Kultúrne centrum v Pezinku, Mgr.
Dária Fehérová a Jirko Vitáloš pozývajú na 8. ročník ORBIS HARMONIAE, ktorý sa uskutoční v
dňoch 19. a 20. mája 2007 v Dome
kultúry, Holubyho 42, v Pezinku.
PROGRAM
Sobota 19. mája
Spoločenská sála: 9.30 hod. Učenie dharmy a zázrak Buddhovych
relikvií (Tibor Geljen), 11.00 Jánova Apokalypsa. Sedmoro pokušení v zrkadle dejinných cyklov
(RNDr. Emil Páleš), 13.00 Diskusia s E. Pálešom, 15.00 Čo nám
telo hovorí – choroba ako cesta k
sebapoznaniu (Miroslav Hrabica,
ČR), 16.30 Taiji v súlade s energetickým systémom človeka – pred-

náška s ukážkami cvičení, 24 foriem, 12 foriem, 48 foriem, taiji s
mečom (Mgr. Dária Fehérová),
17.30 Duchovné a obradné súvislosti lukostreľby starých Slovanov.
Prednáška s ukážkami lukostreľby, workshop (Karpatskí Pecúchovia);
Salónik: 10.00 Energie bytového
priestoru v zrkadle partnerských
vzťahov (Lolita Gúgyelová), 11.45
Civilizačné choroby, spôsob ich
riešenia. Stres ako hlavná príčina
civilizačných ochorení (MUDr. Lubomír Chmelař a Diana Chmelařová), 13.15 Tao a žena – život v harmónii (Darshan), 14.45 Vplyv čakier na naše zdravie (ilja Matouš,
ČR), 16.30 Liečenie sviečkami
TÁDÉ (Ing. Ivan Horváth);
Zrkadlová sála: 10.00 Konštelá-

V dňoch 15. – 17. júna sa uskutoční na Radničnom námestí v Pezinku 4.
ročník Keramických trhov, jedinečného podujatia zameraného na prezentáciu keramického remesla. Ide o podujatie s medzinárodnou účasťou,
svoju produkciu tu predstavia keramikári z celého Slovenska aČeskej
republiky. I v tomto roku okrem predaja budeďalší sprievodný program.
Návštevníci priamo na námestí uvidia ukážky točenia, prípadne si ho
môžu aj sami vyskúšať. V centre pozornosti bude tiež súťaž Keramické
svietidlo, do ktorej môžu prihlásiť výrobky všetci zúčastnení keramikári.
Vystavené diela budú hodnotiť návštevníci formou anketových lístkov.
Svoje si na podujatí nájdu i detskí návštevníci, ktorí sa s hlinou ako tvárnym materiálom zoznámia na detských tvorivých dielňach.
Príjemnú atmosféru podujatia umocní ľudová hudba Andreja Záhorca,
ľudová hudba Mladosť, džezová kapela Small Change, domáca kapela
Arion a iné. Spôsob prijímania hrnčiara do hrnčiarskeho cechu priblíži
návštevníkom zinscenované divadelné pásmo. Počas podujatia bude v
Galérii Prokop na Potočnej ulici otvorená výstava akademického sochára
Jozefa Sušienku.
Veríme, že pestrá ponuka keramických výrobkovi bohaté sprievodné
akcie potešia všetkých priaznivcov keramického remesla, ktorí sa rozhodnú navštíviť Keramické trhy i v tomto roku.
Keramické trhy v roku 2007 sa konajú pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja.
(MM)

Slnečné a teplé aprílové dni podnietili prevádzkovateľov pohostinských
zariadení v centre mesta, aby už vytiahli zo skladov zariadenia letných
terás.
Snímka (mo)

cie rodinné, šamanské a iné...
(workshop, po začiatku uzatvorený vstup, vedie Judita Peschlová, ČR), 15.00 Tarot ako meditačný nástroj vedúci k hojnosti, zdraviu, šťastiu a spokojnosti (Judita
Peschlová, ČR), 16.30 Opätovný
príchod svetového učiteľa (Peter
Weiss).
Nedeľa 20. mája
Spoločenská sála: 9.30 Reinkarnácia a zdravie ľudí v súčasnej
dobe. Zmysel a cieľ ľudského bytia
a zdravia, vrátane jeho uchopenia
(Antonín Mareš, ČR), 11.00 Permakultúra – cesta k harmónii s prírodou (Ivan Lobík), 13.30 Liečba
prostredníctvom Tradičnej čínskej
medicíny (Monika Kampošová),
15.00 Drahé kamene – poslovia
čistoty energie (Ing. Jana Ružová),
17.00 Záverečný koncert Rytmy
západnej Afriky (skupina Jamadan);
Salónik: 10.00 Základy Waldorfskej pedagogiky (Marián Czére),
11.45 Sny a rozvoj osobnosti (Šteránia Vejchodská), 13.15 Aromaterapia v praktickom živote (Ľudmila
Klemanová), 14.00 Tachyón – dokonalé podmienky na radostný a

plný život (MVDr. Michaela Lišková, ČR), 16.00 O tom, že nemusíme umierať predčasne, ale žiť
plnohodnotný život ( Ľubica
Weiss);
Zrkadlová sála: workshopy –
10.00 Cvičenie taiji pre začiatočníkov, nácvik malého taiji (Mgr. Dária
Fehérová), 12.00 Pedagogické
elementy využívané vo waldorfských školách (kolektív pedagógov waldorfskej školy), 14.00 Tanec ako liek/Healing dance. Prednáška a workshop (Nina Jassingerová), 15.30 Transmisná meditácia
(P. Weiss);
Sprievodné akcie v priestoroch
Domu kultúry:
Terapie, masáže, poradenstvo,
konzultácie, zdravá výživa, tachyónový cocoon, skenovanie antioxidantov v tele, skenovanie pleti,
tarot, astrológia, mandaly, fotenie
aury, workshopy, predaj prírodných prípravkov, čajov, drahých
kameňov, kníh, terapeutických
pomôcok a ďalšie zaujímavosti.
Vstupné 130 Sk.
Kontakt: Mgr. Dária Fehérová, tel.
0905 187 230, 0911 204 991,
www.astro-relax.sk, e-mail: lingua
@astro-relax.sk, Jirko Vitáloš, tel.
0905 739 452.

