
 
 
POSVÁTNÁ GEOMETRIE – ALCHYMIE – ZEMSKÁ MŘÍŽKA – SVATÝ GRÁL 
 
 

 

   

 
 
Vážení přátelé, 
Dovolte nám pozvat Vás na sérii přednášek známých odborníků na posvátnou geometrii, 
alchymii, historii i tajemství lidské DNA, Dana Wintera a Vincenta Bridgese s hostem 
Alaerianem Starbrotherem, které se uskuteční v České Republice ve dnech 30. dubna až 
16. května 2010. 
 
 
 
30. dubna a  
1. května 

Praha, Maitrea Vincent Bridges a 
Alaerian Starbrother 
 

Hermetická revoluce v Praze 

7. – 9. května   Škola Haluzice Vincent Bridges a 
Alaerian Starbrother 
 

Geobiologie, zemská mřížka a 
dávné rituály 

12. května Praha Vincent Bridges, Dan 
Winter 
 

Procházka esoterickou Prahou 

13. května Praha, Maitrea Dan Winter Posvátná geometrie. Fyzikální 
zákony a principy alchymie 
 

14. a 15. května Brno, L‘eau vive Dan Winter Tantra a prožitek blaženosti – 
posvátná geometrie energetické fúze
 

21. – 29. května Francie, Provence Vincent Bridges a Dan 
Winter 

Po stopách svatého Grálu a Máří 
Magdaleny, alchymie v Provence 

 
 
Kontakt:  Eva Leňová: +420 724 726 444, eva@spolekmagdalena.cz 
  Radka Slooten:+ 420  603 420 189, radka.slooten@gmail.com  

 
Bližší info: www.spolekmagdalena.cz, www.maitrea.cz, www.haluzice.cz  

 



 

 

 
 

Ve pátek 30. dubna 2010 v 15,00 – 20,30 a sobotu 1. května v 10,00 – 16,30 se uskuteční 
v centru Maitrea, Praha 1, Týnská ulička 6, přednáška Wincenta Bridgese zakončená 
koncertem Alaeriana Starbrothera: 

 

Hermetická revoluce v Praze 

Alchymie, vyšší inteligence a dávná proroctví / Rosekruciáni v Čechách / odkaz Johna Dee a 
Edwarda Kelleyho. Praktická ukázka posvátné geometrie lidského vědomí ve formě 
„mystického rituálu“ spojeného s hudební improvizací na harfu a vizuální inspirací výtvarným 
uměním. 
 
 
Pátek 30. 4. 2010 
První část (15:00 – 17:30) 
Mise Johna Dee a Edwarda Kelleyho na dvoře Rudolfa II.: alchymie, vyšší inteligence a 
proroctví o novém hermetickém Římě  
Hermetická revoluce započala v roce 1585, kdy Dr. John Dee a Edward Kelley přibyli přes 
Polsko do Prahy, nového hlavního města říše Rudolfa II. Jedinečná kombinace geopolitiky a 
mysticismu, typická pro rudolfinskou Prahu, byla pro jejich poslání dokonalou živnou půdou. 
V průběhu přednášky prozkoumáme, jak vytvořila magie, matematika, alchymie a 
angelologie, vizionářská politika a dávná proroctví vhodné prostředí pro intelektuální 
revoluci. Mise Deeho a Kelleyho byla do jisté míry úspěšná a o třicet let později vyústila v 
rosekruciánské hnutí za vlády Fridricha V., českého Zimního krále. 
 
Druhá část (18:00 -20:30) 
Rosekruciánství v Čechách: odkaz Deeho a Kelleyho mise 
Rosekruciánské hnutí vychází z kombinace různých vlivů soustředěných v Čechách a zakládá 
se na filosofii Dr. Dee. Rosekruciánství ve své původní podobě však došlo po bitvě na Bílé 
hoře špatných konců. Projdeme si také život a práci Jana Ámose Komenského a 



prozkoumáme odkaz Deeho a Kelleyho poselství získaných od vyšších inteligencí v Čechách 
a Praze. Z této téměř zapomenuté historie pokusu o hermetickou a osvícenskou revoluci, která 
byla rozdrcena tehdejšími zpátečnickými silami, vyvodíme závěry, jež ovlivňují politiku a 
víru také naší doby. 
 
Sobota 1. 5. 2010  
První část (10:00 – 12:30) 
Vědecký výklad proroctví 
Jak svou DNA předávat pomocí jazyka světla 
Před čtyřmi sty lety bylo dosaženo kontaktu s vyšší formou inteligence. Je možné, že se tato 
vyšší inteligence nachází přímo v naší DNA? Přednáška pojednává o dvou základních 
systémech prorokování východu i západu, I-tingu a tarotu, založených na struktuře a kódování 
lidské DNA a ukazuje, že v sobě jazyk, který obdrželi Dee a Kelley, obsahuje cenné klíče k 
tomu, jak vědomě komunikovat s naší vlastní DNA. 
 
Druhá část (14:00 – 16:30) 
Posvátná geometrie lidského vědomí 
Od galaxií a mlhovin až po naši vlastní DNA a atomy kolem nás znamená vědomí schopnost 
uvědomovat si struktury a tvary všeho kolem nás. Dávní mudrci nazývali toto uvědomování si 
věcí posvátnou geometrií a prozkoumali také různé způsoby, jak si vizualizovat tyto tvary 
jako prostředky posunu vědomí do hlubších úrovní, možná včetně přímého sdílení 
obrovského množství informací v naší DNA samotné. 
 
Koncert (19:30 – 21:00) 
Andělská hudba harfy 
V závěrečné části semináře zakusíme, jak se v průběhu našeho „obřadu“ spojí různé složky a 
části posvátné geometrie dohromady. Díky hudebním improvizacím Alaeriana Starbrothera na 
harfu a inspiraci uměním pražského výtvarníka Cristiana del Risco, bude mít skupina možnost 
poznat a zažít duchovní bohatství jednoho z jedinečných pražských pokladů, Ophanského 
klíče Deeho a Kelleyho. 
 
Cena: 2.400,- Kč + 400,- Kč koncert. 
Další informace: http//www.maitrea.cz/akce/hermeticka-revoluce-v-praze   
Kontakt:  Eva Leňová: +420 724 726 444, eva@spolekmagdalena.cz 
  Radka Slooten:+ 420  603 420 189, radka.slooten@gmail.com  
 
 
 
 
 
 



 

  
 
V pátek 7. května až neděli 9. května se v Haluzicích u Kyjova uskuteční seminář Vincenta 
Bridgese s Alaerianem Starbrotherem jako hostem na téma  

 
 

Geobiologie, zemská mřížka a dávné rituály 
 
 
Sobota 6. května 2010 
Co je to zemská mřížka – Geobiologie a planetární harmonie 
O tomto víkendu naplněném teoretickými přednáškami i praktickými zkušenostmi nám 
esoterický historik a pohanský antropolog Vincent Bridges shrne různé systémy zemských 
mřížek a vysvětlí, jak je hledat - od globálních mřížek velkých měřítek a velkých kruhů až po 
místní geobiologické linie jako je například Hartman – Curryova mřížka. Provedeme několik 
základních pozorování energetické struktury země z hlediska posvátné geometrie a pokusíme 
se vytvořit novou formu geobiologie, která nám umožní žít v souladu se silami přírody. Tento 
neo-geomantický pohled nás o velký krok přiblíží k reverzním technologiím, které představují 
pradávnou megalitickou vědu o zemi; po probrání základních teorií se můžeme přesunout 
k praktickým aplikacím, jako je uvědomování si přírodních duchů a elementálů. Naše vědomí 
podpoříme jednoduchým skotským lidovým zaříkáním, které Vincenta Bridgese naučila jeho 
babička, což nám umožní na jednu noc vidět víly, komunikovat s nimi a pokusit se tyto 
přírodní inteligence spojit se známými mýty tak, aby nám to dávalo smysl. V našich snahách 
nám pomohou známé literární a románové příběhy jako například Pán prstenů nebo Sen noci 
svatojánské. 
 
 
Neděle, 7. května  
Úvod do umění a vědy komunikace s energiemi vyšších inteligencí 
Vincent Bridges a Alaerian Starbrother 
Po celá staletí vstupují vyšší inteligence v podobě andělských bytostí do našeho světa a 
hledají ty nejmoudřejší muže. Tak také našli Dr. Johna Dee, královského astrologa a 
nejdůležitějšího tajného agenta královny Alžběty I. Andělé Deeovi věnovali pomůcku, jež by 
mohla lidstvu pomoci překonat časy nejvyšší nouze. Aby lidstvo přežilo bouřlivé období 
časově vyznačené precesí, které se již těsně přiblížilo, bude potřebovat uskutečnit velký posun 
ve vědomí, čehož si jsou vyšší inteligence dobře vědomé. Proto vytvořily geometrický a 
symetrický jazykový vzorec kódovaný stejně, jako lidská DNA, který dokáže vyvolat rychlou 



expanzi vědomí se současným navýšením schopnosti symbolického poznávání. Posun ve 
vědomí umožní přejít od jednoduchého místně ukotveného uvědomování primátů k poznávání 
bez místně založeného vztahování, které je universální, a zároveň představuje součást 
mnohem větší reality, jejímž základem je nejspíše to, co dnešní vědci nazývají fyzikální 
principy plazmy.  
 
Až dnes dokážeme ocenit skutečnou hodnotu tohoto 400 let starého daru: jedná se o účinný 
systém vědění, je to vzkaz i prostředek v jednom, který může posloužit jako záchranný člun 
nebo vysílačka pro vyslání nouzového signálu, který naladí frekvenci lidstva na benevolenci 
univerzální mysli. V praktické části semináře předvedeme základní nástroje a dovednosti 
potřebné k práci s tímto mocným procesem expanze vědomí. Projdeme si hardware v podobě 
posvátné tabulky, elementálních tabulek, tabulky jednoty a naučíme se pracovat se základním 
operačním systémem odvozeným z renesanční magie a posvátné geometrie, který tvoří základ 
pro pochopení ophanského systému. Vyvrcholením semináře bude demonstrace energie 
obsažené v ophanských klíčích či zaříkáních, spojíme hudební improvizace s hlasitým 
zaříkáním a vytvoříme jedinečné magické prostředí. 
 
Cena a časový rozvrh dle dohody s provozovatelem zařízení. 
Další informace a přihlášky: www.spolekmagdalena.cz; www.haluzice.cz  
Kontakt: Eva Leňová, +420 724 726 444, eva@spolekmagdalena.cz  
 
 



 

 
 
V úterý 12. května budeme mít možnost se s Danem Winterem projít Prahou, zažít 
atmosféru dávných časů a pokusit se nasát něco z vědění starých mistrů na dvoře Rudolfa 
II. Zasvěceným průvodcem  nám bude Vincent Bridges. 
 

Procházka esoterickou Prahou 
 
Celodenní prohlídka magického města Prahy, Starého Města a Židovského města, Malé 
Strany a Pražského Hradu. Projdeme si Královskou cestu s odbočkami do gotické Prahy, 
půjdeme ve šlépějích alchymistů, básníků a mystiků žijících v Praze, kteří přispěli k její 
esoterické a hermetické historii. 
 
Zasvěceným průvodcem nám bude Vincent Bridges, mezinárodně uznávaný esoterický 
historik, spisovatel a scénárista, spolu s Dr. Teresou Burnsovou spoluautor knih Mysteries of 
the Great Cross at Hendaye, Grail Mysteries of Provence: The True History of the Holy Grail 
a The Hermetic Revolution: The Bohemian Origins of the Rosicrucians.  
 
Jméno „Praha“ nevzniklo náhodou. Je prahem mezi životem na zemi a v nebi, prahem 
mnohem užším, než v jiných místech… 

Gustav Meyrink 
 
1) Staroměstské náměstí – srdce Prahy; Týnský chrám, Stará radnice a její úžasný orloj, mimo 
jiné místo popravy těch, kdo přežili Bitvu na Bílé hoře. Projdeme kolem Kafkova rodiště, 
kostela svatého Mikuláše a dáme se Širokou ulicí. 
 
2) Staré ghetto – Židovská radnice, kde jdou hodiny pozpátku, Staronová synagoga, kde spí 
Golem a Židovský hřbitov. Zpět na Mariánské náměstí, k Černému rytíři a přímo do Karlovy 
ulice. 
 
3)  Královská cesta – od bran Starého Města v místech dnešní Prašné věže, Celetnou na 
Staroměstské náměstí, Karlovou na Karlův most, Malou stranu, Malostranským náměstím, 
Nerudovou ulicí na Hrad a do Královského paláce, stejnou cestou jako královské průvody 



z dávných časů cestou na korunovaci. Projdeme Karlovou ulicí, kolem Klementina se dvěma 
kostely a kruhovou kaplí, přejdeme ulici ke Karlovu mostu. 
 
4) Karlův most – Východní bastion Západní říše, ve středověku hlídaný šiky křižáckých 
rytířů; Křižáci s červeným křížem, Johanité, Maltézští rytíři. Ve 12. století strážily první most 
přes řeku dva křižácké kláštery, svatý Klement a Panna Marie pod řetězem. Přejdeme most, 
povšimneme si soch, kříže i hvězd u sochy svatého Jana Nepomuckého, Turka, svatého Jana 
Křtitele a dojdeme na Maltézské náměstí ke kostelu Panny Marie pod řetězem. 
 
5) Malostranské náměstí – hlavní náměstí Malé Strany s barokním kostelem svatého 
Mikuláše, mistrovským triumfálním dílem posvátné geometrie a trompe l’oeil illusion ve 
službách didaktických vizí. Náměstí obklopují renesanční a barokní paláce s dřívější 
Malostranskou radnicí. Projdeme Nerudovou ulicí, budeme pokračovat Královskou cestou 
kolem domů U tří houslí, U černého orla, U zlaté číše a U zlatého kola.   
 
6) Kelleyho věž – na oběd se zastavíme v Janské ulici, u Kelleyho věže, v jednom z domů, 
které dříve patřily alchymistovi Edwardu Kelleymu. Po obědě se vrátíme do Nerudovy ulice a 
vyjdeme na Hradčany a k Pražskému Hradu. 
 
7) Hradčany – zpět Nerudovou a k domu U dvou slunců, kde se otočíme a vrátíme na 
Hradčanské náměstí. Arcibiskupský palác, Šterneberský palác, Schwarzenberský palác a 
klášter Karmelitánek. Prohlédneme si sbírky Národní galerie ve Šternberském paláci včetně 
Dürerova obrazu Růžencová slavnost. 
 
8) Pražský Hrad – Katedrála svatých Víta, Václava a Vojtěcha s kaplí svatého Václava a věží, 
Starým královským palácem, basilika svatého Jiřího, Prašná věž a Zlatá ulička.  
 
9) U krále Brabantského – po prohlídce Hradu zakončíme procházku esoterickou Prahou 
v Thunovské ulici na Malé Straně, kde navštívíme hospodu postavenou v roce 1375, kam 
chodili pít a bavit se všichni důležití mužové rudolfinské Prahy. Tento skutečně jedinečný 
zážitek ukončí naši esoterickou cestu magickou Prahou. 
 
Místo setkání: U orloje na Staroměstském náměstí 
Čas: 9,30  
Cena: 1.500,- Kč 
V ceně nejsou zahrnuta jídla a vstupné. 
 
Kontakt:  Eva Leňová: +420 724 726 444, eva@spolekmagdalena.cz 
  Radka Slooten:+ 420  603 420 189, radka.slooten@gmail.com  
 
 



 
 
Ve čtvrtek 13. května 2010 se v 15,00 – 20,30 uskuteční v centru Maitrea, Praha 1, Týnská 
ulička 6, přednáška Dana Wintera na téma: 
 

Posvátná geometrie: Fyzikální zákony a principy alchymie 

s úvodem k historii alchymie v Evropě (Vincent Bridges jako host)  
- jak chápat fraktální vesmír a co je to dostředivost sil; 
- fyzikální principy černé díry a základy alchymie ve světle nejnovějších vědeckých poznatků; 
- praktické aspekty transmutace v kontextu dnešního vědění; 
- objasnění techniky transformace energie na základě principů fyziky imploze; 
- vědecké vysvětlení lidské transmutace;  
- plasma, tantra a prožitky blaženosti;  
- počítačové animace principů posvátné geometrie; 
- využití biofeedbacku a harmonizace EEG při rozšiřování vědomí; 
- úvod do psychologie alchymie – fúze a skupinová mysl – jak to dělal Shakespeare. 

Jako host Vincent Bridges:   
Historické vlivy, jež díky konvergenci správných prvků, geomantické geometrii města a 
genialitě lidí, kteří stáli u počátků alchymie, umožnily její rozkvět právě v Praze. 
 
Cena: 1.200,- Kč 
Další informace: http://www.maitrea.cz/akce/posvatna-geometrie-fyzikalni-zakony-a-
principy-alchymie 
Eva Leňová: +420 724 726 444, eva@spolekmagdalena.cz 
Radka Slooten:+ 420  603 420 189, radka.slooten@gmail.com  
 
 



 
 
 
 
V  pátek 14. května v 16,00 – 20,00 a sobotu 15. května v 10,00 – 20,00  se v Brně v salonku 
restaurace L’eau vive, Petrov 2, uskuteční přednáška Dana Wintera na téma 

 
Tantra a prožitek blaženosti – posvátná geometrie energetické fúze. 

 
 Historické a biologické hledisko základních principů tantry a blaženosti. 
 Imploze lidského plazmového pole umožňuje akceleraci a dokonalou distribuci: co 

skutečně znamená nebeská a božská energie. 
 Biofeedback a vrcholný prožitek: biofeedback mozkových vln a srdečního rytmu. 

Vyzkoušejte s Danem Winterem jeho přístroje Heart Tuner a Bliss Tuner. 
 Úvod k tématu:  Jak šamani, jejich snění a zkušenosti s těsnou blízkostí smrti 

umožňují navigovat auru či bublinu plazmy a její dostředivé / implozívní síly. 
 Strop chrámu v Dendře a katarské tradice „kouzelné formule snění“ na cestě ke 

hvězdám. 
 Závěrem: stručná a poněkud kontroverzní historie mimozemského původu DNA:  

Alfa Draconis / Dračí civilizace / od Annunakiů po rod URŮ / skuteční předkové 
Evropanů.  

 Jak jednoduše znovu povznést „padlou“ DNA a zajistit udržitelnost života: zjistěte, jak 
pomocí principů fraktality přitáhnout biologický náboj či plazmu zpět do genů a krve.  

 (Více v sérii článků na: goldenmean.info/therestofthestory) 

Cena: 1.500,- Kč (nebo pátek 700,- a sobota 1.200,-) 

Další informace: www.spolekmagdalena.cz 

Kontakt: Eva Leňová, +420 724 726 444, eva@spolekmagdalena.cz 

 

 



Několik slov o Vincentu Bridgesovi 
Vincent Bridges, esoterický historik, spisovatel, scénárista, a jak sám prohlašuje, „antropolog 
tajemna,“ je nám dobře známý také díky tomu, že patřil k předním světovým odborníkům, 
kteří prezentovali své práce a výzkumy v průběhu velikonočního semináře na téma 
„Alchymie Prahy“ konaného v dubnu 2009 v Praze. Kromě teoretických výkladů předvedl 
Vincent užaslému a nadšenému publiku také mystický rituál pentagramu za použití 
hebrejštiny a starobylých zaříkání v Enochově jazyce andělů. Výzkumům andělského jazyka, 
způsobu jeho předání Dr. Johnu Dee a Edwardu Kelleymu, jejich působení na dvoře Rudolfa 
II. a roli, již v celé historii sehrál William Shakespeare jako tajný zvěd Alžběty I. Anglické se 
Vincent Bridges věnuje v současnosti. 
Ve svých pracích se dále soustřeďuje na témata spojovaná s alchymií a historií (např. 
Mysteries of the Great Cross at Hendaye: Alchemy and the End of Time). Je také 
průkopníkem na poli psycho-akustické terapie, techniky odblokování traumat prostřednictvím 
unášení mozkových frekvencí světlem a zvukem. Tento esoterický světoběžník a badatel 
organizoval mimo jiné zájezdy skupin po jižní Francii, Egyptě a Indii, které provázel 
zasvěceným výkladem soustředěným právě na tajnou a tajemnou historii lidstva.  
Patří k zakladatelům tří vzdělávacích organizací: The Fifth Way Mystery School, The 
Newport Earth Institute a Pendragon College. Spolupracoval na několika historických 
dokumentech kanálu History Channel věnovaným Nostradamovi a jeho proroctvím, či knize 
The da Vinci Code. Vincent vydal také vlastní překlad Knihy proměn I-ťing a vědecká 
veřejnost zvláště uznává jeho egyptologické studie. 
Více na: www.fifthwaymysteryschool.org a www.vincentbridges.com     
 
 

 
Vincent Bridges Pečeť pravdy Klíč mlčení Alaerian Starbrother 

 

Několik slov o Alaerianu Starbrotherovi 

Alaerian Starbrother dokáže tóny své harfy stavět mosty mezi světy. Od začátku 70.let hraje 
na kytaru, klavír i harfu. Komponuje a hudebně doprovází soukromé i veřejné rituály. Dlouhá 
léta žil v prostředí Apalačských hor v mezinárodní novopohanské komunitě, kde začal 
komunikovat s přírodními bytostmi, draky, a naučil se léčivým bardským písním. Přes třicet 
let studuje i praktikuje astrologii a tarot, věnuje se meditacím, astronomii a posvátné 
geometrii. Se svou ženou, Dr. Teresou Burnsovou, vydal analytickou práci o tom, jak je 
možné prvních 17 teorémů hieroglyfické monády Dr. Dee vidět jako práci s „vnějším řádem“, 
která nás implicitně vede k pochopení posvátné geometrie v jádru Enochiánského systému. 
Před nedávnem dokončili článek o správném znění základní Enochiánské tabulky odvozené z 
Deeovy a Kelleyho velké tabulky, a o troj a čtyřrozměrné geometrii, kterou obsahuje. 
Alaerian je metafyzik z povolání, který svůj život zasvětil duchovní práci. Charakteristickým 
znakem jeho života je služba druhým v mnoha různých podobách, neboť věří, že všechen 
život je v konečné podobě jedním životem, a že božskou jiskru v každém z nás, je nejlépe 
možné probudit sílou hudby.  



Několik slov o Danu Winterovi 
Dana Wintera české publikum dobře zná z předchozích let, poprvé přednášel posvátnou 
geometrii a fyziku imploze v Praze v roce 2006 a v dubnu 2009 patřil k vůdčím osobnostem 
velikonočního semináře na téma „Alchymie Prahy“ pořádaného Evropskou školou Feng shui. 
Dan Winter získal rozsáhlé technické vzdělání od elektroinženýrství, metalurgii, 
krystalografie a rentgenová analýzu po kvantovou fyziku; pracoval jako systémový analytik 
v IBM, podílel se na výzkumech vesmíru i vývoji prvních přístrojů pro využití biofeedbacku. 
Kromě zájmu o technické obory hraje výborně na klávesové nástroje a mimo jiné působil i 
jako varhaník a sbormistr církevního sboru. V 80. letech 20. století založil alternativní noviny 
s názvem "Network of Light". Zřídil výukové a experimentální středisko pro studium 
kolektivní bioharmonie s názvem "Crystal Hill Farm", vystudoval psychofyziologii, původ 
jazyků a duchovní psychologii. Začátkem 90. let založil Školu posvátné geometrie svatého 
Grálu a Léčebné středisko Biodome ve Waynesvillu. Danova práce inspirovala několik 
lékařských vědeckých výzkumů týkajících se srdce. Dr. Glen Rein publikoval výsledky 
studie, které potvrdily, že účinek koherentního uspořádání srdečního rytmu v průběhu 
prožívání emocí jako je sdílení a soucítění, umožňuje programování lidské DNA a lze jej 
měřit a tato měření replikovat. Dan věří, že s využitím internetu jako nástroje lze takto 
celosvětově „učit sebeuvědomování“. Kolektivní zaměření pozornosti a sdílení lidského 
soucítění může napravit a stabilizovat poškozenou zemskou atmosféru a přetvářet svět. 
V posledních letech se Dan věnuje několika zajímavým projektům:  
Pracuje na revoluční teorii gravitace, podle níž vytváří opakované vnoření energie 
v geometrických polích dostředivou sílu imploze magnetických pólů, již nazýváme gravitací, 
a nabízí tak vodítko, jak uspořádat magnetické dlouhé vlny, napravit tkanivo zemské 
gravitace a obnovit atmosféru. Tvrdí, že světlo ohýbá jen láska, a proto také  jen láska tvoří. 
Fraktální přitažlivost elektrického náboje srdce provázející lidské sdílení a soucítění může být 
tou středící silou, která nakonec umožní i sebevztažné a tudíž sebe si uvědomující zrození 
hvězdy!  
Vyvíjí 3-rozměrné grafické rotační a stabilní vlnové modely elektronů a krystalické struktury 
(„tekutý krystal“), jako metaforu synchronie metabolismu endokrinních žláz.  
Pracuje také na vývoji počítačové animace potřebné ke sjednocení fází a výuce čistého 
geometrického základu lidského jazyka. Věří, že fázové operátory mají potenciál stát se 
rozhraním mezi člověkem a strojem a optimalizovaným počítačovým jazykem.  
Dan se také aktivně věnuje přednáškové činnosti s rozsahem témat od posvátné geometrie, 
přes evoluci vědomí a koherentní emoce, až po udržitelné ekosystémy. Vychází z mnoha 
zdrojů moudrosti lidstva od vědy, přes mytologii až po lidové tradice, hledá jejich vzájemné 
propojení a příklady toho, jak se jednota jako princip vesmíru projevuje v architektuře, umění, 
matematice, biologii, elektronice i dávných mýtech.V současné době pracuje jako konzultant 
pro projekty počítačové animace multimediální a virtuální reality a cestuje a přednáší po 
celém světě.  
Více najdete na : http://www.goldenmean.info 

 

 
 



Na přednášky v České Republice naváže pobyt v jižní Francii, na nějž Vás také srdečně 
zveme: 

 
Nostradamus, Da Vinci, černá madona, Marie Magdalena, svatý Grál .... 

Světoznámá cikánská pouť a festival 
v Saintes Maries de la Mer 

 
21. – 28. května 2010 

 

Pojďte s námi objevit dávná tajemství jižní Francie.  
Místo konání: St. Remy a Les Baux 
Přednáší Vincent Bridges a Dan Winter 
 

 
 

Další informace najdete v angličtině na .... 
http://www.fengshuiseminars.com/tours/south-of-france-retreat-2010.html  

 
 
Účastníci obdrží informační materiály, průvodce a sérii článků z pera Vincentova ... 
 
Termín přihlášky do: 21. března 2010 (za výhodnější cenu) 
 
 
 



Poznámka: Pro oblast St. Remy-de-Provence se jedná o nejžádanější termín návštěvy a 
většina hotelů je již koncem března plně obsazená. Cikánská slavnost, kolem níž se náš pobyt 
točí, patří k událostem, které člověk „musí aspoň jednou za život vidět“, a na kterou 
přijíždějí lidé z celého světa. Proto vás žádáme o VČASNOU PŘIHLÁŠKU, díky níž budeme 
mít možnost vás ubytovat v historických budovách zámku-hotelu  Château de Roussan  

 
Budeme mít to štěstí, že budeme bydlet v nádherně restaurovaném zámku z 18. století na 
farmě, kterou kdysi vlastnil Nostradamův bratr Bertrand. Chateau de Roussan je opravdový 
poklad s náladou dávných časů a silným geniem loci. Třeba na chodbách potkáme nějakého 
ducha… V St. Remy se podíváme, kde se Nostradamus narodil a vyrostl, nadýchneme se 
atmosféry tohoto velmi zvláštního místa s velmi slavným rodákem. Kromě stop 
Nostradamových se vydáme také v šlépějích Vincenta van Gougha a Leonarda da Vinci, 
strávíme několik chvil bádáním nad tajemstvími téměř zapomenutých dávných alternativních 
forem křesťanství. 
 
Nenechte si ujít unikátní zážitek s výsledky nejčerstvějších výzkumů poprvé prezentovaných 
mezinárodně uznávaným odborníkem Vincentem Bridgesem, který propojí Nostradamova 
proroctví s nejkacířštějším obrazem Leonardovým a vysvětlí dávnou a téměř zapomenutou 
verzi ranného křesťanství v Provence. Právě tato alternativní forma křesťanství dala vzniknout 
legendám o svatém Grálu. 
 
Projdeme si místa, která nás zavedou k pravdivé historii svatého Grálu, k nimž patří hrad 
svatého Grálu v Les Baux, navštívíme poustevnu svatého Trofima a nejznámější středověké 
pohřebiště v Alyscampu, lomy v Glanum a vztyčený kámen zobrazený na da Vinciho obraze 
Madona ve skalách, podíváme se na cikánské shromáždění v Ste. Maries-de-le-Mer i do 
skalní jeskyně Máří Magdaleny a nezapomeneme ani na ztracené město Glanum Livii a jeho  
nympheum tvořící středový bod přírodního pentagramu v Provence. 

 
 
 



Co mají společného svatý Grál, Marie Magdalena,  Da Vinciho kód, kataři a templáři, 
Rennes-le-Chateau, poměr zlatého řezu, alchymie, faraonové, svobodní zednáři, antické 
svitky a nejnovější vědecké poznatky z oboru fyziky? Zjistíte to jedině, pokud přijedete do 
jižní Francie zkoumat a studovat spolu s dvěma předními odborníky na dávná tajemství,  
Vincentem Bridgesem a Danem Winterem. Nebo vás spíše přitáhne dobré francouzské 
jídlo a krásy místní krajiny?  
Vincent Bridges patří k předním světovým odborníkům na Nostradama a jako odborný 
poradce z oboru historie a průvodce diváka se podílel na devíti dokumentárních pořadech o 
Nostradamovi na History Channel, History Channel International, a Discovery Channel, 
k nimž patří The Nostradamus Effect, Nostradamus 2012, The Lost Book of Nostradamus, 
and Nostradamus 500 Years Later.  
 

 
Dan Winter je považován za jednoho z nejdynamičtějších myslitelů naší doby. Narodil se ve 
Spojených státech a patří k mezinárodně uznávaným vědcům a fyzikům. Dan je také 
spisovatel, nadaný hráč na klávesové nástroje, mistr animace, vynálezce a jeden z předních 
odborníků na „implozi“, posvátnou geometrii, poměr zlatého řezu a skutečný význam a 
aplikovatelnost poznatků o „fraktálních polích“, což je termín, který sám vymyslel, a jenž ho 
proslavil.   
Na základě jeho teorií provádějí vědci na celém světě další výzkumy a pokusy. 
 
Nejdůležitější body programu 
Nostradamovo rodiště 
Les Baux de Province, hrad svatého Grálu vytesaný ve skalách na vrcholku pohoří Alpilles 
Údolí Valley of the Ancients 
Ste. Marie-de-le-Mer a cikánský festival 
Druidská posvátná místa 
Tremarie a místo, kde da Vinci nakreslil svého svatého Jana 
Madona ve skalách 
Poustevna svatého Trofima 
Kostel a jeskyně cikánské svaté Sáry 
Zahrada alchymistů 



 Katedrály Ste. Marie Madeleine a St. Sauveur.  
 Přednášky Vincenta Bridgese 
 Přednášky Dana Wintera 

Cikánská pouť ke svaté Sáře je jedinečnou duchovní slavností 
K pouti patří vášnivá celonoční vigílie a procesí nesoucí sochu svaté Sáry na břeh moře, kde 
je rituálně omyta v očistné vodě. Jako všechny správné lidové slavnosti je provázena hudbou, 
tancem a hodováním. Během oslav se malé přímořské městečko rozroste na úctyhodných více 
než 10.000 cikánských poutníků a věřících z celého světa, kteří přijíždí, aby se zúčastnili 
tohoto pradávného rituálu. 
 

 
 
V přímořském městečku Saintes-Maries-de-la-Mer v kraji Camargue v Provence v jižní 
Francii oslavují a uctívají Romové každoročně svou patronku, svatou Sáru, nazývanou 
také Sara-la-Kali (černá Sára). 
Ke svaté Sáře s tmavým obličejem se vztahuje několik různých příběhu, zajímavé 
vysvětlení se vztahuje zvlášť k jejímu původu.  
Podle legendy byla služkou jiných místních svatých Marií. Na břehu moře snad vztyčily 
oltář, u nějž se modlily, ale brzy poté zmizely. V Saintes-Maries-de-la-Mer se údajně nachází 
ostatky Marie Magdaleny, Marie Salome a Marie Jakubovy, a ke každé z nich se každoročně 
koná tradiční pouť. Tyto tři ženy byly jako první přítomny u prázdného Kristova hrobu těsně 
před jeho zmrtvýchvstáním a v Provence je zvlášť rozšířen právě kult Marie Magdaleny.  
Jiná legenda o Sara-la-Kali ji považuje za vznešenou pohanku, která se později obrátila na 
víru Abrahamovu. 
A nakonec to nejpodivnější vysvětlení, podle nějž je Sára domestikovaným a 
pokřesťanštělým vtělením indické bohyně „Kálí“. Obřad v Saintes-Maries je úzce spojený 
s každoročním procesím v Indii, což je země, ze které Romové údajně pocházejí. V průběhu 
indických poutí a oslav se indická bohyně Durga, nazývaná také Kálí, ponoří do vody. Durga, 
choť Šivova, se obvykle zobrazuje s černým obličejem, stejně jako svatá Sára. Indická bohyně  
Durga nebo Kálí je bohyní tvoření, nemoci a smrti.  
Cikánská pouť ke svaté Sáře je jedinečným duchovním svátkem, plným energie a barevm, 
jenž nám umožňuje nahlédnout hlouběji do života a kulturních tradic pradávného kočovného 
kmene Romů, u nás nazývaných cikáni. 
 
 

 
 
 



 
PROGRAM AKCE 
 
Pátek 21. května 
příjezd, večerní diskuze – St. Remy-de-Provence 
 
Sobota 22. května 
Úvod – skutečná historie svatého grálu a posvátná geometrie v Provence. Odpoledne 
procházka po St. Remy, Nostradamův rodný dům, archeologické muzeum, Les Antiques a 
Glanum, antické vykopávky na jih od města. Večeře a diskuze v St. Remy. 
 
Neděle 23. května   
Prohlídka s výkladem  – Les Baux de Province, hrad svatého Grálu vytesaný ve skále na 
vrcholku pohoří Alpilles, The Valley of the Ancients (údelí dávných předků), druidská 
svatyně a meditační středisko, po hřebenu Alpilles přejedeme do Tremarie a místa, kde da 
Vinci namaloval svého svatého Jana. Cestou zpět přes St. Paul de Mausole (klášter z 11. 
století s kostelem) a lomy Virgin in the Rocks (Madona ve skalách). Zpět do St. Remy, 
večeře, diskuze. 
 
Pondělí 24. května 
brzy ráno odjezd do Arles, zastávky v Montmajor a Castellet, poustevně svatého Trofima. 
Prohlídka Arles; St. Trophime a náměstí Place de Republic, římská aréna a římská nekropole 
Alyscamp. Oběd v Arles a večer zpět do St. Remy. 
 
Úterý 25. května 
Ste. Marie-de-le-Mer a cikánská slavnost; kostel a jeskyně cikánky Sarah. Odjezd ze St. 
Remy brzy ráno, oběd a večeře v Ste. Marie-de-le-Mer, večer zpět do S. Remy.  
 
Středa 26. května 
St. Remy a odpoledne zahrada alchymistů. Tiché ráno v St. Remy na zotavenou; výlet do 
zahrady alchymistů a k pevnosti na vrcholku kopce nad vesnicí Eygalieres. Pozdní oběd v 
Eygaliere, zpět St. Remy. 
 
Čtvrtek 27. května 
brzy ráno odjezd do Grotto de la Ste. Baume (jeskyně svaté Baumy), návštěva měst Salon a 
Aix. Ranní procházka kolem Ste. Baume; kacířské umění v Ste. Marie Madeleine a katedrále 
St. Sauveur Cathedral v Aix. Oběd v Aix; zpět do Salon-de-Provence, Nostradamův dům, St. 
Michel de Apocalypse a jeho hrob. Večeře zpět v St. Remy. 
 
Pátek 28. května 
ráno odjezd do Tarasconu a kaple Gabriel, středověké městečko Beaucaire a Great Tower of 
Nimes (velká věž v Nimes). Oběd v Nimes, druhá jeskyně Le Baume, římský akvadukt Pont-
du-Gard a večer zpět do St. Remy. 
 
Sobota 29. května 
Den odjezdu. 
 
Kontakt pro zájemce z ČR: Eva Leňová, +420 724 726 444, eva@spolekmagdalena.cz  
www.spolekmagdalena.cz  


