
N E S M Ě Ň K A pořádá:

V případě Vašeho zájmu, potvrďte účast na uvedený email, telefon, nebo zašlete vyplněnou
přihlášku na poštovní adresu. Tamtéž zašlete poštovní poukázkou zálohu 500,- Kč.

Kontakt
Jana Soukupová www.nesmenka.mysteria.cz
Sídliště 463, 382 32 Velešín

 +420 605 339 338
soukupova.nesmenka@centrum.cz
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V PRALESE VLASTNÍHO SRDCE
KONSTELACE S HUDBOU SE ZDEŇKEM ŠIMANOVSKÝM

Někdy se nám zdá, že jsme v pralese, šťastní anebo plní strachu
a vypadá to, že se stmívá či rozednívá. Potřebujeme mít sílu, a cítit,
že jsme pod ochranou, znát směr, abychom došli….

Termín: neděle 11.2.2018, 10 - 17 hodin
Cena: 850,- Kč
Lektor: Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský
Místo konání:  České Budějovice, Centrum Elijana

Rodinné konstelace
jsou skupinovou metodou osobního rozvoje. Umožňují nám poznat, co vskutku
vytváří naši životní situaci, zlepšit vztahy, zdraví, finanční situaci a vůbec kvalitu
života.
Každý z nás je součástí rodiny a rodu, světa s vlastními pravidly a hranicemi. Jeho
přirozený řád souvisí s tím, že každý člen v něm má své místo, právo na respekt a
je s tímto světem v rovnováze. Porušení řádu přináší dalekosáhlé důsledky, často i
pro ty, kdo o daném porušení nevědí.

Lektor: psycholog s praxí v pražském Krizovém centru pro dospělé a na linkách důvěry,
muzikoterapeut, autor úspěšných publikací, rozhlasových a TV pořadů.
www.simanovsky.wbs.cz

Určeno pro zájemce o poznání této metody i pro konstelací znalé.

Sejdeme se v 9:45 v Centrum Elijana, nám. Riegrova 1816/3A
Ukončení v 17:00. S přestávkou na oběd. Vegetariánský oběd v ceně.

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esimanovsky%2Ewbs%2Ecz
http://www.nesmenka.mysteria.cz/
mailto:soukupova.nesmenka@centrum.cz
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