Pořadatelem festivalu je Radmila Telváková.
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Frenštát pod Radhoštěm
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Smyslem
projektu je
šíření soudobých odborných i osobních informací na téma

„Co můžeme
pochopit a ovlivnit
ve svém životě.“

Zahájení festivalu i celého projektu „můžeš„

9.2.2013 v 10:00 hod

projekt zaměřený
na konstruktivní
sebepoznávání

www.muzes.info www.muzes.info

Dobrodruh,badatel,
Známý autor cestopisných
snímků

10:30 — 12:00

Viliam Poltikovič

FATUM
Film o osudu a svobodné vůli.

Před rokem 1989 točil filmy
s psychologickou a sociologickou
tématikou, po roce 1989 se zaměřuje
na dokumentární filmy s převážně
duchovní tématikou. Pracuje jako
kameraman, fotograf a píše knihy.
Doposud natočil přes 120
filmů .

Filmový esej o lidském osudu očima
třiceti výnamných osobností z celé
Země.

13:00 — 15:00

MUDr. Pavel Nývlt

MOŽNOSTI RYCHLÉHO
LÉČENÍ A HOJENÍ
S humorem, lehkostí
a nadhledem hovoří i pracuje
se zdravím. S pečlivostí zkoumá,
zažívá, předává jak využívat
mysl,vědomí, vůli ke své
spokojenosti, radosti.

Kam Yuen tuto metodu přivezl z kláštera
Shaolin, upravil ji pro západní svět
a vyučuje ji v USA. Do Čech se dostala
díky MUDr. Pavlu Nývltovi N.D., který
ji v USA studoval přímo u jejího
zakladatele Dr. Kama Yuena.

15:30 — 17:30

MUDr. Jan Hnízdil

JAK SE NESTÁT
PACIENTEM

18:00 — 20:00

Aneb jak si uchovat zdravý
rozum a celostní zdraví.

Jaroslav Dušek

MUDr. Jan Hnízdil je původně
internista a rehabilitační lékař;
spisovatel a publicista. Věnuje se
celostní a psychosomatické medicíně.
Veřejnost na sebe upozornil svými
výraznými vystoupeními proti současnému
společenskému a zdravotnímu systému.
Pracuje v Centru komplexní péče
v Dobřichovicích u Prahy.

celou akci bude
doprovázet hudební
mág

Václav Kořínek

setkání
Autorská improvizace na téma
„setkání“

Schopnostmi
vyjímečný, osobitý
hudebník, výtvarník, terapeut
a autor originálních hudebních nástrojů.
Profesionální hudebník hrající na různé typy
rytmických, dechových a strunných nástrojů,
z nichž si většinu sám vyrábí (šamanské bubny,
Stardrum, FlashString,...).
Svoje terapeutické schopnosti aplikuje kromě
Seminářů muzikoterapie i ve speciálním ozdravném
semináři Tara Proces, kde patří mezi několik málo
(cca 10) vyškolených lektorů na světě.
Bude se starat o rozeznění našich buněk,
otevření naších smyslů, rozšíření
našeho vědomí po celý čas
festivalu.

Jaroslav Dušek je v první
řadě improvizátor, divadelní
herec a režisér, dále pak filmový
herec, moderátor, libretista
a scénárista. Svým osobitým
projevem často vzbuzuje v lidech
výjímečný, inspirující pocit...

