Letní pobyty s Celostní muzikoterapií, metodou CMLH
a PaedDr. Lubomírem Holzerem.

Celostní muzikoterapie pro všechny 25. – 31.7. 2022
Chata Pod věží Radíkov u Olomouce
Šamanská cesta do „Dolního Světa“ opět po několika letech.
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. Muzikoterapeutický letní
prožitkový pobyt s celostní muzikoterapií Lubomíra Holzera, s očistným, léčivým, uzdravujícím a
transformačním účinkem je pro vás jako dělaný. Celostní muzikoterapie pro všechny, opravdu pro každého,
zaměřená na muzikoterapeutický zpěv, hlasové techniky, šamanský buben a buben powwow, to vše
propojené s tancem. Slovanská mytologie, nové slovanské písně a tance. Výroba šamanských bubnů a bubnů
djembé. 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. To vše a mnohé další zažijete
v krásné přírodě nedaleko Olomouce. Určitě si odpočinete, zklidníte se, získáte síly a radost k dalšímu žití.

Letní muzikoterapeutické lázně 1. – 4. 8. 2022
Lovecká chata, Horka nad Moravou
Léčivý, očistný, uzdravující a harmonizační pobyt s Celostní muzikoterapií, metodou CMLH a
Dr. Lubomírem Holzerem. Očistné, léčivé a uzdravující obřadní koupele v posvátné řece Moravě.
Společně budeme hrát na rituální bubny powwow, šamanské bubny, tibetské mísy a zvonce
(kartálky, šengy), gongy, didgeridoo, perkuse, brumle, koncovky, fujarky, ústní harfy. V kruhu
souznění budeme zpívat, tančit, meditovat, léčit se, očišťovat, uzdravovat, obnovovat se a
omlazovat. PŘI PŮSOBENÍ DUCHOVNÍCH VESMÍRNÝCH SIL POD OCHRANOU SVAROGA, LADY,
PERUNA, VELESE, MOKOŠE, RADEGASTA A VŠECH NAŠICH PŘEDKŮ. Unikátní metoda Celostní
muzikoterapie Lubomíra Holzera – CMLH v praxi, pod působením Vesmírného Řádu.
Muzikoterapeutickými lázněmi vás provází, hraje, zpívá a vede:

PaedDr. Lubomír Holzer
Akce jsou garantovány a doporučeny EACM, Evropskou Asociací Celostní Muzikoterapie, z.s.

Přihlášky posílejte na - Lubomír Holzer: lubomir.holzer@gmail.com, tel.:603 212 337

