Setkání v Ballooně
Prostředí Pálavských vrchů, Novomlýnských jezer a vinohradů je magnetem pro mnoho tuzemských a
také zahraničních turistů. Cyklisté zde nasávají čistý vzduch a kochají se pohledem na krásy okolní
krajiny. Reliéf vápencových skal a obrovských vodních ploch je prostředím přejícím těm
nejvzácnějším druhům vodního ptactva. Rybáři se dělí o prostor s vyznavači vodních sportů a
milovníci prosluněného moku tvrdí, že právě tato oblast je známa tou nejkvalitnější produkcí vína.
Vůbec se nedivím, že se ve starověku usadil člověk právě zde. Archeologické nálezy z doby mladého
Paleolitu, vzdálené zhruba 30 000 let, vypovídají o tom, že zde člověk nebojoval pouze o přežití. Měl
čas a chuť tvořit umělecké artefakty. Nález Věstonické Venuše je jedním z nejstarších dokumentů o
tvorbě člověka na celém světě. Proto jsme se rozhodli věnovat desetinásobně zvětšenou repliku,
penzionu Balloon. Tato skulptura byla zhotovena z růžového, mramorovaného pískovce a byla
odhalena starostou Horních Věstonic. Svou roli zde sehrála i naše vzácná návštěva z USA.
Nevím, co se v té době odehrávalo v oblasti Egypta. Je však jasné že architekti pyramid museli čekat
na své návrhy mnoho tisíciletí poté, co byl stvořen symbol plodnosti. Nález je datován do roku 1925,
kdy tým Dr. Absolona objevil malou sošku ve starověkém ohništi. Kromě nezměrné historické
hodnoty, byla vyčíslena cena sošky na 40 000 000 USD.
Právě tyto aspekty nás inspirovaly k volbě prostředí, do kterého jsme zasadili již podruhé seminář
SpaRitual. Příroda byla a je vzorem pro vytváření konstrukce SpaRitual, takže jsme se cítili jako ryba
ve vodě.
Jsem přesvědčena, že celkový kontext je pro výsledek důležitý. Samozřejmě jsme nespoléhali pouze
na prostředí. Na semináři určeném pro manikérky, pedikérky, kosmetičky, maséry a terapeuty, jsme
přivítali Marichu O‘Cordero. Světová školitelka kosmetické značky SpaRitual nešetří chválou České
republiky. Praha ji samozřejmě uchvátila. Pěší túra po Malé straně, Petříně a Hradu ji dala dost
zabrat. Naštěstí jsme chvíli relaxovali při výborné kávě v Mandarin Oriental. Takové pozvání od
ředitelky SPA lázní se neodmítá.
Tentokrát měla Marichu možnost obdivovat nejen krásy jižní Moravy, seznámila se také s úrovní
znalostí a dovedností evropské špičky ve SPA manikúře. Tento seminář hostil nejen mistryni Evropy
ve SPA manikúře, ale také ty, které ji neúprosně šlapou na paty. Všechny tři první místa, zde byla
zastoupena. Také několik mistryň ČR v manikúře a pedikúře. Nechyběly ani vítězky Wellnes manikúry
ze Slovenska. Opravdová elita naslouchala pozorně Marichu O‘Cordero.
Tělové rituály nabídly poslední trendy a možnosti rozšíření nabídky pro zákaznice mnoha salonů
zabývajících se “pomalou krásou“. Tento nový termín přesně vystihuje přirozenou dynamiku
zkrášlujících procesů. Ano můžeme mít krásné nehty za hodinu. Na jak dlouho a za jakou cenu?
Samozřejmě nejde jenom o peníze.
Návrat k přírodě není pouze módní záležitostí. Je to bohužel poslední cesta k nápravě křivd na našem
organizmu. Je velmi důležité se občas zastavit, uvědomit si sama sebe, nadechnout se pozitivní
energie a vydechnout to špatné. Naší úlohou nikdy nebylo přírodu řídit, ale splynout s ní. Vím, že
tomu tak není. Proto se snažím v čase, který nám byl vymezen, ovlivnit těmito fakty co největší počet
lidí.

V interview, které nám Marichu před kamerami poskytla, zazněla také chvála na úroveň české
manikúry. Doslovně nám sdělila, že manikúru, kterou absolvovala u Veroniky Mořkovské, považuje za
tu nejlepší, se kterou se kdy setkala. Pokud byste měly zájem, je možné Veroniku pozvat do svého
salonu na předvedení toho co Marichu obdivovala.
Penzion Balloon byl opět obsazený do posledního místečka. K praktickým ukázkám tělové péče se
vyjádřily všechny účastnice semináře. Zněla pouze chvála a nadšení. Marichu je malinká žena
s velkým charismatem. Nejednalo se pouze o předvedení technologie. Poprvé byla odhalena rituální
složka. Práce, která působí na všechny smysly, ovlivňuje celý organizmus. Je to cesta, jak získat další
spokojené klienty.
Celkovou atmosféru semináře lze vidět v malé fotoreportáži. Absolventky získaly celosvětově
uznávaný certifikát a privilegium nosit odznak Sparitualisty. Tento vzdělávací projekt bude
v audiovizuální podobě představen při setkání všech 45. světových distributorů SpaRitual, konaném
v Los Angeles v září 2013.
Fotografie absolventek ze semináře si bude možné prohlédnout na www.sparitual.eu nebo na
facebooku. Chystáme další semináře, podzimní veletrh a také 3. ročník evropského klání ve SPA
manikúře, kde se bude soutěžit na téma “Se šarmem Pařížanky“. I v tomto ročníku bude hlavní cena
v hodnotě 80 000 Kč.
Společně s vedením firmy SpaRitual pracujeme na organizaci mistrovství světa ve SPA manikúře. Do
této soutěže se budou nominovat pouze ti nejlepší z kontinentálních soutěží.

