
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keby ste prišli k liečiteľovi z šamanského 

spoločenstva a sťažovali si na úzkosť alebo 

depresiu, najskôr by sa vás opýtal: „Kedy ste 

prestali tancovať a hrať? Kedy ste prestali 

spievať? ....Kedy ste prestali hľadať pokoj 

v sladkej krajine ticha?“ 

     ...Tam, kde sme prestali tancovať, hrať, spievať  

 a nachádzať upokojenie v tichu, tam sme stratili  

svoju dušu...                       

Angeles Arrien 
  

 

  

  

  

  

   

  

 

Pozývame vás na intenzívnu cestu objavovania ničím nepodmienenej radosti a hravosti cez spontánny pohyb/tanec,  

v súznení s živým intuitívnym prúdom hudby, spevom, cez tiché Bytie v prírode, kontakt so Zemou a očistné rituály. 
 

RADOSŤ Z DUŠE 
 

 

Kedy: 24. – 28. augusta 2012  (začiatok semináru je v piatok 24.8. o 17.00,   

koniec v utorok 28.8. po obede) 
 

Kde: Centrum Veronica Hostětín: www.hostetin.veronica.cz (nachádza  

sa 5 km južne od Slavičína - Zlínsky kraj ) 
 

 S kým:   
Maok (www.maok.net) človek, muzikant, improvizátor, hudobný      

sprievodca do vnútorných krajín duše, prostredníctvom prítomného zážitku 

na  hranici tvorenia. Vedie kurzy intuitívneho spevu a hrania. Venuje sa 

prepájaniu hudby s pohybom, filmom, slovom a samotným životom. Pozvoľna 

objavuje nekonečné tajomstvá zvuku a jeho vplyvu na človeka. 
 

Katka Hipšová (www.taneczivota.blogspot.com) vedená životom   

sprevádza ľudí na seminároch zameraných na oslobodenie mysli a tela cez  

spontánny, intuitívny pohyb/ tanec, sebavyjadrenie a úprimnosť, Bytie 

v prírode a spojenie so Zemou. 
 

Honza Vávra (www.cestaumelce.cz) hudobník a terapeut, ktorý už 

roky hrá k tancu – najprv africkému a teraz intuitívnemu (Úžas v rytmu) - 

vedie semináre tvorivosti, improvizácie a práce so zvukom, kde hľadá spojnice 

tvorby a sebapoznania.  
 

Vlad Ličko  hudobník, ktorý sa venuje hre k intuitívnemu tancu v 

skupine Úžas v rytme www.uzasvrytmu.cz , spevu mantier, remixovaniu 

(Longital, Yellow Sisters) a skladaniu autorskej hudby. Inšpiruje sa tancom 

piatych rytmov, šamanizmom a životom. 

 

http://www.maok.net/
http://(www.taneczivota.blogspot.com/
http://www.cestaumelce.cz/
http://www.uzasvrytmu.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

Koľko možností v každodennosti máme na prežívanie spontánnej radosti 

a hravosti, na tanec, spev, hru, ticho v nemom úžase? Naše životy 

v mnohom ovláda zhon, strnulosť a negativita, ktoré nám bránia žiť 

v prirodzenom prúde života, rušia a oslabujú duševné sily, ktoré v nás 

usilujú o harmóniu a rovnováhu.  
 

Pozývame vás do kruhu spriaznených ľudí, kde môžeme spomaliť čas, 

uvoľniť sa a z duše spoločne zažívať radosť a úžas zo 

slobody spontánneho prežívania a tvorenia v hudbe, tanci, speve..... 

Budeme používať rôzne prostriedky, ale všetky jednotné v tom, že nás 

budú udržiavať v kontakte s Prítomnosťou, s dušou, s telom, že v nás 

podporia ničím nepodmienenú radosť, spontánnosť a hravosť.  
 

Toto 5-dňové stretnutie sa bude niesť živou hudbou v sprievode 

skúsených hudobníkov, ktorá je založená na hypnotických rytmoch 

perkusívnych nástrojov, šamanských bubnov či didgeridoo. V pestrej 

mozaike sa budú miešať pradávne rytmy s modernými, jemnými zvukmi, 

ktoré sú zastrešené emotívnym spevom, gitarou, alikvótami či flautou 

a inými nástrojmi. Tento neprerušovaný prúd hudby nás môže priviezť 

do tranzu spontánneho tanca, ktorý lieči. Otvoríme sa tiež vnútornému 

prúdu hudby našej duše, budeme v sebe prebúdzať netušené možnosti 

v nás, náš potenciál. Budeme mať tiež možnosť byť sami so sebou 

v tichu, osamote v prírode a obnovovať hlboký kontakt so Sebou 

a s matkou Zemou. Spoločne tiež prejdeme očistnými rituálmi, ktoré nás 

ešte viac otvoria a pomôžu nám plynúť. 
 

Cena:  236 eur /5900 Kč (v cene je strava, ubytovanie a program na  5 dní) 
     

Viac  informácií  získate na uvedenom kontakte, kde môžete tiež zasielať 

prihlášky: hipsova@zivica.sk, 00421 917 517 267   
 

Prihláška je záväzná až po zaplatení zálohy 80 eur / 2000 Kč. 
 

 

 


