Kurz Manželské večery
Je určen manželským (i nesezdaným) párům, které chtějí investovat do svého vztahu. Každé z osmi
setkání začíná romantickou večeří u stolku pro dva. Následuje přiblížení a probrání tématu večera
pomocí nahrávky na DVD. Film je přerušován k soukromé diskusi v páru. K dobré pohodě je servírována
též káva a zákusek.
Kurz vychází z křesťanských principů, nicméně užitek přináší párům bez ohledu na to, zda jsou věřící.
Není omezen ani na určité stadium manželství. Páry v něm mohou nalézt inspiraci na začátku společné
cesty, ale mohou i více porozumět sobě vzájemně po mnoha letech manželství a znovu se do sebe
zamilovat.
Jednotlivé večery nesou tyto názvy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Budování pevných základů;
Umění komunikace;
Řešení konfliktů;
Síla odpuštění;
Vliv rodiny – v dětství i dnes;
Dobrý sex;
Láska v akci;
Shrnutí.

V CPR obvykle realizujeme kurz v podzimních měsících. Pro aktuální termín nahlédněte do kalendáře.
Více obecných informací o kurzu též na http://manzelskevecery.cz/content/view/manzelskevecery
Cena včetně 2x8 večeří a 2 příruček ke kurzu: 1400,- /pár pro včasně přihlášené, 1800,- /pár pro
opozdilce.

Manželství na dobré cestě
Pět setkání navazujících na základní kurz Manželské večery, určený absolventům kurzu Manželské
večery u nás, či kdekoli jinde. Jedná se o pět večerů, které probíhají obdobně, jako v základním kurzu.
Mezi jednotlivými večery je však větší pauza, zpravidla přibližně dva měsíce. Jednotlivých témat se
můžete zúčastnit v různém pořadí:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Manželství je proces
Závazek
Intimita
Kompatibilita
Síla komunikace
Pro aktuální termín nahlédněte do kalendáře.

Pro aktuální termín nahlédněte do kalendáře.

Více obecných informací o kurzu též na
http://manzelskevecery.cz/content/view/manzelstvinadobreceste
Cena jednoho večera včetně večeře pro dva a materiálů kurzu: 200,-/pár.

Manželství podle čtyř ročních období
Volný cyklus čtyř sobotních setkání přibližuje určité zákonitosti partnerského vztahu v podobenství se
čtyřmi ročními obdobími. Primárně je určen pro mladá manželství, která stojí na začátku své společné
cesty a pro které je pochopení těchto zákonitostí obzvláště důležité. Nicméně cyklus je otevřen všem
manželským (i nesezdaným) párům bez rozdílu délky manželství. Cyklem provází jeho autorka,
rodinná poradkyně Mgr. Milena Mikulková.
Koná se zpravidla v sobotu od 9:00 do 16:00, s hodinovou pauzou na oběd. Pro děti je připraven
paralelní zážitkový program.
Konají se zpravidla dvě setkání ročně. Pro aktuální termíny nahlédněte do kalendáře.
Cena včetně drobného občerstvení a materiálů k tématům setkání 200,- /pár pro včasně přihlášené,
400,- /pár pro opozdilce.
Program pro děti zdarma.

