
1. ročník (dvouleté studium) místo konání: Olomouc, Svatý Kopeček

 

 ZIMNÍ SEMESTR / 2017     LETNÍ SEMESTR / 2018

 07. – 08. října        13. – 14. ledna  

 11. – 12. listopadu       10. – 11. února  

  09. – 10. prosince                 10. – 11. března

   ZÁVĚREČNÉ SOUSTŘEDĚNÍ: 06. – 08. dubna 2018

 PROGRAM – zimní semestr
7. – 8. října (sobota 10:00 – 18:00, neděle 9:00 – 16:00 hodin)

Úvod do muzikoterapie: terapeutické hudební nástroje a jejich ladění, zvuk – vibrace a jeho energetické působení na 
člověka (mozek a nervová soustava, energetický obal člověka – buněčná, emocionální a mentální vrstva).

11. – 12. listopadu (sobota 10:00 – 18:00, neděle 9:00 – 16:00 hodin)

Práce s lidským hlasem v muzikoterapii: lidský hlas a jeho vibrace a terapie zpěvem, posvátné jazyky, zpěvy a jejich 
účinky, tvorba a užití posvátných vokálů, manter a evokací při spirituální harmonizaci a muzikoterapii. Fonetická 
kabala a zvukově-emoční alchymie dnes.

9. – 10. prosince (sobota 10:00 – 18:00, neděle 9:00 – 16:00 hodin)

Ladění a živlové rozdělení hudebních nástrojů v muzikoterapii: historická, spirituální a terapeutická ladění vhodná pro 
praxi muzikoterapeuta, vliv zvuku na člověka a solffeggio frekvence, mantry, středověká duchovní hudba a její 
význam při harmonizaci a terapii.

 PROGRAM – letní semestr
13. - 14. ledna (sobota 10:00 – 18:00, neděle 9:00 – 16:00 hodin)

Význam kosmologie jako hudby a astrologie na energetický systém člověka: vztah mikro-makrokosmu pro vývoj 
energetického systému člověka, kosmické ladění planet a hudba sfér, práce s ladičkami a alikvotními tóny při 
terapeutické práci, mozková frekvence a planetární cykly a jejich využití v muzikoterapii.  

10. – 11. února (sobota 10:00 – 17:00,  neděle 9:00 – 16:00 hodin)

Součinnost muzikoterapie a aromaterapie při regresních terapeutických technikách: historická hudební ladění a užití 
biblických olejů v karmických vzorcích, cyklech, konstelacích a v regresních technikách, vliv a praxe hudební emoční 
alchymie. 

10. – 11. března (sobota 10:00 – 17:00, neděle 9:00 – 16:00 hodin)

Součinnost muzikoterapie a krystal-terapie při spirituální harmonizaci a speciálních terapiích: význam zvuku a 
energie krystalů, práce s krystaly v energetickém poli člověka a v širším prostoru, využití terapeutického DVD s 
mandalami z krystalů z drahokamů. 

6. - 8. duben (pátek od 19:00, neděle do 16:00 hodin)

Souhrná praxe muzikoterapeuta (muzikoterapeutické diagnostické a harmonizační metody, závěrečný test a zkoušky 
pro postup do 2. ročníku školy praktické muzikoterapie)

Škola praktické muzikoterapie 2017/2018

Lektorka: RNDr. et Mgr. Hana Sar Blochová, www.sar-blochova.cz



1. ročník (dvouleté studium) místo konání: Olomouc, Svatý Kopeček

Přihlášky prosím zašlete nejpozději do 15.09.2017 emailem na adresu:

mitral@seznam.cz

Cena:

zimní semestr (říjen - prosinec 2017, celkem 45 hodin):  5400 Kč

letní semestr (leden - březen 2018, celkem 45 hodin):   5400 Kč

závěrečné soustředění (duben 2018) - povinné pro vstup do dalšího ročníku
   cena za soustředění bude vycházet z ceny ubytování a stravování v místě

Částku prosím zašlete na účet:3022012604/5500
 

 do 15.09.2017 na zimní semestr

 do 15.12.2017 na letní semestr

 (je možné uhradit i celou částku 10800 Kč za oba semestry najednou, a to nejpozději 
 do 15.9.2017)

Do poznámky k platbě uveďte prosím své celé jméno.

Noclehy a stravování:
Možnost zajištění noclehů: pátek/sobota a sobota/neděle v místě školy

cena noclehu: 

jednolůžkový pokoj: 330 Kč/os/noc; dvoulůžkový: 280 Kč/os/noc; přistýlka: 210 Kč/os/noc

stravování: lze zajistit po dohodě hromadně na Svatém Kopečku

Informace ke studiu:
hana@sar-blochova.cz 

Vždy v pátek bude lektorka zajišťovat soukromé hodiny zpěvu a výuky hry na muzikoterapeutické 
nástroje (kantela/harfa, flétna, perkuse). Soukromé lekce nejsou v ceně školného. 
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