LETNÍ MUZIKOTERAPEUTICKÉ LÁZNĚ 2019
7. - 10. 8. 2019
PaedDr. Lubomír Holzer
LÉČIVÝ, UZDRAVUJÍCÍ, OČISTNÝ A TRANSFORMAČNÍ POBYT

Lovecká chata, Horka nad Moravou

(nedaleko Olomouce)

Letní muzikoterapeutické lázně 2019 vám poskytnou komplexní odpočinek a získání nového životního,
pracovního a tvůrčího elánu. To vše nadmíru příjemně a citlivě. Mohou být začátkem vaší osobní
transformační cesty, ukáží směr a nabídnou ucelený systém, jak při osobní transformaci postupovat. Vše
je zcela přirozené a v souladu s lidskou bytostí, naší přírodou i Vesmírným Řádem. Vydejme se společně
cestou úplné (duchovní, energetické, emoční a psychosomatické) očisty, odpuštění a osobní
transformace, cestou léčení, očištění a uzdravování Kosmosílou života RA, celostní muzikoterapií,
léčivým zpěvem a prostřednictvím duchovně energetického systému našich slovanských předků.

ČAS: středa 15:00 – sobota 16:00 h (prezence středa 15:00 - 16:00 h)
Pod ochranou Velkého Ramchy, Velkého Roda, Svaroga a Lady, Peruna a Vesny,
Mokoše a Velese, Radegasta a Živy.
Celostní muzikoterapie a Kosmosíla života RA, která je projevem věčného vyzařování Velkého Ramchy,
budou našimi průvodci, pomocníky a nástroji na cestě léčení, očištění, transformace a celostního
uzdravení. Cesta k naší duši nás zavede k podstatě životního údělu, našeho předurčení. Naučíme se
rozpoznat etnicitu naší duše. Naše životní poslání je skutečným významem našeho života. Jeho
rozpoznání je zásadní. Důležitou úlohu sehrává tzv. etnicita lidské duše a navozování stavu Jednoty.
Slovanské kořeny, mytologie, naši slovanští předkové a jejich „neznámá“ historie, posvátný dubový háj,
alikvotní, hrdelní a vibrační zpěv, tibetské mísy, bubny, didgeridoo nám pomohou na řečené cestě, cestě
k sobě, k přírodě a Vesmíru.
Přestaňte hledat a těkavě poskakovat ze semináře na seminář, z jednoho systému na druhý. Přestaňte
hledat nové přístupy, lektory či guruje. Vyberte si už konečně v životě jeden směr a ten poznejte,
prostudujte důkladně, zkoumejte, učte se ho a prožívejte. Naučte se ho používat pro sebe a časem i pro
ostatní. To je cesta, k vašemu vysvobození z věčného hledání a nenacházení, z věčného bloudění a utrpení.
Duchovno je jenom jedno. Je pouze více či méně zdařile interpretováno. Zásadní je váš osobní prožitek s
pochopením poznávaného. Mohu vám postupně vše ukázat, rozvinout, se vším vám pomoci. Pracoval
jsem na tom bez přestání cílevědomě celý život. Následujte cestu, držte směr a zdroj.
Motto: Slyšíte-li a mluvíte, můžete zpívat. Oko hledá, ucho nalézá. Rytmus je člověku vrozen tepem srdce. Kdo
pozná tajemství zvuku, pozná tajemství vesmíru. Vesmír je záměrný, smysluplný a organizovaný. Je věčný a
bezmezný. Nic se neděje samo sebou, samo od sebe. Člověk musí konat a uplatňovat svou vůli, která vychází z jeho

životního úkolu, z jeho předurčení – záměru a musí být v souladu s Vesmírným řádem a Univerzálními i Přírodními
zákony! Tím naplňuje účel svého života. Pak teprve může účinně žádat Univerzum – Veškerenstvo o pomoc. Náš
záměr musí být nepochybný a stálý, potom se naplní. Myšlenkový vzorec „co kdyby“ (alias plán „B“) je nezbytné
odložit a proměnit navždy. Cítíme, že existuje mnohé, jež nás přesahuje. Mnohé, co přesahuje naši lidskou bytost,
naši existenci, naši sluneční soustavu i galaxii, dokonce i náš Vesmír. Existuje naše projevená materiální realita.
Existuje rovněž nesmírná neprojevená, nemateriální duchovní část Veškerého jsoucna. Existuje lidská duše a národní
duše. Co je jejich význam? Budeme společně pátrat.
Muzikoterapeutickými lázněmi vás bude provázet PaedDr. Lubomír Holzer, přední český profesionální
muzikoterapeut a nestor české muzikoterapie, předseda EACM, odborný garant, lektor a supervizor, vědec a badatel
celostní muzikoterapie, speciální pedagog, profesionální hudebník, herec a umělec, učitel, průvodce slovanskou
historií, spiritualitou, kosmologií, šamanstvím a meditacemi (více než dvacet pět roků muzikoterapeutické praxe).
Jedinečná muzikoterapeutická metoda Dr. Lubomíra Holzera - CMLH (její kořeny sahají do roku 1983) vás dokáže
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. Bez znalosti historie nemůžeme pochopit současnost.
Bez pochopení a přijetí sebe sama neuchopíme nic kolem nás ani v nás.
Letní muzikoterapeutické lázně, nás přivedou k sobě, k naší duši a přiblíží nás ke stavu jednoty Matka Země – Já –
moje lidská duše, Slunce, Srdce naší galaxie a Srdce vesmíru – Velký Ramcha dárce života.
Duchovní a duševní rozměr naší existence si uvědomíme pouze přes hluboké prožitky. Důraz je kladen na aktivní
zapojení účastníků při hře na muzikoterapeutické hudební nástroje a prožitky z nich plynoucí. Jedná se tedy o
muzikoterapii s paralelní hloubkovou mentální, emoční a duchovně energetickou terapii spojenou s osobním
prožitkem při skupinové práci. L. Holzer má více jak pětadvacetiletou praxi s muzikoterapií pro osoby s mentálním,
smyslovým, tělesným postižením a kombinovanými vadami. Pracuje dlouhodobě s pacienty s psychickým
onemocněním. Sedmnáctým rokem vyučuje muzikoterapii na Univerzity Palackého v Olomouci.
Použité nástroje: šamanské bubny, bubny powwow, didgeridoo, tibetské mísy, gongy, vodní zvon, obří tibetské
mísy, brumle, ústní harfy, salašnické fujarky, koncovky, fujary, perkuse, tanec a zpěv.

Místo pobytu je pro nás jako stvořené, kouzelné, atmosféra poklidných časů, příroda, samota
v lužním lese řeky Moravy. Řeka Morava je úžasná a silná. Plánuji hydromuzikoterapii
v Moravě.
HODINOVÁ DOTACE: 30 hodin á 60 minut
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20
UZÁVĚRKA přihlášek: pondělí 5. 8. 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky a mailem)
CENA: 4100,- Kč (cena je včetně ubytování, stravování, lektorného, přípravné organizace pobytu,
zapůjčení hudebních nástrojů a pomůcek).

Platba fakturou možná po zaslání objednávky na email: lubomir.holzer@seznam.cz
Co vzíti s sebou: karimatky a přikrývky na prožitkovou relaxaci, nástroje, pokud máte, vezměte s sebou
(dle vyjmenovaných výše). Jinak vám nástroje zapůjčíme. Na sebe vezměte pohodlný oděv z přírodních
materiálů do interiéru, na Slunce i do lesa.

Po přihlášení přes www.muzikoterapie.net – přihlášky č. 4, obdržíte mailem podrobné
informace.

Sledujte weby: www.muzikoterapie.net a www.muzikoterapie.art

