
      

   K l u b   p r o   p o d n i k a v é   ž e n y  
    podzimní akce 

 

Dítě na trůnu, aneb vztahy v rodině - Jana Maya Merhautová 
 

Kdy: Ve středu 14. 9. 2016 od 17:00 - 20:00 hod. 
 

Kde: V Kulturním domě/kině Krásná Lípa 
 

Cena: 200 Kč 
 

V přednášce se zaměříme na postavení dítěte v rodině, ale také na celkovou dynamiku v 
systému. Pro zajímavost se můžeme na rodinu a její fungování podívat skrze tvorbu rodinné 
mapy pomocí koláže a nahlédnout tak na místa jednotlivých členů v rámci rodinné 
hierarchie. Povídat si budeme i o tom, jak je nezbytné nastavovat dítěti hranice…. 
 

 

Podzimní očista - aneb jak vyčistit své tělo - Gabriela Slancová 
 

Kdy: Pondělí 26. 9. 2016 od 17:00 - 19:00 hod. 
 

Kde: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa 
 

Gabriela Slancová je výživová poradkyně. 
 

Cena: 200 Kč 
 

Jejím cílem je ozdravit organismus a poskytnout mu čas k očištění a znovu nastolení jeho 
přirozené rovnováhy. Díky konzumaci vybraných druhů čerstvých potravin, určenému 
pitnému režimu a pomocí dalších aktivit zbavujeme své tělo (a často i duši) škodlivin. 
 

 

Osobní dům a rodová zahrada - Ing. Arch. Petr Hájek 
 

Kdy: Sobota 8. 10. 2016 od 10:00 - 18:00 hod. 
 

Kde: Nové prostory Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře (Krásná Lípa) 
 

Cena: 900 Kč, pro dvojici 1.500 Kč  
  

Je třeba se přihlásit na email volfova@soukroma.cz 
                                                                                                   
Je celodenní seminář o přírodní architektuře a permakultuře. Seminář vedený zkušeným 
architektem zaostří naši pozornost na správné řešení prostoru zahrady a domu. Nebudeme 
se učit JAK, ale budeme věnovat pozornost tomu, CO potřebujeme a hledáme pro vytvoření 
vlastního životního prostoru. Kromě tří přednášek věnujeme prostor vzájemnému 
seznámení, vašim projektům a meditaci. Každá duše, která se inkarnuje na zemi, vytváří 
kromě svého těla také svůj životní prostor. Ve společné meditaci nahlédneme, jaký prostor je 
pro Vaši duši přirozený a jaké signály Vám dává Vaše vědomí na cestě k Vašemu domovu.   
 

 


