Pozvánka na tradiční 11. vánoční a silvestrovský pobyt na Rusavě

27.12. 2016 – 1.1. 2017

„SETKÁNÍ SE SEBOU je SETKÁNÍ S TICHEM“
nebo slovy Eckharta Tolleho:

„Úkolem je přestat se ztotožňovat s formou, nikoli snažit se vybudovat
lepší svět.
Pouze ti, kdo překonali svou závislost na světě forem, mohou vytvořit
lepší svět.“

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

Zahájení pobytu:
27. 12. 2016 večeří v 19 hod., příjezd je možný od 17 hod.

Konec:
1. 1. 2017 odpoledne, na pobyt můžete přijet i na kratší dobu, nejméně však na 3 noci
s příjezdem do 29.12. na večeři

Přihlášení:
Přihlaste se prosím písemně nejpozději do 25.12. 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:

2.825,- Kč + 300,- Kč ( 5x 565 + 300,- Kč silvestr )
1.975,- Kč + 50,- Kč ( 5x 395 + 50,- Kč silvestr )
2.175,- Kč + 150,- Kč ( 5x 435 + 150,- Kč silvestr )

Cena obsahuje pobyt 5 nocí s vegetariánskou plnou penzí.

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

Kurzovné:
příspěvek za účast na večerním sdílení během tohoto pobytu je 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
29.12.2016 na večeři.
* půlnoční přípitek je v ceně. Nevozte k nám prosím vlastní alkohol. Děkujeme.
* pobyty u nás v centru jsou bez alkoholu kvůli využívání duchovní síly místa pro
vnitřní energetickou cestu a uvědomění.

Srdečně Vás zveme a těšíme se !
Eva, Dan, Tom a Veronika Krejčí

