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Tisková zpráva: Předvánoční esoterika, už tento pátek a sobotu na Černé louce! 

29. – 30. listopadu 2019, Černá louka Ostrava, Pavilon A   

Zveme všechny na Předvánoční esoteriku na Černou louku v Ostravě a to zdarma! V teplém 

a příjemném prostředí si v klidu vyberete a nakoupíte vánoční dárky. Po oba dny je připraven 

bohatý doprovodný program probíhající na přednáškovém podiu ve vstupní hale pavilonu A a 

také na doprovodné aktivity jednotlivých vystavujících probíhajících na stáncích v 1. patře. 

Přijedou Vaši oblíbení vystavující jako např. Miroslava Kusáková, Jana Niessnerová, Emílie 

Bertová, Milan Gelnar, Tribena Crystals, CannMedi. Představí pestrou nabídku zboží a 

výrobků jako léčivé kameny, přírodní kosmetiku, ručně vyráběné svíčky, knížky pro děti a 

dospělé, vonné a léčivé oleje, ručně malované šátky, originální šperky, kyvadla, feng-shui 

předměty, vonné tyčinky, obrazy a mandaly, med a medovou kosmetiku, šafránový čaj, 

alternativní medicínu, farmářské výrobky nebo také numerologický a astrologický výklad jako 

dárek pro své nejbližší. Součástí nabídky budou také výklady karet, čtení z ruky, 

numerologický výklad na míru, focení aury a mnoho dalšího. 

Doprovodný program: 

Program přednášek: 

29.11. pátek 

10:00-11:00 Ing. Alice Krempaská: Panenské oleje a orgánové hodiny 

11:00-12:00 Petr Černocký: Enterosgel - významný pomocník při detoxikaci a očistě  

                     organismu 

12:00-13:00 Dagmar Halotová: Určení karmického kódu duše a poslání v životě 

13:00-14:00 Věra Kočka Burešová: Poznání sebe sama s čakrovými draky 

14:00-15:00 Monika Skákalová: Ochrana a čištění osob i objektů - Jak a proč se bránit? 

15:00-16:00 MUDr. Lucie Tomíčková, Joalis: Ledviny a močový měchýř - Jak o ně pečovat  

                       a co znamenají v našem životě? 

16:00-17:00 Jana Niessnerová: Co říkají linie na dlani 

17:00-18:00 Zadaa Bayarjargal: Nic není nemožné… 

30.11. sobota 
10:00-11:00 Eva Šiška Filipová: Feng Shui v běžném životě 
11:00-12:00 Dagmar Halotová: Energie čísel v roce 2020 z pohledu Numeroempatie 
12:00-13:00 Ing. Alice Krempaská: Tradiční ruská medicína 
13:00-14:00 Ilon Regina Grimová: Tajemství čísel 
14:00-15:00 MUDr. Jan Miklánek: Která alternativní metoda Vás uzdraví? 
15:00-16:00 Jana Jančová, Joalis: Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví 
16:00-18:00 Božena Bröcklová: Hormonální systém - spojení mezi hmotou a nehmotou,             
                    neurotoxiny - závěrem léčebná meditace 

Změna programu vyhrazena. 

 

Po oba dny bude pro všechny návštěvníky v komorním sále v 1. patře připravený workshop 

výroby adventních věnců, kde si zaplatí pouze materiál na věnec. Workshop pro Vás 

připravilo květinářství Sluníčko. 
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Mediálními partnery akce jsou: Cesty k sobě, časopisy Enigma, Ve hvězdách, Medium a 

Meduňka. 

Termín konání: pátek 29.11. 2019 10:00–18:00, sobota 30.11. 2019 10:00–18:00   

Místo konání: Černá louka v Ostravě, Pavilon A 

Vstupné: ZDARMA 

 

Více informací na www.cerna-louka.cz, na facebooku @cerna.louka.ostrava 
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