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Mezinárodní Asociace Nezávislých Esoteriků z.s. (oficiální zkratka MANE) vznikla v roce 2011
v Praze a je sdružením lidí, kteří mají netradiční pohled na svět, a jejichž mysl je otevřená novým
myšlenkám, aby mohli představit různé esoterické směry sebepoznání, duchovního obohacení a
uzdravení člověka.
Posláním MANE je integrace lidí, kteří se zabývají esoterikou a alternativním způsobem života,
jejich prosperitou, vzájemnou spoluprací a poskytováním výhod mezi sebou v rámci Asociace.
Realizované akce v roce 2019:
Oslava slunečních svátků – možnost se podílet na zachování tradic našich předků. Oslavy se
připravují dle starobylých rituálů a ve spolupráci s jinými spolky z oboru. Na slunečních oslavách
jsou vítáni nejen členové MANE, ale také všichni, kdo mají zájem se pobavit v dobré společnosti a
dozvědět se něco zajímavého.
Oslav slunečních svátků bylo provedeno celkem 8.
„Ezoterické cestování“ – výpravy na místa magická či posvátná, která vyzařují energii. Jsou to hory,
kopce, návrší, kameny ve volné přírodě, studánky, jeskyně, poutní místa apod. Na takových
výpravách jsou vítáni nejen členové MANE, ale také všichni, kdo jeví zájem o zajímavá místa, ze
kterých číší tajuplná energie.
Celkem během roku bylo provedeno 8 jednodenních výprav po České republice.
Na začátku prosince 2019 se uskutečnila výprava na Monserrat za Černou Madonnou do Španělska.
V rámci projektu „Světové megality“ o vánočních prázdninách jsme se zúčastnili výpravy po
nejdůležitějších megalitických památkách na jihu Ruska.
„Alternativní cesty k uzdravení“ je možnost seznámení se s různými metodami regenerace
organizmu a uzdravení bez léků a možnosti pro vzájemnou a přínosnou spolupráci mezi členy
MANE. Pro veřejnost je to možnost využití znalostí specialistů z oboru ezoteriky a alternativní
medicíny pro zlepšení zdravotního stavu a osobního rozvoje.
Tímto směrem jsme pokračovali ve spolupráci s Oficiálním Centrem Norbekova v ČR a SR. Během
roku byly provedeny tři učebně-ozdravné kurzy 1.stupně, jeden učebně-ozdravný kurz 2.stupně,
kurz „Intuice“, kurz „Ženská síla“ a intenzivní kurz „Zlepšení zraku“ dle metody Norbekova v Praze.
V srpnu 2019 jsme se zúčastnili projektu „Alternativní ozdravovna“ v Novorossijsku (Rusko), kdy
během pobytu u moře jsme měli možnost seznámit se s produkty alternativní medicíny přímo od
výrobců. Díky kvalifikovaným instruktorům a trenérům jsme se naučili správné postupy aplikace
jednotlivých ozdravných přístrojů a pomůcek, a zároveň jsme ověřili jejich účinky. Byli navázány
kontakty pro prezentaci zajímavých produktů na českém trhu.

Plán rozvoje na rok 2019:
Vzhledem k velkému zájmu členů MANE o akce již realizované za období r. 2016-2019 je
rozhodnuto pokračovat v tomto směru i nadále.
Prohlubovat vztahy s Oficiálním Centrem Norbekova v ČR a SR a zlepšit podmínky spolupráce při
pořádání učebně-ozdravných kurzů dle metody Norbekova.
Pokračovat v prohlubování vztahů s jednotlivci a organizacemi, které se zabývají esoterickým
cestováním a vytvořit podmínky pro možnost zúčastnění výprav pro členy MANE za výhodných
podmínek.
V rámci projektu „Alternativní cesty k uzdravení“ vytvořit podmínky pro zavedení na český trh
nových ozdravných metod a produktů s tím spojených.
Zpráva o hospodaření v roce 2019:
Příjmy, které MANE za zdaňovací období měla, jsou příjmy související s hlavní činností zej. roční
příspěvky členů a vedlejší činnosti – hospodářské a jiné výdělečné aktivity v oboru ezoteriky
stanovené v čl. II odst. 4 Stanov MANE.
Celková daňová povinnost MANE u daně z příjmů právnických osob činila 0 Kč. Výsledek
hospodaření po zdanění byl rozhodnutím Kulatého stolu převeden do jmění MANE a bude použit
účelově na financování hlavní činnosti MANE v příštím období.
MANE děkuje dobrovolným spolupracovníkům, všem kolegům a příznivcům za jejich zájem,
podporu a pomoc. Zvláštní poděkování uděluje všem, kdo se zúčastnil našich aktivit.

