AUTOŘI MEDUŇKY ČTENÁŘŮM

MARTA FOUČKOVÁ, PhDr. SEMINÁŘE: Kolín 21.–23. 5. Dlouhá Stráň 3.–5. 4. Inf.
L. Hrdlička 603 358 658, M. Špačková, tel.: 222 780 424, 736 408 857.
www.martafouckova.cz.

Ing. Markéta Růžena Vopičková, Ph. D. Kurz Základy výroby přírodní bylinné kosmetiky
se uskuteční v termínech v pondělí 10. 5 a pátek 14. 5. v Praze-Karlíně. Více o dalších
kurzech a termíny na www.odruzenky.cz, tel.: 777 224 761.

Věra Šimonová, hlubinná psychoterapie a péče o duši, personální poradenství
www.verasimonova.cz, tel.: 607 658 753.

Lang technologies – Aktivace obálky Meduňky. Polštářky s BIO levandulí. Vlněné deky,
vesty, nákrčníky. Hojivé náplasti, osobní stimulátory pro zvýšení imunity. Ošetřeno Lang
technologií. www.jlshop.cz, 607 185 574.

MILOŠ MATULA: DUCHOVNÍ CESTA POKOJNÉHO BOJOVNÍKA SVĚTLA:
Semináře – Strašice v Brdech – dle aktuální situace. Zahr. pobyty: Řecko – ostrov Kalymnos
– 2 turnusy: 28. 5.–8. 6. a 8.–18. 6., Řecko – ostrov Kréta – společný pobyt se seminářem s
MUDr. J. Klímovou: 25. 9.–6. 10. Konzultace + transformační koučování. Info:
www.milosmatula.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.

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

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.

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.

Jarmila a Jaroslav Průchovi, dlouholetí studenti orientální medicíny – dokončili práci na
nové knížce pro Meduňku: POZNEJ SÁM SEBE… poznáš vše. Základy diagnostiky
z hlediska vesmírných energií. Podle textu je možné pracovat na sobě i bez odborného
instruktora. Jako doplněk: www.svetenergií.cz, rubrika Naše CD a DVD

TERAPIE A SLUŽBY

Hledám léčitele, který by mi dokázal vrátit a opravit čakry a zdroje do energet. těla, které
mi byly ukradeny za FO. Pište na dfwolf@atlas.cz.

Ukončeme utrpení. Buďme spokojení a mocní. Terapie a léčení Danalicmi@seznam.cz,
777 000 263.

Transformační pobyt v přírodě, tichu a ústraní. www.terapie-prirodou.cz.

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.

POBYTY PRO ZDRAVÍ

www.chaloupka-sneznik.cz.

VEGETARIÁNSKÁ CHATA NA SAMOTĚ V BESKYDECH HLEDÁ paní na úklid,
obsluhu hostů a další pomocné práce. Rádi vás zaučíme. Ubytování v případě zájmu zajištěno.
Nástup možný po dohodě. www.antarik.cz, info@antarik.cz, tel.: 732 560 262.

