Petr Soldán

Fa. Moravské květy s.r.o. si dovoluje představit produkty vlastní výroby, které jsou určeny
pro pomoc trpícím a jsou vyjádřenou snahou o pomoc všem, kdo vyznávají přírodu jako
nejlepšího z lékařů.
Všechny produkty jsou dílem bytostí přírody a lidé jsou jen jejich prodlouženou rukou k
uvedení do hmoty. Proto mohly vzniknout unikáty, jejichž bytostná síla je podpořena
duchovní silou těch, kdo se na jejich výrobě smějí podílet. Tedy nejde o biochemické léky, ale
jejich podstatou jsou energie a informace. Působení je však v celém spektru zachováno. Tedy
mast na bolavé koleno jej bude hojit, nic méně bude oslovovat i duši člověka k tomu, aby si
uvědomil podstatu svých potíží. V tom jsou naše přípravky unikátní a jedinečné. Každá
nemoc či bolest těla je zprávou o stavu duše a to je i prioritou v našem snažení. Odstranit
příčinu.

Proto vznikly tyto unikátní esence na bázi vyzařování jednotlivých rostlin. Více informací
získáte na www.moravskekvety.cz .
Teď vás seznámíme s našimi dalšími produkty:

Jmenuji se Petr Soldán a nabízím vám možnost v dnešním technickém světě
setkání s léčením léčivým magnetismem.Léčitelstvím se zabývám již od roku
2000 a jsem rád ,že mohu lidem být nápomocen v hledání příčiny jejich
nemocí .Mým oborem jsou především bylinky a produkty z nich ,které si sami
vyrábíme a i čaje jež jsou na míru pro každého jednotlivce .
Další činnosti.
Hledání geopategeních zon a vodních zdrojů
Diagnostika nemocí a najití jejich příčiny.
Namíchání bylinného čaje podle potřeb.
ůprava pitné vody co by energetického léku
míchání moravských květů namíru.
Doba konzultace je závislá na klientovi ,ale zpravidla se jedná o 30 až 45
minut a její cena je 300kč včetně léčení.Případné další produkty z naší lékárny
jsou samostatně účtovány.
Osobní konzultace na adrese Petr Soldán libušinka 392 Kostelec na hané
Tel:604411163 e.mail:soldanx@volny.cz
Rádi vás u nás přivítáme.Pokud máte finanční potíže jistě najdeme řešení.

ČAJE
Čajové směsi
Jedinečná nabídka jedinečných čajových směsí
Jedinečnou nabídkou je léčivá čajová směs připravená podle jména a data narození přímo
pro daného člověka s přidaným mottem pro vyřešení aktuálních problémů jeho duše.
S využitím schopnosti napojit se na jemnohmotné pole země, je možné, pokud si to sám
přeje, načíst informace o každém člověku. Proto je možné každému člověku i podle zákonů
čísel namíchat jedinečnou a právě aktuální směs bylin. Jedinečnou tak, jako je jedinečný
každý člověk zde na planetě.
Avšak nejde jen o to namíchat bylinnou směs pro tělo, jež je pomíjivé, ale energie spojené s
bylinami oslovují naši duši, která tělo uzdravuje nebo naopak uvádí do stavu nemoci. Co duše
prožívá, tělo ukazuje. Je zde třeba vysvětlit, že existuje jistá posloupnost mezi duchem, duší
a tělem. Tělo jakožto nejhutnější, reaguje na prožívání duše pod tlakem ducha. Toto
prožívání je buď ozdravné nebo destruktivní, to podle toho, kterým směrem a kam se
člověk ve svých rozhodnutích ubírá. Dnes již velké množství lidí má potíž spojit se se svou
podstatou, tedy duchem. Toto propojení je potřeba obnovit, jen tak se totiž člověk může

opět spojit s ozdravnou energií. Takové bylinářství je potřebné, nikoli lékárny plné
univerzálních směsí.
Naše firma záměrně usiluje o tzv. lidové ceny pro co nejširší spektrum potřebných lidí, a
proto je cena takové směsi přijatelná naprosto každému - je to 260,- Kč za dávku asi na šest
týdnů.
Nabídka dalších čajových směsí pro relaxaci
Přestože jsme zastánci naprosto přesného bylinkářství, vznikly tři druhy čajů na relaxační
chvilky pro tři různé příležitosti:
- První je RELAXAČNÍ čaj určený k znovu načerpání energie a chvilky pohody u teplého krbu.
Složení: Jahoda, rybíz černý, meduňka, měsíček, prvosenka, skořice, hřebíček, pomeranč,
citron, zelený čaj, šípek, růžový květ.
Cena je 187,- Kč / 7,2 eur
-Druhý nese název SOUZNĚNÍ a je určen pro zvýšenou schopnost porozumění mezi dvěma
partnery nebo i skupinou lidí.
Jeho unikátní složení a vibrace způsobuje i lidem s rozdílným názorem pochopit protistranu
a dosáhnout souznění ve vzájemném pochopení.
Složení: bříza list, jasmín květ, sedmikráska, světlík, zelený čaj, růžový květ, citron
Cena je 150,- Kč/6 eur
-Třetí: DĚTSKÝ je určen pro děti. V dnešní době, kdy jsou děti předčasně uváděny do světa
dospělých, je nutné jim poskytnout větší ochranu. Žel od rodičů, kteří žijí v současnosti pod
trvalým tlakem, se jí však i přes jejich snahu, mnoho nedostává a proto je pro tyto děti
vhodný.
Složení: květ jasmínu, mateřídouška, rozmarýna, květ sedmikrásky, květ heřmánku
Cena je 150,- Kč/6 eur
Poznámka: Kvůli vysokému poštovnému je však cenově výhodnější, pokud se domluví více zájemců a na
jedno místo si objednají více čajů (a třeba i jiných bylinných produktů) a mohou se o náklady za poštovné
podělit. Cena poštovného v Čechách se pohybuje od 100 do 200,- Kč, cena poštovného na Slovensko je 10
euro.

MASTI:
Masti regenerační:
Jejich určení je dáno v názvu a jsou vhodné k léčení drobných kožních afektů.
Mast Aloe-Svízel:
Je zařazená jako druhá v pořadí a to ne náhodou. Její účinky spojené se stahování pokožky a
podporu enzymatických procesů v pokožce, úžasným způsobem přispívají k obnovení již
svěšené a unavené pokožky a navrací jí svěžest a pevnost.
Mast Aloe:

Pro pokožku, jež nepotřebuje napínacího efektu tak, jako předchozí, ale podporuje obnovu a
očistu tkání.
Mast Regenerace:
Je určena k regeneraci unavených tkání a vyhlazení vrásek. Její regenerační účinky jsou
posíleny olivovým a ovocným olejem, který vyživuje pokožku do hloubky.
Mast Konopná:
Je určena k léčbě atopických exémů a lupénky

Masti hojivé:
Mast Propolisová:
Patří do skupiny mastí, jež jsou obdařeny účinně zasáhnout tam, kde dochází již k zánětlivým
procesům, nebo kde je potřebné stimulovat obranné látky v podkoží.
Pozor však na alergický projev u lidí citlivých na včelí produkty
Mast Měsíčková:
Je velmi dobře známá. Její účinky na lupénku, ale i jiná onemocnění kůže jsou známá už po
dlouhou dobu. Myslím si však, že je v poslední době na pokraji zájmu, což je ke škodě, neboť
její jemné a přitom velmi účinné působení je opravdu velké.
Mast Pryskyřičná:
Mohla by být nazvána také všehojící, neboť je opravdu taková. Působí protizánětlivě i tam,
kam se ostatní nedostanou. Proto se s úspěchem používá i na záněty kloubů, již vodu
v koleně či jiném kloubu dokáže spolehlivě odstranit.
Gel Dubový:
Jeho účinky na aktivní hemeroidy je již dlouho známý. Je podpořen chladivým efektem proti
bolesti. Konečník je místo, kde jsou konce životních situací a tak i v názorech může být jeho
aplikace užitečná.
Gel Mátový:
Jeho pomoci jsou dány protiplísňovým účinkem především na plíseň nehtovou a kožní
v oblasti nohou. Posílená je dezinfekcí ze Stévie lékařské.

Masti kloubní:
Jsou skupinou, která je nejvíce používaná, protože bolestivost kloubů či jejich poruchy jsou
velmi časté.
Mast kostivalová:
Rovněž jedna z mastí, které jsou lidem velmi dobře známé pro svou dlouhými lety ověřenou
účinnost především na revmatické stavy a obnovu mazacích funkcí kloubních chrupavek.
Mast Bolíto:
Její receptura je jedinečná na záněty kloubů spojených s někdy až úpornou bolestí, proto i
její název jasně ukazuje, na jaký stav je určena. Při bolestech kloubů, ať už páteřních nebo
periferních. Namazat a ejhle, už to nebolí.
Mast Kostival Plus:
Kombinací masti Kostivalové a Bolíta jsme dosáhli efektu rovnajícího se použití analgetik
s penicilínem dohromady. Její působení je komplexní na vše spojené s pohybovým aparátem.
Mast Kaštan+zázvor:
Tato mast prostupuje tkáně do hloubky a pomáhá obnově prokrvení do hlubokých tkání, tím
je nejlepší na léčbu vnitřních křečových žil a při únavě nohou.

Mast Kaštan
Je dobře známá po dlouhé věky a proto je zbytečné o ní psát. Přesto její působení není
vázáno jen na cévy a křečové žíly, ale také na harmonizaci předního a zadního mozku.
Mast Hojíto:
Složení je dáno potřebou mít po ruce takovou mast, která umí vyhojit i to, co se běžnými
prostředky nedaří. Její určení je na bércové vředy a hemeroidy v aktivním stavu.
Mast Arnika: Při stavech neklidu a přecitlivělosti nenajdete lepší pomoc. Pooperační stavy.
Určena jako doprovodná léčba na popáleniny a šokové stavy s tím spojené.

Mast speciální:
MAST PRVNÍ POMOCI: Je mastí originální receptury a je určená, jak její název napovídá, na
vše, kde je nutná první pomoc. Je složená z Moravských květů, tedy energií rostlin.
Urychluje hojení na všech stupních a tím pomáhá naprosto při všech potížích. Více
na www.MoravskeKvety.cz
Cena Masti PP je 114,- Kč nebo 5,6 eur

Ceny ostatních mastí se pohybuje mezi od 75 do 100, - Kč, -.
Velikost balení je 60ml v lékárenském plastovém kelímku.

TINKTURY:
Echinacea: tinkt.:
Tinktura o obsahu 40% alkoholu je určena na podporu imunitního systému. V případě
podávání této tinktury dětem, je nutné ji ředit ve vodě. Zpravidla se užívá 20 kapek na kostku
cukru nebo do vody 3x denně. V případě akutního stavu lze zvýšit dávku na 5x denně.
Puškvorec: tinkt.:
Tinktura o obsahu 40% alkoholu je určená na podporu očisty střev a jater. Především jako
součást detoxikační kůry. Má však i hormonální účinek a to na štítnou žlázu, kde uvádí do
rovnováhy hormony, které štítná žláza produkuje.
Lichořeřišnicová tinkt.:
Tinktura o obsahu 40% alkoholu je jedinečný přípravek na chřipkové stavy a to jako nejsilněji
působící. Rovná se použití síly antibiotik. Spolehlivě léčí infekce močových cest a řeší
mikrobiální infekce.
His Road: tinkt.:
Tinktura je spojením dvou tinktur o obsahu 40% alkoholu a to Lichořeřišnicové a Vrbové
kůry. Toto spojení dělá s tinktury jedinečného pomocníka při horečnatých stavech při
jakékoli infekci, která postihuje jak plíce, tak ledviny. Její antibiotické účinky jsou rovny užití
antibiotik.

Preventan: tinkt.:
Obsah alkoholu je opět 40%. Užití této tinktury je nanejvýš vhodné při postižení střev a to jak
infekcí, tak i plísní, které jsou v těle přítomny. Její složení je tinktura česneku a tymiánu ve
stejném poměru. Při potřebě dezinfikovat střeva a tím podpořit imunitní reakci těla,
nenajdete vhodnější přípravek.
Valeriánské kapky:
Tinktura z kozlíku lékařského opět 40% je vhodná jako doplňující léčba při nemocech žaludku
dyspeptického syndromu (překyselení), žaludeční neuróze a podobných stavech před
spaním, pro prohloubení kvality spánku a celkové zklidnění.
Hlohová tinkt.:
Tato tinktura je 40% roztok, který je vhodný především jako podpůrná léčba při srdeční
slabosti a ochablosti svalu srdečního. Pro své jemné, ale razantní účinky se používá
především v geriatrii.
Propolisová tinkt.:
Tato jedinečná tinktura má mnohostranné působení jak na vnější, tak vnitřní použití. Jedná
se o absolutní roztok lihu 96%, který je nutno ředit v poměru 1:10. Její použití je jak na
výplach dutiny ústní, tak na vnější dezinfekci ran, na atopické exémy a při anginozních
stavech bolesti v krku, časté angíny, záněty nosohltanu ve formě požívaného roztoku přímo,
ředěného či jako inhalace. Při vředové chorobě žaludku jako vnitřní lék ředěný 1:15.
Bradavičník: tinkt.:
Tintura o obsahu 60% alkoholu je určena, jak její název napovídá, k léčení bradaviček. Je
složena ze dvou tinktur a to Vlaštovičníku většího a Pryskyřice. Používá se tak, že namočíme
místo s bradavicí do teplé vody a necháme rozmočit. Po té narušíme bradavici poškrábáním
a nakapeme tinkturu na její vrcholek a přelepíme náplastí, aplikujeme každý den. Do tří
týdnů by se měla bradavice rozpadnout a více se neobjevit, pokud však člověk splní
informační změnu ve svém chování.
Endokrym: tinkt.:
Tato tinktura vznikla jako velmi potřebný přípravek pro diabetiky a lidi mající potíže se
slinivkou břišní je složena za dvou tinktur a to Pampelišky a Stévie lékařské doředěné do 20%
roztoku. Podává se 3 x denně před jídlem 20 kapek na podporu trávícího systému.
Repelent: tinkt.:
Tato tinktura je určena na ochranu před komáry a jejich případným štípnutím. Je však nutné
opakovat nátěr po dvou hodinách.
Aktivin: tinkt.:
Přináší příliv nové energie ze ženšenu a zázvoru,Je určen k urychlenému doplnění energie
z tukových zásob a nastolení rovnováhy v přijmu a výdeji energie
Nefrotin: tinkt.:
Pro horečnaté stavy spojené s infekčním stavem. Složení tužebník a brusinky.
Antivir:je ve svém unikátním složení schopen vyřešit infekce střevního traktu a příznivě
působit na obnovu střevní mikroflóry.
Antolipid:Složením ovsa ,kotvičníku a pohanky jsme dosáhli spojení ,jež pomáhá při potížích
s vysokou hladinou cholesterolu a problémy s metabolismem tuků.
Přibližná cena tinktur je 75,- Kč tedy 3eura 50ML 40%roztok

KAPKY PRVNÍ POMOCI:
Tato tinktura je používaná naprosto při všech stavech, kdy ztrácíme kontrolu nad svým
chováním nebo jsme v situaci, která nás ohrožuje. Tyto kapky dokáží velmi rychle navrátit
člověka do rovnovážného stavu.
Vyrábějí se ve třech velikostech 10, 20 a 50 ml o cenách 150,-, 250,- a 500,- Kč nebo 6, 10
a 20 eur.

Homeoptické přípravky pro znovunalezení vlastního určení a obnovu
správného působení mužů a žen
Ženství:
Tento lék je nejpotřebnějším, jaký dnešní lidstvo potřebuje. Je to žena, která tento svět
povznese.
K tomu, ale potřebuje pomoci tohoto léku, který v ženě probudí opět touhu po čistém
ženství, cudném a duchovně krásném; takovou se žena má stát. Již by ale bez pomoci
nenašla cestu z balastu vlastností natolik rozvinutých, že je v dnešním světě takřka nemožné
najít vzor lidského ženství. Všechny energie ctností žen jsou však v tomto léku obsaženy, aby
opět pomohly ženám najít pravou ženskost.
Upozornění: Po použití tohoto léku může dojít k reakci, která bude souviset s jeho
působením. Ke zhoršení stavu dojde, pokud žena není ženou ve všech směrech. Tento stav
se zintenzivní a to jí umožní pochopit, kde není v pozici ženy a kde se potřebuje změnit.
Jsme však bytosti se svobodnou vůlí a tak, pokud bude žena proti léku vnitřně bojovat,
nenastane požadovaná reakce, tak jak by mohla. Proto vězte, že váš vnitřní souhlas je
důležitý.
Přeji vám ženám mnoho a mnoho radostí na zpáteční cestě k pravému ženství.

Mužství:
Rovněž pro muže je připraven lék, který má muže opět osvobodit od nevhodných vlastností,
které by měly být mužům cizí. Tak jako u žen i u mužů platí, že v současném mužském světě
chybí pravá rytířskost a jiné muže činící vlastnosti. Proto bylo nutné, aby i pro ně vznikl lék,
který bude pomáhat znovuobjevit v každém jeho mužství v plné síle. Tak jako u žen platí, že
lék by měl být užívám po zralé úvaze, neboť jeho homeopatická povaha bude patrně
vyvolávat zesilující reakci, pokud nestojí muž správně ve stvoření.

Materialismus:
Toto homeopatikum vzniklo jako naprosto nutné pro doplnění jak ženství, tak mužství. Více
méně každý z nás jsme jako lidský rod nesmírně závislí na všech hmotných statcích. Proto je
pro nás všechny tento lék vhodný pro znovunalezení rovnováhy ve světě hmotném.
Stálé ředění léku:
Pokud vám lék dochází a je třeba ještě jeho užívání, potom stačí ponechat v lahvičce trochu
léku a doplnit destilovanou lékárenskou vodou a trochou lihu, potom jen potencovat lék na
další potenci tak, že udeříte lahvičkou 40x o podložku. Toto ředění lze provádět opakovaně.
Užívání:
Zpravidla stačí 1x denně na lačno hned po probuzení. Před každým následným užitím je
nutné potencovat lék na vyšší účinnost a to tak, že lahvičkou 5x udeříme o podložku nebo
stačí protřepat. Kapou se 4 kapky pod jazyk. Doba užívání není ohraničená, jde o to, kdy
pocítíte potřebu užívat lék a pokračovat tak dlouho, dokud trvá jistý stav nebo naopak se

nedostavuje efekt. U někoho bude reakce okamžitá, u jiného bude nutné delší užívání a vyšší
potence.
Varování: V žádném případě není vhodné podávat lék lidem, kteří o něm nic neví nebo o
jeho podávání nejsou dopředu informováni. Je to porušení svobodné vůle člověka.
Svoboda jednotlivce jako taková nesmí být nikdy porušena. Berte si tedy jen tolik léku,
kolik osobně potřebujete. Ne všichni chtějí poznat, jací opravdu jsou, což je právě oním
účinkem léku.
Cena je 100,- Kč tedy 4 eura
Velikost balení je 20 ml kapátková lahvička

ENERGETICKÉ OLEJE:
Jedná se o informační vonné oleje určené k potírání na různá místa, nejlépe však pro
masáže plosek nohou po večerní koupeli. Na každém z nich je napsáno, pro jaký stav duše
je ten který určen.
Jasmínový olej:
Jsem rád, že mohl být vyroben právě tento olej. Jeho mentální obraz je natolik jedinečný až
se tají dech. Každému z nás se občas přihodí, že ztratí cestu, že už neví kudy kam. A na právě
pro stavy spojené s touto ztrátou životního světla a jistoty je určený. Jas přinášející - to je to,
co sebou nese. Máme mnoho stavů spojených právě se ztrátou nadhledu a směru v řešení
životních situací. Podílí se na tom naše stále ještě omezené vědomí podstaty lidského bytí a
potřeba v tomto chaotickém světě přežít v pohodlí a dostatku. A tak se stane, že se životní
situace vyvíjejí úplně jinak, než jak jsme očekávali. Dá se říci, že si vyrobíme propast vlastních
přání. Na fyzické úrovni je určený na projevy alergií jak vně, tak uvnitř těla. Alergie, jak jistě
víte, je skrytý vzdor, který se spustí právě v okamžiku, kdy jsme životem zastaveni a věci
kolem nás se nevyvíjejí podle našich představ.
Heřmánkový olej:
Kdo by neznal tu nádhernou vůni heřmánku. Jako nový vítr dá životu náboj, zastaví stesk,
uzavře otevřené. Ano, to všechno heřmánek umí. Je novou stimulací pro život, kde paže
umdlévají, kde schází soudržnost práce a cítění. Kde prožitky z minula vstupují neřešené do
života a stále se připomínají jako stále se odlupující strup. Vyřešit staré pro nové je jeho síla a
pro nás pomocí. Požitky všeho druhu spoutaly tento svět a tak i přesycený žaludek vším tím
smetím trpí. Chaos v prožívání a trávení životních situací je také v jeho moci. Ten, kdo se cítíš
zasypán vjemy tohoto světa, chutě jej použij.
Levandulový olej:
Levandule je považována za rostlinu první pomoci. Mentální stav této rostliny je opravdu
spojený se zhroucením dosavadního používaného systému, který pod tlakem okolního světa
utrpěl vážné trhliny. Lze říci, že vše falešné se rozpadá, neboť se nedá na chybách postavit
nic smysluplného, aniž by nehrozilo zhroucení. Když pak taková situace nastane, je právě čas
použít tento bezesporu unikátní prostředek. Čistota nitra je to, co tato rostlinka podporuje a
dává další šanci najít v sobě touhu po pravdě, jež je spojená s vnitřní čistotou. Proto i ve
fyzickém působení je určená na dezinfekce všeho typu, ať už vnějších nebo vnitřních. Dost
často se stává, a to je to proč je potřeba, že ani sami k sobě nejsme schopni přistupovat
pravdivě a své myšlení a chování se snažíme omlouvat. Proto jako základ života v pravdě
hledejte v postoji k sobě samému.
Skořicový olej:

Kdo by neznal nádhernou vůni tohoto oleje. Je v něm zakotvená rovnováha. Náš způsob
života je stálý běh, a tak i naše zdroje rychleji ubývají. Bolesti nohou, únava, neklid. Takto
mnohdy každý den končíme svou práci. A přitom je to tak snadné. Radostně tvořit pro
prospěch celku a vědět o potřebách ostatních vás nabije novou energií. Pro ty, kteří toto
občas zapomenou, je tady tento olej. Dá klid a rovnováhu vaší duši a rozproudí krev ve vašich
nohách. Prohřeje nitro unavené během světa. I jeho fyzické působení je na prokrvování a
opětovnou vitalizaci organizmu.
Hřebíčkový olej:
Mentální obraz tohoto oleje je pro každého občas zapotřebí. Jeho informace je přecitlivělost.
To, co se nás bezprostředně dotýká, je to, na co jsme citliví, snad až přecitlivělí. A tak máme
tento olej, který nám pomůže svou přecitlivělost zvládnout. Chceme-li však trvale odstranit
tento stav, je nanejvýš vhodné sáhnout do svého nitra. Je známé, že hřebíček odstraňuje
bolesti zubů. Tedy toho čím se zakusujeme nejen do potravy, ale i do životních situací. Jak
neradi mnohdy děláme některé práce či zažíváme pro nás nepříjemné situace. Přesto se
donutíme a s násilím na sobě páchaném dokončíme práci. V této ztuhlosti je jen krůček
k natažení svalu nebo uskřinutí nervu. A právě na tyto stavy se hřebíček používá.
Mařinkový olej:
Marná všechna námaha je mentální obraz této bezesporu velmi používané rostlinky. V
českých zemích se mu také říká svízel vonný. A svízel je to, co provází každého z nás. Všichni,
tak jak jsme na světě, máme nějakou tu svízel. Ale jako správně vychovaní lidé sebe sama
donutíme dělat i to, proti čemu se naše nitro bouří, to co neděláme s láskou, je naše svízel.
Naše ruce potom praskají a bolí, protože naše práce je jedna velká svízel. V radostném
tvoření je lék. Když však už nastane popraskání kůže ať už na rukou či nohou, je tady tento
olej nejvhodnější.
Růžový olej:
Dává krásu v dávání a braní, kterou pro náš život potřebujeme jako soli. Ti, kdo jsou v situaci
osamění, mohou mít pocit, že nejsou milováni a tak je nutné jim pomoci k uvědomění, že
tomu tak není. Láska je tam, kde najde vhodnou půdu. Vy, kdož strádáte nedostatkem dávání
a tím i braní, chutě jej použijte. Láska je nejvyšším darem, kterého se nám dostává. Je
nejvyšším zákonem. Proto je to nejdůležitější stav, jež je pro naše štěstí rozhodující.
Rozmarýnový olej:
Když tvé srdce zaroste a již není schopno propouštět, kdy cesty jsou uzavřeny a potřebuješ -li
pomoci, právě rozmarýna je ten lék, který otevírá zavřené a změkčuje postoje okolí i
odpuštění v sobě.
Měsíčkový olej:
Když ztratíte perspektivu a je vám smutno na duši, nemůžete najít lepšího pomocníka, než je
měsíček. Přináší radost a vnáší do života jiskru a odhodlání. Jako slunce v pravé poledne
rozzáří vaši duši.
Přibližná cena olejů je 50,-Kč nebo 2 eura
Balení o velikosti 50 ml ve skl

Na všech našich produktech se významně podílí naše spřátelená firma AQUA SANATURA,
jejíž jedinečné zařízení pro energetickou dopravu vody používáme. Více o jejich produktech
na http://www.aquasanatura.cz/

K revitalizaci vody slouží průtočná zařízení, jež se instalují do rozvodů vody.
Funkce revitalizačních zařízení je založena na čistě fyzikálních, hydrodynamických
principech, kdy voda protéká komorami a kanálky specifického uspořádání.
Při tomto ději je molekulám vody předána část energie vodního toku. Jedná se tak o
přenos energie ze soustavy vyšší (pohybová energie vodního toku) do soustavy nižší
(polohová energie vodních molekul). Tato energie je obratem využita k přestavbě,
vytvoření a upevnění vazeb ve vnitřní struktuře vody – tzv. strukturalizaci vody.
Revitalizační zařízení AQUA SANATURA® :
 využívají výhradně přírodní energii - přirozenou energii vodního toku
 jsou nemagnetická a neelektrická
 neodebírají vodě žádné její složky ani do vody žádné látky neuvolňují
 jsou zcela bez nároku na údržbu a servis (není-li ve zvláštních případech stanoveno
jinak)
 jsou opatřena zárukou v délce trvání 5 let, reálná životnost zařízení je však až několik
desítek let
 jednotky AQUA SANATURA® jsou ryze českým výrobkem - vývoj a výroba probíhá
výhradně v České republice
 testování účinků revitalizačních zařízení bylo provedeno na specializovaných
pracovištích v České republice, Německu, Lichtenštejnsku a Slovenské republice
 revitalizační zařízení jsou zhotovena z ušlechtilé nerez oceli a byla atestována pro styk
s pitnou vodou

LÉČIVÉ SIRUPY
Rovněž sirupy získávané s čerstvých rostlin jsou od naší spřátelené firmy
Radmila Červinková-Říkovice radmilacervinkova@centrum.cz ,
http://sirupy-caje.webnode.cz
Tyto sirupy jsou pomocníky při různých chorobách podle druhu, na které jsou určeny.
Nevhodné použití je u lidí s cukrovkou, neboť obsahují cukr.
Dávkování je 2x-3x denně 1 čaj. lžičku je možno do vody nebo čaje.
Antigrip
– tento sirup je vyroben z plodů rakytníku a kořene echinacei. Je to výborná kombinace na
posílení imunity při chřipkách a nachlazení. Rakytník má velké množství vitamínu A a C, dále
vit. B, D, E, F, K a P, je tedy vynikajícím zdrojem na doplnění vitamínů. Posiluje plíce, zažívací
orgány, hojí sliznice, rozpouští hleny a působí jako stimulans při vyčerpání. Echinacea
výrazně zvyšuje imunitu působením na lymfatický systém, působí antibioticky proti
bakteriím, ale i proti některým virům např. herpetickým (oparovým).
Antigrip pro děti
– je vyráběný také z plodů rakytníku a kořene echinacei, jen je v něm menší podíl rakytníku.
Jelikož rakytník obsahuje mnoho vit. C, který může mít ve větším množství zvláště pro děti
projímavý účinek a zkušenosti s Antigripem, to dokazovaly. Proto vznikl tento dětský sirup.

Bezinkový (květový) sirup
– má potopudné a močopudné účinky, proto je výborným pomocníkem při nachlazení.
Podporuje vykašlávání a posiluje lymfatický systém. Je vhodný při nemocech cév, neboť květ
bezu černého obsahuje látku rutin, která zpevňuje a zpružňuje cévní stěny.
Bezinkový (plodový) sirup
-Plod bezu černého je možno použít při bolestech páteře, kloubů či trojklanného nervu,
neboť tyto plody působí protizánětlivě a analgeticky. Tato jedinečná pomůcka je vhodná také
pro jedince mající potíže s anemií a také i tam, kde je potřebná rychlá výměna krve. To jsou i
choroby onkologické a všechny, u nichž závisí vyléčení na kvalitní krvi.
Černá jeřabina sirup
– Černá jeřabina harmonizuje činnost štítné žlázy, zvýšenou funkci snižuje a sníženou
zvyšuje, proto se používá při různých jejích poruchách. Obsahuje velké množství vit. P, který
také příznivě ovlivňuje pružnost a propustnost cévních stěn. Černé jeřabině se někdy říká
„malá vitamínová bomba“, neboť obsahuje velké množství už zmíněného vit. P, dále vit.C, B,
E, PP, provitamín A a také jód. Lze ji podávat jako prevenci k ochraně jater a jako pomocný
detoxikační prostředek na podporu jaterních a ledvinových funkcí.
Černý rybíz sirup
- je výborný při únavě, posiluje po těžkých chorobách, má velké množství vitamínů,
podáváme jej proti účinkům stresu
Červená řepa sirup
– je bohatá na vitamíny a stopové prvky jako je draslík, hořčík, vápník železo, selen. Používá
se při různých krevních chorobách a při nádorovém onemocnění. Působí očistně na játra,
podporuje látkovou výměnu, zlepšuje mozkovou činnost.
Dobromyslový sirup
– Dobromysl obecná se používá při silném zahlenění a při suchém, dráždivém kašli.
Podporuje trávení, harmonizuje tvorbu žaludečních šťáv a tvorbu enzymů slinivky, čímž
pomáhá zlepšovat její funkci. Je to univerzální bylina, která působí silně protikřečově, a proto
je vhodné ji použít při křečovitých stavech spolu s hořčíkem na jejich odstranění. Bylinka je
věrná svému jménu, neboť při delším užívání zklidňuje mysl, zlepšuje náladu, prohlubuje
spánek a působí jako antidepresivum.
Echinaceový sirup
– Echinacea výrazně zvyšuje imunitu, proto je možno ji používat preventivně v období
chřipkových epidemií. Výborně posiluje lymfatický systém. Působí také protizánětlivě a jako
antibiotikum nejen proti bakteriím, ale i proti chřipkovým a herpetickým (oparovým) virům.
Osvědčila se i ke zlepšení hemeroidů, křečových žil i bércových vředů.
Kopřivový sirup
– Kopřiva podporuje tvorbu krve, působí proti chřipkovým virům, působí močopudně,
zlepšuje tvorbu enzymů slinivky, takže zlepšuje její funkci, pomáhá prokrvovat vnitřní orgány.
Posiluje organismus.
Lichořeřišnicový sirup
– Lichořeřišnice větší působí výrazně antibioticky v oblasti plic a močového systému. Je
výborná na močové infekce všeho druhu, je vhodná především tam, kde se z choroby plicní,
stává choroba močová, což se velmi často stává. Infekce je vytláčená ven právě přes močové
cesty a mnohdy se rozbují se stejnou nebo větší intenzitou. Pokud chcete zabránit
podobnému vývoji, spolehlivě pomůže. Působí na streptokoky, stafylokoky, salmonely i další
druhy bakterií. Posiluje organismus.
Lipový sirup

- Lípa působí výrazně potopudně a současně močopudně, proto je velice vhodné použít při
chorobách z nachlazení. Prohřívá organismus, uklidňuje, působí také žlučopudně,
spasmolyticky, takže pomáhá při křečovitých bolestech v trávicím ústrojí a moč. cestách.
Mateřídouškový sirup
– Mateřídoušku je možno ji využít na desinfekci dýchacích cest, při zánětu průdušek, přináší
úlevu od kašle. Při prochladnutích (např. od studeného větru) jej můžeme použít jako
prevenci před nemocí a k posílení organismu. Desinfikuje moč.cesty i trávicí ústrojí, zmírňuje
kvasné procesy ve střevech.
Meduňkový sirup
– Meduňka posiluje nervy, proto je vhodná při nervové vyčerpanosti, nespavosti, úzkosti a
mírných depresích. Pomáhá také při žaludeční a střevní neuróze, nadýmání, křečovitých
bolestech v břiše (menstruačních, různých kolikách apod.) Ovlivňuje i arytmie a bušení srdce.
Pampeliškový sirup
- Vhodný především pro toho, kdo se neumí radovat, kdo ve svém životě postrádá radost
anebo se svou radost snaží spojit s hmotným požitkem hlavně sladkostí.
Ale je výborný i při nachlazení a kašli. Posiluje játra.
Přesličkový sirup
- Přeslička působí příznivě na pružnost a propustnost cévních stěn. Má účinky
protirevmatické, je vhodná k léčbě a prevenci moč. kamínků a zánětů. Kyselina křemičitá
obsažená v přesličce má výborné hojivé účinky na sliznice. Dodává tělu minerální látky.
Slézový sirup
– svým obsahem slizu ochraňuje sliznice, takže jej můžeme použít při vředové chorobě
žaludku, dvanácterníku, střev a ochranu celého trávicího ústrojí. Ochraňuje též sliznice
dýchacích cest, působí proti suchému, dráždivému kašli. Můžeme jej použít také pro
předcházení poškození sliznic např. některými léky.
Šalvějový sirup
– působí silně antibioticky, proto jej lze použít při nemocech horních cest dýchacích,
bolestech v krku a angínách. Silně protizánětlivě působí i v moč. cestách, zažívacím ústrojí a
ovlivňuje i gynekologické záněty. Je výborným pomocníkem pro ženy v období přechodu,
neboť v malých dávkách snižuje pocení a tím, že harmonizuje nervovou soustavu, zmírňuje
návaly horka, bušení srdce a problémy s přechodem související (nervozita, rozladění apod.)
Třezalka tečkovaná-sirup
- má silné protizánětlivé účinky zvláště v celém trávicím traktu-léčí játra, slinivku, žaludek,
dvanácterník, ledviny, podporuje látkovou výměnu. Tlumí vnitřní krvácení, zlepšuje kvalitu
cévních stěn. Je výborným lékem při úzkosti, psychickém napětí, neklidu, neurastenii,
nespavosti a lehčích depresích. Na tyto potíže zabírá však až po asi 10 dnech užívání. Svým
uklidňujícím účinkem pomáhá i při žaludečních neurózách a závratích.
Tymiánový sirup
– působí antibioticky a silně protizánětlivě v dýchacích cestách a nachlazení. Tlumí křečovité
bolesti žaludku a střev. Výborně tlumí kašel a podporuje vykašlávání při bronchitidě.
Yzopový sirup
– působí dezinfekčně až antibioticky v dýchacích cestách, uvolňuje hleny a podporuje jejich
vykašlávání. Je vhodný při chřipkách, zánětu lymfatických žláz a proti nadměrnému pocení.
Antibiotický účinek se projevuje i v moč. cestách. Pomáhá také v oblasti trávicího ústrojí proti
zánětům a křečovitým bolestem, při nadýmání. Celkově posiluje organismus.
Přibližná cena je asi 125,-Kč nebo 5 euro.

Velikost balení je 250 ml

Všechny nabízené produkty jsou k dispozici na našich akcích – na přednáškách, seminářích,
konzultacích a pobytech v přírodě, které jsou aktualizovány na našich stránkách:
http://moravskekvety.cz/nastenka.htm - Pozvánky na přednášky a další akce
nebo na http://duchovnipodpora.vzestup.net/

nebo po telefonické domluvě na tel: 00420604411163
či e-mailové objednávce na adrese: soldanx@volny.cz
Rovněž mnohé z našich veřejných přednášek jsou nahrávány na digitální nosiče a
poskytovány k zakoupení.

Veřejné přednášky Petra Soldána na CD
1. Význam světových proroctví pro dnešní dobu
2. Duševní příčiny nemocí
3. Reinkarnace
4. Rok 2012
5. Rok 2013
6. Můj dům můj hrad

7. Matka země vzkazuje svým dětem
8. Čistota myšlenek a jak jí dosáhnout
9. Rodinné vztahy
10. Duchovní přeměna země
11. Myšlenkové formy
12. Vyzařování krve
13. Nemoc jako cesta při poznávání zákonů života
27.Karma národů

14.rok 2016
15. Karmické vztahy v rodinných vazbách
16. Tvořivá síla lidského ducha
17. Vše musí povstat nové
18. Rovnováha
19. Očišťování mužství a ženství
20. Jak založit mír pomocí myšlenek
21. Muž a žena
22. Konec starých časů, nastává nová doba
23. Bytosti přírody a elementů
24. Vztahy mezi lidmi a bytostmi přírody
25. Člověk jako nejvyšší bytost v pozdějším
26.Uhranutí
28.smrt

Cena jednotlivých CD je 150,- Kč/6 eur
Poznámka.: V případě zájmu o množení a prodávání kopií je dobré si uvědomit, že autorovi náleží autorský
poplatek ve výši 50,-Kč za každé CD, aby tím byla udržena rovnováha mezi dáváním a přijímáním.

LÉČEBNA
A na závěr bychom vás chtěli informovat o naší další iniciativě, která směřuje ku pomoci
trpícím.
Jak jste si určitě všimli, naše aktivity jsou zaměřeny pro co nejširší vrstvy. Domníváme se, že
výraz „lidové ceny“ jasně vyjadřuje, jak mají být alternativní pomoci dostupné.
Proto jsme zakoupili po dlouhé době spoření domek, z něhož chceme vytvořit léčebnu pro
pacienty, kteří potřebují intenzivnější terapii.
Co se skrývá pod slovem intenzivnější.
Množství potíží, které člověk prožívá, je spojeno s prostředím, ve kterém žije a mnohdy je to
právě ono, co v člověku neustále evokuje jisté postoje. Proto je nutné nejprve dostat tohoto

nemocného člověka mimo dosah takového prostředí. A tak přijede do našeho sanatoria, jak
mu vznosně říkáme, kde zároveň bude mít všechny potřebné terapie k dispozici - míchání
denních dávek čaje na míru podle vývoje situace, terapii léčitelským magnetizmem,
hydroterapii, muzikoterapii a v nemalé míře především rozmluvy o příčinách vzniku nemoci.
Samozřejmostí budou i naprosto přesné diety a léčba homeopatem či masáže. To vše podle
potřeb pacienta.
Započali jsme rekonstrukci domu, která je však finančně natolik náročná, že si dovolujeme
oslovit všechny, kteří nám mohou pomoci, o sponzorský příspěvek na náš účet:
GEMB a.s. PROSTĚJOV
UPRKOVA 6
796 01 PROSTĚJOV
Bankovní spojení:
Označení měny:
Číslo účtu IBAN:
SWIFT kód BIC:

168450005 / 0600
CZK
CZ4406000000000168450005
AGBACZPP

Vaše pomoc posiluje naše odhodlání a umožňuje tento projekt spustit co nejdříve pro pomoc
všem potřebným. Děkujeme.
Petr a Marie Soldánovi

