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Vývoj hudebních nástrojů
od starověku po současnost
Přednáška sleduje vývoj hudebních nástrojů od prehistorických až
po současné formy.
Posluchači se prakticky seznamují s téměř kompletní vývojovou
řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů.
Uvidíme a uslyšíme kromě jiných také některé středověké
či renesanční nástroje jako např.
zvířecí rohy, chrotu, cink, křivý
roh, loutnu, fidulu, psalterium,
středověkou harfu apod.
Přednáška však také seznamuje
s technologií výroby některých
hudebních nástrojů a s hudbou
v dějinách.
Stručně se také seznámíme s fyzikálními aspekty tvorby tónu jak
u dechových tak i strunných nástrojů, rezonancí a šířením zvuku.
- Posluchači uslyší živou hru na všech 50 hudebních nástrojů Délka přednášky:

90 minut

Dotazy a objednávky:
- Hana Rossí
- mobil: 601 360 055
- e-mail: hana.rossi@seznam.cz

Následující filosoficko - psychologické přednášky se netýkají pojmů jako např.
aura, čakry, karma, přikládání rukou, vesmírná energie apod., nečekejte v nich
tedy žádné reiki, scientologii, new age nebo odkazy na nějaké magické rituály
či esoteriku.
Obsah všech přednášek je položen výhradně na poznatcích přírodních věd,
psychologie a obecného morálně duchovního rozměru.

Tajemství mysli
Jste přesvědčeni, že to, co si myslíte, že jste, je vaše skutečné „Já“?
Neurčují naše chování a jednání spíše skryté složky osobnosti,
o kterých ani nevíme? Víme určitě, kdo vlastně jsme?
V této přednášce se seznámíme se
strukturou naší mysli z pohledu
analytické psychologie Carla Gustava
Junga (v mládí spolupracoval se
Sigmundem Freudem, později začal
k psychice přistupovat ze širšího pohledu
a osamostatnil se).
Ukážeme si, proč nás v životě často
potkávají různé problémy, proč se nám
nedaří docílit toho, co bychom rádi
a samozřejmě si také naznačíme možná
řešení těchto situací díky cestám k hlubšímu poznání sebe sama.
Na závěr si objasníme souvislostí mezi psychikou a zdravím.
Probíraná témata:
- Vznik analytické psychologie
- Struktura psychiky podle C.G.Junga
- Člověk pod tlakem persony a nevědomí
- Individuace (tj. hledání skutečného „Já”)
- Vliv psychiky na zdraví
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- e-mail: hana.rossi@seznam.cz

Myšlenka jako podstata světa
Přednáška propojuje oblast teoretické fyziky - teorie relativity,
kvantová fyzika - s theologií. Důležitou roli v přednášce mají
především pojmy čas, hmota a prostor propojené
s nejzákladnějšími otázkami bytí.
Žádné konečné či absolutní řešení
sice přednáška neposkytuje, ale
jejím závěrem je, že fyzika
a theologie má právě na tomto
poli mnoho společného a že oba
obory dohromady mohou ukázat
to, co bývá skryté, pokud se dívají
každý zvlášť.
Propojení fyziky a theologie
vytváří nový, velmi překvapující pohled na svět zvláště proto, že
svět je pravděpodobně něčím naprosto jiným, než za jaký bývá
pokládán.
Probíraná temata:
– Jazyk theologie a jazyk fyziky
(tj. překlad „slovníku fyziky” do „slovníku theologíe”)
– Co je čas, hmota a prostor v pojetí fyziky a theologie
– Společný pohled fyziky a theologie jako základ
psychosomatiky
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Skryté informace Starozákonních textů
Původní hebrejský zápis první části Bible umožňuje odkrýt další
významy textu, které jsou jiným jazykům zcela nedostupné.
Nejen hebrejské písmo samotné, ale
i zápis slov a vět tímto písmem
v biblické hebrejštině je totiž naprosto
unikátní v tom, že vyjadřuje další
myšlenky, které po překladu do
jakýchkoliv jiných jazyků nutně
zaniknou.
Díky těmto dalším významům starozákonního textu je tak možné
daleko lépe pochopit nejen Biblické poselství. Díky tomu se nám
tak může odkrýt další nádherná část duchovního světa.
Probíraná témata:
– Způsob uvažování v zemích blízkého východu
– Různé přístupy interpretace biblických textů
– Hebrejské písmo jako jedinečný způsob vyjádřování
– Problém překladu Starozákonních textů
– Nepřeložitelná a tím i neznámá sdělení Starého zákona
– Názory na zdravý život kdysi a dnes
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Organizační informace:
- Ve vašich prostorách (přijedu za vámi)
- Pro přednášku „Vývoj hudebních nástrojů” je potřeba
několik stolů na vyložení nástrojů (o celkové délce asi
čtyř školních lavic) a dále minimálně 15 minut na
přípravu a 15 minut na sbalení nástrojů po ukončení
přednášky
- Pro ostatní přednášky rád využiji vaši interaktivní tabuli,
nemáte-li, stačí mi světlá promítací plocha (může být i
stěna v lehkém barevném tónu) o rozměrech alespoň 1×1m
(dataprojektor mám vlastní).
- V případě filosofických přednášek uvítám navíc tabuli nebo
flipchart (nejsou však nezbytné)
- Cena:

Školy

- 60Kč / za studenta
- pedagogický dozor zdarma
- cestovné zdarma

Přednášející:
Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D.

(* 1963)

Vzdělání:
Matematika a Fyzika – Přírodovědecká fakulta MU v Brně
Základy psychologie – MU v Brně a UP v Olomouci
Theologie – Theologická fakulta UP v Olomouci
Doktorát z fyziky a filosofie – udělený Přírodovědeckou
fakultou MU v Brně
• Příprava v kněžském semináři – UP v Olomouci
(bez vysvěcení)
• Judaismus a židovská mystika – soukromé studium
(původní čistá mystika bez pozdějších esoterických dodatků)
•
•
•
•

20 let pedagogické praxe
Výzkumná činnost:
• Vliv morálních norem na chování
člověka
• Podstata času, prostoru a hmoty z
pohledu fyziky a theologie
• Vztah mezi fyzickým a duchovním
světem
• Člověk a jeho role v Božím stvoření

Autor knih:
•
•

Fyzika Boží mysli
Duchovní léčba

Kontakt:
Objednávání termínů přednášek:

– Hana Rossí
– mobil: 725 696 378
- e-mail: hana.rossi@seznam.cz

– Mgr. Zdeňka Macků
– mobil: 737 840 297
- e-mail: zdenka@macku.cz

Přednášející:

– Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D.
IČO: 676 02 517, nejsem plátce DPH
– mobil: 737 836 256 – prosím jen SMS, ozvu se sám
(během přednášek mám vypnutý mobil)
– e-mail: prednasky@macku.cz
– web:

www.macku.cz

Zakázková výroba
strunných hudebních nástrojů
převážně z období starověku, středověku a renesance

Harfa (řezba)

Loutna

Kvinterna

Harfa (háčková)

Fidula

Žaltář

Podle Vašeho přání vyrobím různé varianty zobrazených nástrojů.
Výroba je výhradně ruční, každý nástroj je originálem.

Pavel Josef Macků
mobil: 737 836 256 (prosím jen SMS, ozvu se sám)
Další typy nástrojů a informace na stránkách:

www.oldharp.com

