LETNÍ MUZIKOTERAPEUTICKÉ LÁZNĚ 2020
27. – 30. 7. 2020
PaedDr. Lubomír Holzer
LÉČIVÝ, OČISTNÝ, UZDRAVUJÍCÍ A TRANSFORMAČNÍ POBYT
Pod ochranou Velkého Ramchy, Velkého Roda, Svaroga a Lady, Peruna a Vesny,
Mokoše a Velese, Radegasta a Živy.
LÉČIVÉ, OČISTNÉ, UZDRAVUJÍCÍ OBŘADNÍ KOUPELE V POSVÁTNÉ ŘECE MORAVĚ

Lovecká chata, Horka nad Moravou

(nedaleko Olomouce)

ČAS: pondělí 11:00 – čtvrtek 13:00 h (prezence a ubytování pondělí 11:00 - 12:00 h)
Letní muzikoterapeutické lázně 2020 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, fyziologické 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, silami naší přírody, celostní
muzikoterapií, léčivým zpěvem i tancem a prostřednictvím duchovně energetického systému našich
slovanských předků.
Celostní muzikoterapie a Kosmosíla života RA, která je projevem věčného vyzařování Velkého Ramchy – Srdce
Vesmíru, 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. Budeme se učit 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 a řeka Morava, alikvotní, hrdelní a vibrační zpěv, tibetské mísy,
šamanské bubny a didgeridoo nám pomohou na cestě k sobě, k přírodě a Vesmíru.

Lidé touží po duchovní cestě a prožitku, po poznání. Je mnoho hledačů. Mnozí nenalézají. Přestaňte
hledat a těkavě poskakovat ze semináře na seminář, z jednoho systému na druhý. Přestaňte hledat nové
přístupy, lektory či guruje. Internet je toho plný. Vyberte si už konečně v životě jeden směr a ten poznejte,
prožívejte, důkladně prostudujte, zkoumejte, učte se ho. Naučte se jej 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 vnímejte zdroj.

Muzikoterapeutickými lázněmi vás bude provázet PaedDr. Lubomír Holzer, přední český profesionální
muzikoterapeut, uzdravitel, duchovědec a slovanský badatel.

Použité nástroje a pomůcky, které si buďto přivezete, pokud je máte (a pokud na ně umíte
hrát), nebo vám je zapůjčím: šamanské bubny, bubny powwow, štěrbinový buben, didgeridoo, tibetské mísy,
zvonce, kartálky, šengy, gongy, vodní zvon, obří tibetské mísy, brumle, ústní harfy, salašnické fujarky, koncovky,
fujary, perkuse, tanec a zpěv.

Pomůcky: vykuřovací misky či stojánky na očistu kouřem, a náležitá vykuřovadla (kužílky, svazky,
provázky, tyčinky), krystalické minerální lampy, např. solné, selenitové, achátové apod. (pokud
nemáte, zapůjčím a můžete si je též zakoupit).
Nebudeme se nic učit. Budeme vše přímo dělat na základě nápodoby. Důležitý je váš ponor, koncentrace a oddání
se činnosti, kterou budeme zrovna dělat a váš upřímný prožitek.

Místo pobytu je pro nás jako stvořené, kouzelné, atmosféra poklidných časů, příroda, samota
v lužním lese řeky Moravy. Řeka Morava je úžasná a silná, posvátná. Plánuji tradičně očistné
ponory a hydromuzikoterapii v posvátné Moravě (každý den). Restaurace vaří domácí stravu
a přizpůsobí se nám.
HODINOVÁ DOTACE: 30 hodin á 60 minut

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

UZÁVĚRKA přihlášek: středy 1. 7. 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky a
mailem). Pouze závazné přihlášky posílejte přes www.muzikoterapie.net, tlačítko
přihlášky, přihláška č. 14.
Poplatek: 4100,- Kč (částka je za ubytování, stravování, lektorné, přípravnou organizaci pobytu,
zapůjčení hudebních nástrojů a pomůcek). Celou částku můžete poukázat na číslo účtu: 223935751/0600
Nebo zaplatit v hotovosti na místě.

Platba fakturou možná po zaslání objednávky na email: lubomir.holzer@seznam.cz
Co vzíti s sebou: karimatky (nejlépe nafukovací) a přikrývky/spacáky na prožitkovou relaxaci, nástroje
a pomůcky, pokud máte, vezměte s sebou (dle vyjmenovaných výše). Jinak vám nástroje a pomůcky
zapůjčím. Na sebe vezměte pohodlný oděv z přírodních materiálů do interiéru, na Slunce, do vody i do
lesa.
URČENO:
Všem, kteří hledají duchovní cestu, chtějí zlepšit kvalitu svého stávajícího života i pro ty, kteří chtějí začít
nový život.
CÍL POBYTU:
Prostřednictvím prožitků zprostředkovaných celostní muzikoterapií a propojením Vesmírné životní energie, vás a
Matky Země, nahlédneme do sféry vlastních potřeb, tužeb, motivací. Hluboce poznáme své emoce i emoční vzorce,
často přetrvávající z dětství v podvědomí. Nezralé a neadekvátní emoce nám brání v osobním rozvoji. Budeme
pracovat na sjednocení motivací, potřeb, emocí, myšlenek, slov a skutků a energií do jedné kvality. Zmíněnou škálu
bychom měli sladit se svým životním záměrem. Musíme ho ovšem nejdříve nalézti a uvědomit si ho. Osobnostní
transformace je předpokladem a cestou k naplnění úkolu naší duše, k prožití dobrého, radostného, šťastného a
zdravého života. Nalezněme svůj životní záměr. Naučme se pracovat v systému „nepochybného záměru“. Čas plánů
a variant B, C, co kdyby atd. skončil.

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

