CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE PRO VŠECHNY

22. 7. – 28. 7. 2019
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY - SEV ŠVAGROV
VERNÍŘOVICE – CHKO JESENÍKY

PaedDr. Lubomír Holzer

Lidský hlas, melodie, rytmus a zpěv, hudební nástroje, bubny a muzikoterapeutická hudba
jsou našimi úžasnými pomocníky na cestě poznání sebe sama, na cestě ke své duši, k jednotě
se sebou, přírodou a Vesmírem, na cestě k radosti, štěstí, sebeléčení, očištění, uzdravení a
zdraví.
PŘI SPOLUPŮSOBENÍ SVĚTLÝCH KOSMICKÝCH SIL
POD OCHRANNOU SVAROGA, PERUNA, VELESE, RADEGASTA A VŠECH NAŠICH PŘEDKŮ

Muzikoterapeutický letní prožitkový pobyt s celostní muzikoterapií Lubomíra Holzera, s
očistným, léčivým, uzdravujícím a transformačním účinkem. Celostní muzikoterapie pro
každého, zaměřená na muzikoterapeutický zpěv, hlasové techniky a šamanský buben, to vše
propojené s tancem. Slovanská mytologie, nové slovanské písně a tance. Výroba šamanských
bubnů a bubnů djembé.

PaedDr. LUBOMÍR HOLZER - přední český profesionální muzikoterapeut, tvůrce původní
a celosvětově jedinečné muzikoterapeutické metody, nestor české muzikoterapie, profesní
muzikoterapeut, supervizor, předseda EACM, odborný garant a lektor celostní muzikoterapie, její
tvůrce, vědec a badatel, speciální pedagog, profesionální hudebník, herec a umělec, učitel, průvodce
slovanskou historií, spiritualitou, kosmologií, šamanstvím, hlubokou relaxací a stavy jednoty (třicet
roků muzikoterapeutické praxe). Jedinečná, autorská muzikoterapeutická metoda Dr. Lubomíra
Holzera CMLH (její kořeny sahají do roku 1983) vás dokáže povznášet, léčit, uzdravovat, očistit i
transformovat. Ukáže vám podstatu hudby i muzikoterapie. Zpřístupní vám duchovně energetické
úrovně, o kterých zatím ani netušíte. Naši slovanští předkové byli vzdělaní a hluboce duchovní. Měli
několik druhů písem. Nepotřebovali jsme žádné nové písmo, ani duchovní učitele, žádné věrozvěsty.
Bez znalosti historie nemůžeme pochopit současnost. Bez pochopení a přijetí sebe sama neuchopíme
a nepochopíme nic kolem nás.
Letos opět zařazuji do programu každodenní seminář hlasové průpravy, hlasových cvičení a
nácviku základů hlasových technik vedoucích k rozezvučení, rozvinutí a vytvoření zpěvnosti
vašeho mluvního i zpěvavého hlasu (tzv. posazení hlasu). Každý může zpívat. Kdo mluví a slyší,
může se to naučit! Jak zpívat a cvičit zpěv, jak se naučit alikvótní, hrdelní a rezonanční zpěv?
Součástí budou i podpůrná tělesná cvičení. To vše se postupně dovíte na letošním letním setkání
s celostní muzikoterapií a Lubomírem Holzerem na Švagrově.

Součástí pobytu (volitelnou) je tradičně výroba šamanských bubnů a bubnů djembé
Lektoři - Věra a Václav Martincovi

Při výrobě vlastního šamanského bubnu nebo bubnu djembé vás povedou zkušení a oblíbení lektoři jejich
výroby, Václav a Věrka Martincovi. Vše ruční výroba, cit pro přírodní materiály a dlouholetá praxe je pro vás
zárukou špičkového bubnu. Materiál a všechny nástroje i pomůcky jsou v režii Martincových.

Podání přihlášky
Pouze závaznou přihlášku podávejte elektronicky, nejpozději do 20. 6. 2019.
Formulář přihlášky vyplňte přímo na stránkách www.muzikoterapie.net (přímo z
okna tlačítko vpravo - Přihlášky). Odešlete a obratem obdržíte odpověď. Pozdější
přihlášky jsou možné po domluvě emailem nebo telefonicky. Počet účastníků je
omezen na 25.
Cena pobytu je 6300 ,-Kč a zahrnuje jeho přípravnou organizaci, lektorné, ubytování
na 6 nocí, plnou penzi, zapůjčení hudebních nástrojů a pomůcek. V ceně pobytu je
rovněž výroba djembé či šamanského bubnu – lektorné. Ceny bubnů nejsou zahrnuty v
ceně kurzu! Závisí od typu a velikosti bubnu.
Podrobné informace obdržíte po zaslání závazné přihlášky ze stránek www.muzikoterapie.net.
Pište e-mailem na adresu: lubomir.holzer@seznam.cz

CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE PRO VŠECHNY 2019
Na setkání s vámi se již nyní těší Muzikoterapeutické centrum PaedDr. Lubomíra Holzera a
Váš Lubomír Holzer. Po skončení kurzu obdrží účastníci osvědčení o absolvování

letního pobytu s údajem o hodinové dotaci.
Kurz je garantován Evropskou Asociací Celostní Muzikoterapie z.s.
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