„Kéž jsou všechna manželství a rodiny šťastny“

VĚD – MA
22.6.- 24.6.2018

Festival
VĚDomého Manželství
„Miluj svoji ženu, cti svého muže“
Ale jak???

„Oslavujme, tvořme a inspirujme se vzájemně“
www.CentrumPrirodniLecby.cz

Láska - Úcta - Důvěra – Pravdivost - Upřímnost
Vděčnost - Ochota - Laskavost - Plnost - Radost
Zranitelnost – Soucit - Etika - Spiritualita - Odvaha
Odpovědnost - Tvořivost - Udržitelnost – Sdílení
„Vnášejme do svých manželství kreativitu a radost“
„Vnášejme do svých životů vědomé a naplněné manželství“
„Partnerská tvůrčí síla je více než tvořivost jednotlivce, přetéká a vyživuje
naše děti, přesahuje do společnosti i kolektivního vědomí“

„Staňme se společně touto tvůrčí silou“

Výběr z programu, který můžete s námi utvářet:
Rituál překročení partneských omezení a objevení nových možností
Mužské bubnování a ženský spontánní tanec
Festival partneského tvoření (ukázky tvorby, prodej, prezentace projektů,
sdílení a inspirace) - hlaste se se svými náměty
Píseň lásky
Obřad odpuštění a duchovní obnovy manželství
Kouzlo svatojánské noci
Partnerské a rodinné hry
Péče o zvířata na farmě, aneb jak si s tím poradíme?
Rituál přijetí zodpovědnosti za štěstí i lásku v partnerství
Občerstvení z Kruhu zdraví v průběhu festivalu
Časové upřesnění programu vyhlásíme do konce dubna

Místo konání festivalu:
Farma Ztracenka
Osada Ztracená Stopa 03076, Mrač, 257 21 Poříčí nad Sázavou
http://www.farmaztracenka.cz/pg/kontakty/?IdDir=291&Lang=1

Jak se můžete zúčastnit?
1. Jako pár nebo rodinka na 2 noci s vlastním pokojíkem se sociálním zázemím a
skromnou stravou po dobu akce / příspěvek 4.500 Kč
2. Jako pár nebo rodinka na 2 noci ve vlastním stanu / 2.200 Kč
3. Jako pár nebo rodinka na 1 noc ve vlastním stanu / 1.500 Kč
4. Jako pár nebo rodinka na sobotní program / 1.200 Kč
Kapacita na farmě je mírně omezena, prosíme o přihlášky do 20.5.2018, stejně tak
pište vaše návrhy a příspěvky do programu: chytraterapie@gmail.com

Na společné sdílení se těší organizátoři a průvodci programem
Soňa Hájková, Kačka a Radim Chytrovi
„Kéž jsou partnerství naplněna láskou, sounáležitostí a tvořivostí“
www.CentrumPrirodnilecby.cz

