VYTVOŘME SI SVOU HARMONIZAČNÍ
ZVONKOHRU
Společně si vytvoříme z připraveného materiálu léčivý hudební nástroj.
Jedná se o jednoduchý a silný vibrační nástroj, bohatý na harmonické tóny. Zvonkohry dokáží
dokonale harmonizovat fyzické tělo až na buněčné úrovni, vibračně vyčistit a rozšířit naše energetická
pole a vyladit i prostory kde žijeme. V každé buňce našeho těla je zapsán Božský Záznam. Neustále
přijímáme vibrační zprávy z Vesmíru, hvězd, planet, přírody, lidí, našich myšlenek, pocitů. Zvukové
harmonické vibrace jsou silným léčebným a harmonizačním prostředkem dostupným pro každého.
Zvonkohry jsou naladěny na základní frekvenci Vesmíru 432 Hz, která je odvozena z Platonského
roku, trvající 25920 let. Platonský rok je doba, během které Sluneční soustava projde všemi
znameními zvěrokruhu a jsou z něj odvozeny všechny základní přirozené vibrace a cykly Vesmíru
a živých organismů. Jsou to harmonické vibrace Zlatého řezu a Vesmírného Stromu Života.
Zvonkohra „Rotující zvukové vlny“ při pohybu vytváří rotující a pohybující se zvuková pole
a vlny, léčivé alikvotní struktury přinášejí hluboký, harmonizující zážitek, uvolnění a radost. Zvukové
pole lze těžko popsat, musí se slyšet. Zvonkohry lze bezpečně použít k relaxaci, harmonizaci, léčení,
zvukové meditaci, vibrační "očistě" prostoru. Při interakci více nástrojů vznikají bohaté dynamické
zvukové struktury a rotace zvukových vln v prostoru a vytváří se různé pohybující se souzvuky.
Nástroj můžeme zařadit do své domácí i firemní hudební lékárničky.
Pro výrobu Vám připravíme a dodáme :
- přesně naladěné díly zvonkohry z hliníkové slitiny d18mm
s povrchovou úpravou zlatý elox
- dřevěný spodní a horní rám s montážními otvory a montážní šnůry
- speciální opletenou paličku s dřevěným jádrem
- ušitý látkový obal na zvonkohru
Na místě si každý opracuje smirkovým papírem dřevěný rám, namoří si jej a nalakuje. Nakonec si
sváže jednotlivé díly do zvonkohry, a může začít harmonizovat své tělo.
Můžete si vytvořit pod vedením lektora následující varianty zvonkoher:
1) Harmonizační zvonkohra s 9-ti tóny, v ceně 1550, Kč
2) Harmonizační zvonkohra s 6-ti tóny, v ceně 1200, Kč
3) Harmonizační zvonkohra s 3-mi tóny, v ceně 800, Kč
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