Veronika Krejčí, Talloires 2015

Pozvánka na tradiční 10. vánoční a silvestrovský pobyt na Rusavě

27.12. 2015 – 3.1. 2016

„COKOLIV ŽIJETE, DĚLÁTE SOBĚ“
„Cokoliv děláte, hledáte sebe.
Cokoliv vnímáte, hledáte sebe.
Cokoliv žijete, hledáte sebe.
Život za životem,
vteřinu za vteřinou,
se přibližujete.
Pak cokoliv žijete, děláte sobě.
Kdo tedy vlastně jste?“
Téma: pobyt pro zvládnutí sebe, rozpoznání šťastné a věčné podstaty života a otevření
vnitřní cesty do ráje na Zemi. Otázky a odpovědi. Individuální podpora k seberealizaci.

Praktické informace k pobytu:
Denní program je volný nebo podle dohody, setkávat se budeme ve večerních
hodinách ke společnému programu nebo sdílení. Více o centru a popis cesty k nám
( ke stažení v pdf ) najdete na stránkách www.onenesscentrum.cz .

Zahájení pobytu:
27. 12. 2015 večeří v 19 hod., příjezd je možný od 17 hod.

Konec:
3. 1. 2015 odpoledne, na pobyt můžete přijet i na kratší dobu, nejméně však na 3
noci s příjezdem do 30.12. na večeři

Přihlášení:
Přihlaste se prosím písemně do 21.12. na email onenesscentrum@seznam.cz ,
( individuální dohoda - Eva Krejčí tel. 774 90 30 56 )

Cena pobytu:
dospělí:
děti 3-6 let:
děti 6-12 let:

3.955,- Kč + 300,- Kč ( 7x 565 + 300,- Kč silvestr)
2.765,- Kč + 50,- Kč ( 7x 395 + 50,- Kč silvestr )
3.045,- Kč + 100,- Kč ( 7x 435 + 100,- Kč silvestr )

Cena obsahuje pobyt 7 nocí a vegetariánskou plnou penzi.

Záloha:
zálohu 500,- Kč za dospělou osobu zašlete prosím na účet č. 0694965033/0800 .

Kurzovné:
příspěvek za účast na večerním sdílení během tohoto pobytu dle vlastního uvážení.

S sebou si vezměte:
domácí přezutí, věci osobní hygieny, hudební nástroje.

Ostatní:
* na pobyt můžete přijet i na kratší dobu, nejméně však na 3 noci s příjezdem do
30.12.2015 na večeři.
* půlnoční přípitek je v ceně (pro děti „dětské“ šampaňské). Nevozte k nám prosím
vlastní alkohol. Děkujeme.
* pobyty u nás v centru jsou bez alkoholu kvůli využívání duchovní síly místa pro
vzestup vědomí a sebe-realizaci.

Eva, Tom, Veronika a Daniel Krejčí

Srdečně Vás zveme a těšíme se !

