 13:00 - 14:00, Povídání, Pro ženy i muže, CS 

Primal priestessing - práce s živly v rituálu 
Jana Holzbecherová & Tereza Chmelařová
(CZ)
O rituálech v přírodě, praktické práci s jednotlivými živly v
jedno-duchosti. Aneb vše, co potřebuji už mám.

Čtvrtek, 14:30 - 16:00, Prožitkové, Pro ženy i muže, CS 

Self-marriage rituál
Jana Holzbecherová & Tereza Chmelařová
(CZ)
I am here to love myself. Uctění vlastní sebehodnoty slibem
ze všech nejposvátnějších. Sňatkem se sebou samým. 

Čtvrtek, 17:00 - 18:30, Workshop, CS 

Draci - strážci bran
Lilia Khousnoutdinová (CZ)
Prožitkový workshop o mýtech, iniciacích a dračích
mystériích. 

Čtvrtek, 20:00 - 21:00, Rituál, CS 

Kruh vděčnosti
Michaela Vlastníková & Tereza Chmelařová
(CZ)
Sdílení prožitků dne, vědomé odevzdání ohni toho, co
necháváme odejít a vyjádření vděčnosti za nové.

Pátek, 8:30-9:30, Rituál zahájení dne, Pro ženy i muže, CS 

Ranní rituál živel voda 
Kristýna Opltová (CZ)
Společně se naladíme na element vody a jeho vlastnosti.
Poprosíme vodu o požehnání našich záměrů na celý den ve
společném rituálu.

Pátek, 10:00 - 11:30, Ženský kruh, CS 

Potěšení 
Zuzana Křížová & Kristýna Opltová (CZ)
Prožíváš potěšení ze života? Chceš se dočerpat a vyživit? Přijď
na potěšující kruh s rituálem, kde se budeme hýčkat a pečovat
o sebe.

Pátek, 14:30 - 16:00, Pohybová meditace, CS 

Jemná síla ženství
Zuzana Křížová & Andrea Sobotová (CZ)
Meditácia Esencia ženy - pohybová meditácia pre ženy na
prebudenie ženskej esencie a krásy. Pomáha otvoriť sa
vnímaniu krásy a prijatiu seba samej. Uctění jemnosti ženské
esence, nacítění se na její velkou sílu a hloubku, práce s naší
"vnitřní" vodou a našeptávání našemu tělu skrz ni. 

Pátek, 17:00 - 18:30, Povídání/Prožitkové, CS 

Poklady na dně naší pánve 
Vendulka Pánková (CZ)
Ponořte se do hloubky a objevte, jaké poklady a tajemství
vaše pánev skrývá. Objevte celostní přístup k ženské pánvi -
poznejte svo pánevní dno a vše, s čím souvisí.

Pátek, 13:00 - 14:00, Povídání, Pro muže i ženy, CS 

Plodnost ve svých rukou
Barbora Luna Chvátalová (CZ)
Pojďmě převzít naší plodnost do svých rukou. Pochopit jak
vlastně a funguje a následně se rozhodnout, jak s ní budu
nakládat. Toužím vědomě otěhotnět? Nebo hledám formu
přirozené antikoncepce? Jaké jsou přirozené ukazatele
plodnosti našeho těla? Na to nám odpoví symptotermální
metoda. 

Pátek, 21:30-23:00, Rituál pro ženy i muže, CS 

Chrám živlů
Kněžky (CZ)
Rituální očista a požehnání čtyřmi živly. 
Zavítat můžete kdykoliv během uvedeného časového
rozmezí, kněžka u vstupu do chrámu vám předá potřebné
informace. Vaše samotná návštěva chrámu během rituálu trvá
kolem 15-20minut. 
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Neděle, 14:30-16:00, Kruh pro ženy i muže, CS 

Pečující kruh. 
Závěrečné sdílení, uzavření prostoru.
Michaela Vlastníková (CZ)
Sedíme v kruhu, kruhem jsme. Setkáváme se v bezpečném
bratrsko-sesterském prostoru, abychom se vzájemně
podpořili a opečovali.
Dnešní kruh bude především o zastavení se, hýčkání, o uctění
sebe samých a poděkování si za cestu, kterou jsme během
festivalových dní ušli. 

Sobota, 8:30-9:30, Rituál zahájení dne pro ženy i muže, CS 

Ranní rituál živel země
Jana Holzbecherová (CZ)
Selfcare - péčí o své tělo uctívám Matku Zemi.
Společně se naladíme na element země a jeho vlastnosti.
Poprosíme zemi o požehnání našich záměrů na celý den ve
společném rituálu.

Sobota, 10:00-11:30, Ženský kruh, CS 

Mateřský ženský kruh
Barbora Luna  Chvátalová (CZ)
Setkáváme se v bezpečném sesterském prostoru, abychom se
vzájemně podpořily a uslyšely volání své duše.
Přijďte spočinout v hřejivém ženském kruhu a posdílet, na
jaké cestě mateřstvím se zrovna nacházíte. 
Dopřejme si zastavení se, bezpodmínečné přijetí a potřebnou
výživu.
Součásní bude také vizualizace a jemné opečování.
Vítané jsou těhotné, maminky i děti.

Sobota, 13:00-14:00, Přednáška pro ženy i muže, CS 

Kořeny hnutí Bohyně v Čechách
,,Neopohanský ekofeminismus"
Lilia Khousnoutdinová (CZ)
Kde se vzaly kněžky v Čechách, na jakou tradici navazuji? 
Kdo je a není Bohyně a proč jsou rituály tolik potřebné i v
dnešní době.

Sobota, 14:30-16:00, Prožitkové, CS 

Tělo jako posvátný chrám duše 
Vendulka Pánková & Michaela Vlastníková
(CZ)
Uctění těla péčí, vědomým dotykem, ženským prožitkovým
tancem. Taneční rituály, meditace v pohybu. Rituální tetování
jako otisk prožitku duše do fyzického těla.

Sobota, 17:00-18:30, Přednáška pro ženy i muže, CS 

Přírodní pohřebnictví
Rituály posledního rozloučení 
Tereza Chmelařová (CZ)
Co je to přírodní pohřebnictví, na jakých principech staví? Jak
vytvořit a zrealizovat osobitý obřad posledního rozloučení,
šetrně a uctivě k lidem i přírodě? A jak si přejete, aby vás
jednou vyprovázeli vaši blízcí?
Otevřeme prostor pro témata spojená s naší konečností, bude
čas pro sdílení a vzájemnou inspiraci.

Sobota, 20:00-23:00, Pro ženy i muže, CS 

Otevřený chrám
Kněžky (CZ)
Přijďte jen tak pobýt, popovídat si, či zazpívat, nechat
dosednout prožitky dne v klidu a bezpečí chrámového
prostoru. Můžete si donést něco k snědku, knihu, nebo třeba
zajímavé téma k hovoru.

Neděle, 8:30-9:30, Rituál zahájení dne pro ženy i muže, CS 

Ranní rituál živel vzduch
Zuzana Křížová (CZ)
Společně se naladíme na element vzduchu a jeho vlastnosti.
Poprosíme vzduch o požehnání našich záměrů na celý den ve
společném rituálu.

Neděle, 9:00-10:30, Meditace pro ženy i muže, CS 

Sufijská pohybová meditace srdce
Andrea Sobotová (CZ)
Karuneshova meditácia srdca (HEART MEDITATION FROM
KARUNESH) - pohybová aktívna meditácia inšpirovaná
Sufijskou tradíciou. Táto krásna meditácia prináša stav
spojenia so srdom a vnútornú blaženosť a mier. Pomáha čistiť
a otvárať naše srdce a rozprúdiť energiu v tele cez pohyb a
dych. Môžu ju robiť tak ženy ako aj muži a môžete sa tešiť na
nádhernú hudbu od Karunesha.

Neděle, 13:00-14:00, Pro ženy i muže. Páry i jednotlivce, CS 

Partnerské (s)ladění
Barbora a Lukáš Chvátalovi (CZ)
Prostor pro společné sladění a naladění. Vědomé zastavení se
pro nás oba, vzájemná péče a úcta. Hravost. Posvátno, které
se tvoří v tichu a prostoru mezi námi.
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SPIRIT
TRAVEL
Představujeme nový projekt,
který vznikl z naší vášně pro cestování.

D O  T E Ď  J S M E  V O Z I L I  Z A H R A N I Č N Í
L E K T O R Y  N A  H E A L I N G  F E S T I V A L  A  T E Ď   
B U D E M E  J E Z D I T  I  M Y  Z A  N I M I  D O
Z A H R A N I Č Í .  

Z A  O B J E V O V Á N Í M  V N Ě J Š Í C H  I
V N I T Ř N Í C H  K R A J I N  A  Z A  P O Z N Á N Í M  V
R Á M C I  P R O J E K T U  S P I R I T  T R A V E L .  

Z K R Á T K A  O B Č A S  P O T Ř E B U J E M E  J E T
V E N ,  A B Y C H O M  S E  P Ř I B L Í Ž I L I  K  S O B Ě .  

“ D O V O L I T  S I  S U N D A T  N O H U  Z  P L Y N U ,

Z A S T A V I T  S E  A  D O P Ř Á T

S I  K V A L I T N Í  Č A S  P R O  S E B E  J E  T Í M

N E J H L U B Š Í M  P R O J E V E M  S E B E L Á S K Y

A  Z Á R O V E Ň  K L Í Č E M

K  R A D O S T N É M U  Ž I V O T U . ”

A jak se na plavbě cítili účastníci? 

“Nejlepší dovolená jakou jsem zažila a všem to říkám
😂😂😂”
Karin
 
“Ten pocit svobody, který jsem měla. Adrenalin, který
jsem cítila. Strach, který se každým dnem zmenšoval.
Vůně moře po ránu, prosolené, ale krásně kudrnaté
vlasy. Skvělá parta lidí, naprosto božské jídlo, luxusní
lodě, nejvíc skvělí kapitáni. A hlavně ten pocit přijetí!
Cítila jsem se tam jako doma.”
Zuzana

První naší cestou bude Spirit
Sailing, plavba po odlehlých

lokacích Jadranu s připraveným
seberozvojovým programem

a skvělým jídlem. 

Z V E M E  T Ě  N A  S E D M I D E N N Í
D O B R O D R U Ž N O U  P L A V B U ,  N A
V Z R U Š U J Í C Í  C E S T U  P O Z N Á N Í
H L O U B E K  I  V Ý Š I N ,  K D Y  M Ů Ž E Š  J E N
T A K  P L Y N O U T ,  N E C H A T  V Í T R  Č E S A T
T V É  V L A S Y  A  U N Á Š E T  S V O U  M Y S L  D O
T I C H A .
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Zažiješ extatický tanec na palubě lodi. 
Objevíš praxi jógy ve všech svých rovinách. 
Naučíš se naprosto vyladěné recepty od Jana
Vojtěchovského. 
Namotivuješ se k dodržování vědecky podložených
technik dlouhověkosti. 
A také jak bio-hacknout své tělo.

Pokud máš chuť zažít nekonvenční dovolenou
a miluješ aktivní odpočinek.
Jsi průzkumníkem a dobrodruhem vnitřních
i vnějších krajin.
Toužíš zažít něco nového.
Miluješ lahodná jídla, divokou přírodu a sdílení s lidmi.
Pokud máš otevřenou mysl a smysl pro dobrodružství.

Tak vypluj s námi!

Více info na
www.healingfestival.eu/spiritsailing

SPIRIT
SAILING

Objev výjimečná místa, kam se lidé
jen tak nedostanou. 
Ochutnej vyladěná jídla a drinky 

Zažij večeře při západu slunce v
národních parcích. 
Východy slunce a ranní koupání v
přístavech. 
Každodenní jógu a seberozvojové
techniky. 
A hlavně tu plavbu, která je sama o
sobě terapeutický zážitek. 

       na palubě lodi.

Vpluj do klidu své duše a mysli, díky
plavbě po odlehlých lokacích Jadranu
a exkluzivně připravenému programu.

10.9. - 17.9.2022

Vpluj do klidu své duše a mysli, díky
plavbě po odlehlých lokacích Jadranu
a exkluzivně připravenému programu.
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Zažij výjimečnou událost, kterou 
si budeš navždy pamatovat: 

RUDOLFINUM, PRAHA 23.10.2022

 & 
THE JEWEL ENSEMBLE

Atraktivní exteriéry a interiéry budovy 
Rudolfina se výborně hodí právě pro tento 
koncert.

Alba Jewel a Day Tomorrow přivedla 
Dechen a její soubor do Carnegie Hall v 
New Yorku.

Její hudba obsahuje písně k oslavě země, 
přírody a zvířat i vzácné tibetské mantry, 
které v sobě nesou moudrost a léčivou sílu 
 jejího starobylého tibetského dědictví.

 JEDINEČNÝ KONCERT
POPRVÉ V ČR! 

Dechen svou hudbou zprostředkovává 
 buddhistickou moudrost své kultury. 
 
Je nejstarší dcerou tibetského lámy 
ctihodného Dagsay Rinpočheho, který jí 
předal přepisy vzácných tibetských manter, 
jež zpívá po celém světě. 
 
Její hudba symbolizuje vnitřní klid, lásku, 
 soucit, smíření a mír. 

Vstupenky na 
www.rudolfinum.cz
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PARTNEŘI
MUDr. Natália
Blanárová
Léčitelka a průvodkyně na cestě k Vaší duši,
srdci a návratu k přírodě.

Pracuje pomocí Božské energie, energie
přírody a její jediněčné energie duše. Jejich
působením Vám zvýší vibrace, spojí s vaším
vnitřním světlem a svou intuicí. Pročistí
omezení, které vám stojí v cestě projevení
své podstaty duše a jedinečnosti. Aktivuje
ve vás proces samoléčení Vaším vlastním
světlem.

www.nataliablanarova.com

SOMA Dech
Co je to SOMA Dech® 
A jak mění lidské životy po celém světě?
 
SOMA Dech®  kombinuje moudrost
starodávných kultur s poznatky moderní
vědy. Obsahuje zdravé dýchání hravou
formou, unikátní hudbu, spontánní tanec,
meditace, dechovou terapii, holistický
koučing a vychází z celosvětového systému
SOMA Breath® .

www.somadech.cz

Blueberry Hill
Vítejte na Borůvkovém kopečku, kouzelném
místě plném čisté přírodní kosmetiky.

Složení všech produktů jsme už zkontrolovaly
za vás.

Vaše borůvkové holky, Kristi a Liduš

www.blueberryhill.cz

Tierra Verde
V Tierra Verde žijeme podle principů skutečně
ekologického života, tedy True Eco.
Objevte 200 produktů téměř 100 %
rozložitelných v přírodě, jejichž prostřednictvím
vám pomáháme žít ohleduplněji, šetrněji a
udržitelněji.

www.tierraverde.cz

Tiskárna v Dubí
Tisk tohoto časopisu a dalších materiálů
nám zprostředkovala tiskárna v Dubí.

www.tiskarnavdubi.cz

,,New Human Solution s.r.o. je hlavním 
patronem Healing Festivalu 2022. 
Během celého festivalu poskytuje 
účastníkům uzdravenou vodu pomocí 
unikátní české technologie jednotky 
STABFOR, kterou vynalezl 
spoluzakladatel a jednatel společnosti 
pan Zdeněk Čermák“

"Naše technologie řeší min. 98% 
problémů vznikajících činností 
mikroorganismů, od všech chorob 
zemědělských plodin po vodu (zdroje, 
rozvody, sklady, technologické okruhy
a jiné...)".

www.newhumansolution.com

HLAVNÍ PATRON

DěkujemeDěkujeme všemvšem partnerům!partnerům!
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