
HOSTÝNSKÉ VRCHY 27. – 30.10.2016 
Rusava – hrad Lukov – Ondřejovsko – hora Velá – hora Pardus 

 

UBYTOVÁNÍ + STRAVOVÁNÍ 

RUSAVA, penzion u Bílého koně: www.bilykun.cz 

Plná penze od čtvrtka – večeře 27.10.2016 do neděle – oběd 30.10.2016 

Vegetariánská strava. 

S sebou hygienické potřeby, včetně ručníků a přezůvky. 

 

PROGRAM 

čtvrtek 27.10.  

příjezd účastníků semináře a 

ubytování od 17 hodin 

večeře v 18:00 hodin 

 

20:00 hodin Dr. Hana Blochová – 

úvodní přednáška: Posvátná krajina 

Hostýnských vrchů  
 

pátek 28.10. 
hrad Lukov (trasa hlavně po žluté) – 

návštěva hradu a okolí, práce 

v terénu. 

Večer přednáška – Dr. Hana Sar 

Blochová: Hudba a zvuk krajiny vnitřní a vnější   

večer – společné sdílení 

sobota 29.10. 

Ondřejovsko a hora Velá (po modré, zelené a naučné 

stezce) – práce v terénu  

Večer přednáška – Ing. Mojmír Mišun: Původ a kořeny 

slovanské a indoevropské duchovní tradice. 

večer – společné sdílení 
 

neděle 30.10. 

mystická hora Pardus (po červené) – práce se zvukem 

po obědě – závěrečné sdílení a poté odjezd, ukončení akce 

cca v 15:00 hodin  

 

CENA:  3.700,- Kč 
Uzávěrka přihlášek a platba zálohy 1700 Kč do 30.9 2016 

na číslo účtu: 3022012604/5500. 

http://www.bilykun.cz/


 

 

 

 

 

ANOTACE K PŘEDNÁŠKÁM: 
 

Dr. Mgr. Hana Sar Blochová: Hudba a zvuk krajiny vnitřní a vnější.   

Přednáška i praxe v krajině Hostýnských vrchů bude tentokrát zaměřena na propojení makro a 

mikrokosmu pomocí zvuku, jenž je všudypřítomný, a tudíž tvoří medium k hlubšímu poznání 

světa i sebe sama. Energie krajiny je obdobná jako lidské tělo, jež se s ní může vnitřně 

propojit a nalézt společnou vibraci mikro-makrokosmu ve vlastním těle a prožívání. Pohybu 

v kultovních místech i v krajině s ruinami zaniklých vyspělých civilizací Hostýnských vrchů 

vždy přináší nové poznání a obohacení našeho prožívání.   
 

Ing. Mojmír Mišun: Původ a kořeny slovanské a indoevropské duchovní tradice. 

Z dochovaných písemných dokladů z indoevropské a slovanské tradice lze dospět k 

původnímu odkazu této duchovnosti. Je zřejmá návaznost na indické Védy a obdobné 

slovanské prameny, a také dochované pověsti, zvyky a obřady. Srovnání nejstaršího principu 

hledání Světla plného poznání a dokonalého Člověka s mladší náboženskou tradicí v Evropě 

nutí k zamyšlení se nad stavem současné západní společnosti a ukazuje na možnou inspiraci 

východním slovanským světonázorem. 

 
Jana Michálková – Propojení silových míst Hostýnských vrchů, přímá komunikace a práce 

v terénu s pomocí vibračních esencí, aktivace krystalů, očistné rituály v krajině. 

 

KONTAKT a PŘIHLÁŠKY: Jana Michálková: michalkova.jana@centrum.cz   

Tel.: 00420 723 155 242 

 

mailto:michalkova.jana@centrum.cz

