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PŮDA-ZÁKLAD NAŠEHO ŽIVOTA-JE SMRTELNĚ NEMOCNÁ. VOLÁNÍ PO AKCI.
Po celém světě je půda v katastrofálním stavu kvůli industrializaci a nesmyslnému používání pesticidů. Krátkozraké
myšlení převážně orientované na zisk nejenže představuje nebezpečí pro půdu, Zemi, ten nejpodstatnější základ pro
náš život, ale do velké míry je již zničena. Dozvíte se řešení, jak může každý z nás jednotlivě i jako společnost obecně
přispět ke schopnosti půdy regenerovat se a produkovat “opravdové jídlo pro život”.
Angelika Lübke-Hildebrandt, MSc,
Expertka na kvalitu půdy, U.R.S. Land Management, United Research for Soil, Peuerbach, Rakousko

POROD JE BOHEM DANÝ PROCES! CÍSAŘSKÝ ŘEZ-SKRZ NA SKRZ PROBLEMATICKÁ VĚC.
V posledních 20 letech se procento císařských řezů v našem civilizovaném světě více než zdvojnásobilo. Nicméně je to
matčina volba, jak porodit, která má významný vliv na zdraví novorozence. Oproti přirozenému porodu při porodu
císařským řezem nenastává přenos životně nutných mikroorganismů z matky na dítě. Na základě osobních zkušeností
se s námi Toni Harman a Alex Wakeford, oba zkušení rodiče, podělí o to, co se děje v průběhu přirozeného porodu a jak
může císařský řez ovlivnit budoucí generace. Také nám řeknou, co se dá dělat v případě, že je císařský řez nevyhnutelný.
Toni Harman & Alex Wakeford, filmaři a producenti oceněného filmu "Microbirth", Anglie

ANTIBIOTIKA PODÁVANÁ DOBYTKU A JEJICH FATÁLNÍ NÁSLEDKY.
Jen v EU umírá každý rok dvacet pět tisíc lidí na infekce způsobené bakteriemi rezistentními vůči antibiotikům. Nesprávné
používání syntetických antibiotik v zemědělství v tom hraje svou roli. Tato léčiva vstupují do podzemních vod z
přirozeného trusu zvířat a nakonec skončí na našem talíři v naší každodenní potravě. To znamená, že antibiotika už u
lidí ani u zvířat nefungují. Jak změnit tuto život ohrožující praxi a obnovit harmonii u lidí, zvířat a přírody, o tom bude
hovořit
Dr. med. vet. Nicole Herout, Centrum pro holistickou veterinární medicínu, Lichtenberg, Rakousko

OČKOVÁNÍ-MÝTUS NEBO HROZBA?
Očkování, na základě syntetických receptur, oslabuje imunitní systém. Tyto “recepty” mají některé vážné a nezvratné
vedlejší účinky. Mnoho lékařů si již tuto skutečnost uvědomuje a zcela se vyhýbají očkování jak sami, tak u svých rodin.
Studie účinnosti a důkazy o úspěchu tvoří většinou výrobci těchto produktů sami a je třeba se na ně dívat jako na zcela
subjektivní. Je ospravedlnitelné vyloučit neočkované děti ze školy, zakázat občanům přístup na jejich pracoviště nebo
dokonce i nutit lidi, aby se očkovali, uvážíme-li tuto složitou skupinu problémů? Profesionální demonstraci protiargumentů
a jasných důkazů přednese sdělně a profesionálně
Daniel Trappitsch, Delegát výboru "Impfentscheid" Network, Buchs, Švýcarsko

GENETICKÉ INŽENÝRSTVÍ-SKRYTÝ ZABIJÁK NAŠEHO ZDRAVÍ A KVALITY CELÉHO NAŠEHO ŽIVOTA.
Již 90% veškeré dětské výživy a 80% veškerého zpracovaného jídla je geneticky modifikováno. Geneticky modifikované
látky lze najít v kukuřičných a sojových semenech a stejně často i v krmivu pro psy, kočky, ptáky, krávy a ryby, tak jako
v našem jídle. Účinky geneticky modifikovaných organismů mají katastrofický potenciál - od alergií po rakovinu a dokonce
smrt, a způsobují nesmírné škody. Vykolejují celý potravní řetězec. Ukážeme vám, čemu věnovat pozornost, abychom mohli
mít na talíři pouze přirozenou organickou stravu.
Prof. Dr. Karl Cox, PhD, Univerzita v Brightonu, Anglie
Lukas Waldmann, Naturopat, Rotkreuz, Švýcarsko

ZÁŘENÍ Z MOBILNÍCH TELEFONŮ-TICHÝ VETŘELEC MODERNÍ DOBY.
Veškerý život je založen na elektromagnetismu. Umělé mikrovlnné záření (způsobené celosvětově rozšířenými zařízeními,
jako jsou mobilní telefony, které se dávají doslovně dětem do kolébek, Wi-fi, bezdrátové telefony a mikrovlnné trouby)
používá stejný rozsah frekvencí, jaký příroda a dokonce i buňky našeho těla používají pro komunikaci! Toto uměle
vytvořené záření ničí veškeré životní procesy a ohrožuje VEŠKERÝ přirozený život. Poslechněte si řešení, jak chránit lidi,
zvířata a přírodu.
Marcel Hofmann, MscEE
Elektroinženýr HSR, Utzigen, Švýcarsko

ZUBY-ZRCADLO NAŠEHO ZDRAVÍ…OPRAVDU?
Mnoho fyzických i psychických chorob a stavů-od depresí po revmatismus a rakovinu-je přímo spojeno se zdravím našeho
chrupu. Pomocí příkladů vám ukážeme, proč je pouze přirozená strava prospěšná pro zdraví našich zubů, jak mají
chemikálie škodlivé účinky a proč je nezbytné si čistit zuby pastou bez fluoridu. Dále vám ukážeme, jaké role hrají bakterie
a těžké kovy u zubního kazu a jaká je přírodní alternativa fluoridu.
Dr. R. Zac Cox BDS, Holistický zubní lékař, Londýn, Anglie
Lukas Waldmann, Naturopat, Rotkreuz, Švýcarsko

JE VŠECHNO MLÉKO STEJNÉ? NE TAK RYCHLE...
Komerčně dostupné UHT neboli pasterované mléko, které je podstatným způsobem degenerované výrobními procesy,
představuje pro lidské tělo zátěž a často spouští astma, alergie a osteoporózy. Nicméně syrové mléko od krav, které se
pasou na bio trávě, má opačné účinky. Syrové mléko je základní, zdravou a prospěšnou potravinou. Poznejte vlastnosti
pravého bílého osvěžení.
Prof. Dr. Ton Baars, Výzkumný ústav pro přírodní zemědělství (FiBL), Frick, Švýcarsko

“Kdo je kdo” mezi našimi přednášejícími
Angelika Lübke-Hildebrandt pochází z rodiny, která považovala půdu za základ všeho. Po absolvování vzdělání v Rakousku
strávila několik let výzkumem v zahraničí. V Kalifornii získala zvláště vhled do amerického zemědělského průmyslu. Další
vzdělání v oboru vědy o zemských systémech a holistické vědy jí rozšířilo obzory, a získala tak přístup k zajímavým
oblastem, jako je kompost, humus, ekologie, výživa a sociologie.
Dr. Karl Cox, PhD, završil svá studia titulem z historie. Poté učil angličtinu v Budapešti a Madridu a absolvoval v oboru
počítačových věd v roce 2002. Od té doby vydal přes 80 vědeckých článků v oboru. V posledních letech věnuje vědecky
pozornost genetické manipulaci potravin. Jeho hnací silou je zvědavost, co se týče Darwinistických a genetických IT.
Momentálně přednáší na Univerzitě v Brightonu, UK, v oboru IT.
Toni Harman a Alex Wakeford, UK, tvůrci, scénaristé a producenti dokumentárních filmů, se začali zabývat tématem
“Porodu” ve filmu kvůli narození své dcery. Mají na svém kontě filmy, jako je “Dula!”(2010), “Svoboda pro porod”
(2012) and “Mikroporod”( 2014). Po “Mikroporodu” pokračují v práci na dalším filmovém projektu, “Probiotický život”,
který se zabývá lidským mikrobiomem. Plánované datum vydání je v roce 2016.
Lukas Waldmann získal diplom jako naturopat na “Škole aplikované naturopatie” v Curychu, což bylo jeho druhé studium poté, co se vyučil farmářem. Během posledních 15 let vedl nesčetné pacienty na cestě ke zdraví a pomáhá jim k
uzdravení. Ve své terapii se soustředí na alternativní medicínu s využitím potravinových doplňků přizpůsobených
pacientovým individuálním potřebám a jeho zdravotnímu stavu.
Dr. med. vet. Nicole Herout pracuje ve veterinární medicíně již třicet let. V roce 1986 promovala ve Vídni jako doktorka
veterinární medicíny, později si rozšířila své profesní obzory jako homeopatická veterinářka v roce 1997 a 2004, kdy
získala certifikát jako chiropraktik IAVC Chiropractic Certificate. Má rozsáhlé znalosti v oblasti akupunktury a fytoterapie
pro zvířata. Po mnoho let se jako holistická lékařka starala o zvířata na farmách. Dr. Herout vyvinula certifikované bio
bylinné potravinové doplňky pro zvířata. Také chová slepice a jehňata ve volném chovu pro přímý prodej z farmy.
Marcel Hofmann Po vyučení elektrikářem absolvoval na HSR Rapperswil v Curychu ve Švýcarsku jako elektromechanik,
později získal “vysokoškolský titul v oboru elektroinženýrství” v oblasti telekomunikací a zpracování digitálního signálu
na Northeastern University v Bostonu, USA. Své první praktické zkušenosti s mobilními komunikacemi získal
bezprostředně po svých studiích u Siemens Switzerland AG, poté pracoval pro Swisscom Mobile AG a jiné společnosti.
Daniel Trappitsch je praktický lékař a deset let vedl lékařskou fakultu. Dnes provozuje vlastní naturopatickou praxi a
nadále vyučuje na různých školách a píše knihy s naturopatickými tématy. Jako delegát výboru sítě “Impfentscheid” ve
Švýcarsku a jako otec dvou dospělých dětí se rozhodl vzdělávat veřejnost, aby byla uvážlivější, co se týče očkování a
individuální svobody.
Dr. R. Zac Cox, BDS vystudoval zubní lékařství na Cardiff Dental School, University of Wales, UK, v roce 1992. Jeho
výzkum spojení mezi zdravím ústní dutiny a fyzickým zdravím vzbudil jeho zájem o holistické zubní lékařství. Jako
holistický zubař kombinuje znalosti a poznatky tradičního zubního lékařství s naturopatií a spolupracuje s experty z
různých oblastí.
Prof. Dr. Ton Baars provozoval sýrárnu a školil farmáře během svých studií biologie a ekologie na univerzitě v Utrechtu,
Nizozemí. 25 let pracoval na Louis Bolk Institute v Nizozemí a během této doby zde vybudoval Katedru
pastvin/krmiv/hospodářských zvířat. V roce 2005 získal první profesorský titul na světě v oboru biodynamického
zemědělství na univerzitě v Kasselu, Německo. Od roku 2011 je hlavním vědeckým pracovníkem pro kvalitu mléka a
zdraví zvířat na Institutu biozemědělství (FiBL).
The Very Rev. Dean em. Paul Probst, SF, evropský prezident The World Foundation for Natural Science. Má třicetiletou
zkušenost v oboru léčení. Jeho další rozsáhlé studium v oblasti duchovních věd a výsledné znalosti a zkušenosti ho
kvalifikují k tomu, aby schopně vedl náš Organismus. S tímto solidním a dobře vyváženým základem je v ideální pozici,
aby propojoval nejdůležitější elementy vědy a náboženství a vzdělával v souladu s tím lidi.

