CPR Vizovice

2014

22.ledna – 19.března
Srdečně Vás zveme na kurz Manželské večery, určený pro všechny manželské páry, které chtějí znovuobjevit
krásu manželství a zamyslet se nad jeho hodnotou.
Není podstatné, jak dlouho Vaše manželství trvá, ani to, jestli zrovna prožíváte problematické období nebo
žádné potíže nemáte a těšíte se z pěkného manželství. Kurz je určen všem, kdo chtějí na svém vztahu
pracovat.
Každý večer dostanete příležitost užít si v příjemném prostředí dobrou večeři, po níž vyslechnete promluvu.
Během večera budete mít možnost popovídat si o tématu večera a o důležitých otázkách svého manželství.
Soukromí každého páru je respektováno, skupinová diskuze není součástí kurzu.
Co jsou Manželské večery?
Kurz Manželské večery je cyklus osmi setkání. Záměrem je pomoci každému
manželskému páru upevnit a prohloubit jejich vztah a budovat tak zdravé
celoživotní manželství. Kurz je vybaví praktickými nástroji k posílení jejich
vztahů a poskytne jim čas a místo, aby spolu mohli diskutovat o obtížných problémech. Měl by jim pomoci
zbavit se špatných návyků a vytvořit si nové dobré návyky, které jim umožní zdokonalování jejich manželství.
Komu je kurz určen?
Je pro každou manželskou dvojici, která chce spolupracovat a investovat do svého vztahu.
Kurz je užitečný jak pro manželství bez problémů, tak i pro ty, kteří mají potíže. Máte-li pěkné manželství,
kurz Vám pomůže jej dále zlepšovat a posilovat Vaše dobré návyky. Prožíváte-li náročné období, může být
kurz nástrojem, který Vám pomůže obtíže překonat.
I když je kurz založen na křesťanských principech, může být prospěšný i pro manželské páry z necírkevního
prostředí.
Jak Manželské večery probíhají?
Kurz probíhá po osm všedních večerů. Každé setkání začíná občerstvením, po něm následují promítané
přednášky proložené jednotlivými úkoly, které manželské páry vypracovávají. Jsou zajištěny takové
podmínky, aby rozhovor nemohl nikdo další vyslechnout. Na konci setkání účastníci dostanou téma, nad
kterým se mají do příštího večera zamyslet. Úkol není ani kontrolován ani hodnocen. Je pouze pro soukromý
užitek manželů. Jednotlivé večery na sebe navazují.

Program kurzu Manželské večery:
Vybudovat pevné základy, Umění komunikace, Řešení konfliktů, Síla odpuštění, Rodiče
a rodiče partnera, Dobrý sex, Láska v akci
Místo konání: prostory firmy Ellux Glück, s.r.o. (ulice Říčanská 1178)
Den: Středa Každé setkání začne v 18:30 hod a potrvá přibližně do 20:30 hod.
Cena kurzu pro pár je 1 500 Kč - uhradit nejpozději první večer konání kurzu!!!
Cena zahrnuje občerstvení pro 8 večerů a dvě příručky účastníka kurzu.
Přihlašujte se prosím na:cprvizovice@seznam.cz,

popř, na tel, 731 626 541

Kapacita kurzu je omezena, proto se přihlašujte, prosím, co nejdříve.

