
 
 

AUTOŘI MEDUŇKY ČTENÁŘŮM 
 
 
 
 

 

MARTA FOUČKOVÁ, PhDr. SEMINÁŘE: Kolín 9.—11. 9.  a 25.–27. 11. 2022. Dlouhá Stráň 14.–16. 10. 
2022. PŘEDNÁŠKY: Brno – KD Rubín 8. 10. od 13. hod. Inf. M. Špačková, tel.: 222 780 424, J. 
Magdálková, tel.: 731 143 823, www.martafouckova.cz. 

 

 
 
 
 

Mgr. Marie Plochová Hlávková, Ph.D.: psychologická astrologie, terapie – hlubinná 
přestrukturace, kraniosakrální biodynamika. Psychologický rozbor horoskopů, terapeutická 
péče, uvolňování starého napětí a blokád. Tel.: 604 374 292 (dopoledne nebo 20–21 
hod.), centrum.vedomi@gmail.com, http://centrum-vedomi.cz. 
 
 

MILENA KRÁLOVÁ: soukromé poradenství a osobní konzultace týkající se témat, jimž se 
v Meduňce příležitostně věnuji ve svých článcích: výchova dětí, partnerská komunikace, 
numerologie i tarotové archetypy. Konzultace také můžou proběhnout prostřednictvím 
mailové či telefonické komunikace. Milena Králová, tel.: 721 673 030, e-mail: 
milenakral@seznam.cz. 
 
 

MILADA PAVLÍČKOVÁ, Brno: poradna Bachova květová terapie, testování přípravků 
Diochi a jiné přírodní metody léčení. Info: 608 434 567, 545 577 736.  

 

Nové CD Jiří Mazánek – Meditace se sitárem live. Toto album je složeno z vybraných 
skladeb se sitárem, které jste mohli slyšet na mých koncertech v pražské Čajovně Pod 
stromem čajovým. Uslyšíte čtyři verze stejné skladby pro večerní meditaci inspirované 
pentatonickou rágou Malkauns. Cena 250 Kč a poštovné. Objednávejte na 608 113 202 nebo 
na krsna@atlas.cz. 
 
 
 
Od náplastí, urychlujících hojení, po atomové elektrárny. Více než 30 let užívají firmy 
fyzikální výhody subtilních neutrálních energií JL technologií.  Stejně jako Meduňka, ve 



svých výrobcích, tak v technologických procesech. Společnost Lang technologies poskytne 
konkurenční výhody i vám. F.: JL Reference, www.lang-tec.cz.  
 
 
 
 
MILOŠ MATULA: DUCHOVNÍ CESTA POKOJNÉHO BOJOVNÍKA SVĚTLA: Strašice 
v Brdech: 5.–7. 8. – úvodní seminář “1”. Přednášky/Workshopy: Plzeň – festival MSŽ 2.–3. 
7. Zahr. pobyty: Tyrolsko 3.–10. 7., Řecko – ostrov Kalymnos  16.–27./30. 9. Konzultace + 
transformační koučování. Info: www.milosmatula.cz. 
 
 
Ing Markéta Růžena Vopičková, Ph. D. Kurz Zažijte přírodní kosmetiku – základy výroby 
bylinné kosmetiky se uskuteční v pátek 29. 7. 18–21 v Praze Karlíně. Nově pro vás pořádáme 
i vycházky za bylinkami v Praze a okolí, termín sobota 23. 7.  dopoledne. Více o dalších 
kurzech, bylinkových procházkách a termíny na www.odruzenky.cz, tel.: 777 224 761. 
 
 
 
 

TERAPIE A SLUŽBY 
 
 
 
Terapie Access Bars. Nastartování samoléčebných procesů v těle, uvolnění stresu a napětí, 
odbourání únavy a vyčerpanosti, nedostatku životní energie ÚŽASNĚ SI ODPOČINETE! 
Studio Vitalita, Praha 8 – tel.: 704 265 157. 
 
 
 
 
Metamorfní technika na dálku. Radka Jílková, www.radkajilkova.com. 

 

 

 

Pavel Vnučko-léčitel a věštec z Kyjova. Pracuji osobně i na jakoukoliv dálku: odpovídám na dotazy, 
diagnostikuji, odblokovávám psychiku, bolesti, stresy, dobíjím velmi silné ozdravné energie. Nebojte 
se zavolat, najdeme cestu. Tel.: 728 438 006, www.pavelvnucko.cz. 
  

 
Podpora pro harmonický život – konzultace – řešení: Nespokojenost a nefungující 
komunikace ve vztazích, vztahy rodičů s dětmi a naopak, zvládání stresu v práci, životní a 
pracovní motivace, zvládání strachů a emocí. Více www.svobodaducha.cz. 
 


