
Do ró˝nego rodzaju wystaw w Galerii Pod Dachem
Nieba zdà˝yliÊmy si´ ju˝ przyzwyczaiç. Wi´kszoÊç z
czytajàcych ten tekst nie zdziwi si´ te˝ faktem, ˝e od-
bywa∏y si´ tam koncerty. Zabiegów leczniczych jednak
jeszcze nie by∏o. 8 listopada przyjemne z po˝ytecznym
po∏àczy∏a Iwona J´druch, prezentujàc zabranym seans
muzykoterapii. Pod dachem nieba zabrzmia∏ gong,
dzwony, dzwonki oraz misy tybetaƒskie.

Wibracje metalu przenoszà si´ na powietrze, to
odpr´˝a i pozwala wypoczàç - przekonywa∏a na po-
czàtku seansu Iwona J´druch. Ka˝dy narzàd odbiera
wibracje innej cz´stotliwoÊci. Organizm sam wybiera
z otoczenia dêwi´ki, które sà mu najbardziej potrzebne.
Najbardziej uniwersalnym instrumentem jest gong,
wydajàcy dêwi´ki o ró˝nych cz´stotliwoÊciach.

Prowadzàca spotkanie Iwona J´druch z wykszta∏-
cenia jest skrzypaczkà, jednak od pewnego czasu smy-
czek i skrzypce zamieni∏a na pa∏eczki, gongi, misy i
dzwonki. - Dzi´ki tym instrumentom sama czuj´ si´
lepiej, codziennie gram w innym mieÊcie. Po prostu
zabieram worek z misami, wsiadam do pociàgu i jad´
- mówi specjalistka od muzykoterapii. Choç wydawaç
si´ mo˝e, ˝e wspomniane instrumenty sà egzotyczne,
to pani Iwona gra na swoich gongach tak˝e utwory
muzyki powa˝nej.

Przygaszone Êwiat∏o, p∏onàce Êwiece, wibrujàce
powietrze i hipnotyczne wprowadzenie sprawi∏y, ˝e
uczestnicy spotkania, nawet je˝eli nie uwierzyli w uz-
drawiajàcà moc gongów, wyszli z galerii odpr´˝eni i
zadowoleni.                                                         Red.
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 POLECA:
 wywo∏anie filmu i odbitki  zdj´cia

do dowodu, paszportu itp.  zdj´cia oko-
licznoÊciowe w zak∏adzie i terenie  zdj´cia
techniczne, reporta˝owe i diapozytywy

 aparaty fotograficzne, baterie, filmy -
zakupione u nas wywo∏ujemy bezp∏atnie.
NOWOÂå!
Zdj´cia do dokumentów w technice cyfrowej
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