ELÉG? ELÉG! AZ
ÖNSZABOTÁZS
BUGYRAI NYÁRI TÁBOR
Hogyan hagyhatom abba, hogy elgáncsoljam magam a
siker kapujában? Hogyan tudom tisztelni a
testem? Hogyan tudok tartós barátságban lenni a
pénzzel? Hogyan tudok bátorságot meríteni a
közeli kapcsolatokhoz? Mi a hasznom abból, ha
elgáncsolom önmagam?
HOGYAN ÍRHATOM ÁT BELSŐ FORGATÓKÖNYVEIMET?
Alkalmazott módszerek: rendszerállítás (főleg
személyiség
integrációt
támogató
technikákat
fogunk
alkalmazni),
testmunka,
belső
képes
munka, alkotás – az egész tábor áthatja a Hawaii
megbocsátás szemlélet.
HELYSZÍN: PÁKOZD, SZŐLŐSKERT VENDÉGHÁZ
(http://szoloskertpakozd.hu/index.php/kapcsolat)
IDŐPONT: 2018. 07. 20-24.

ELÉG? ELÉG! AZ ÖNSZABOTÁZS
BUGYRAI - NYÁRI TÁBOR
A tábor program-blokkjainak témái
13-15 óra között ebédszünet (kedden 13-14 óra között
lesz ebédszünet)
18-19,30 között vacsora szünet

Péntek – kezdetek
10-13. óra:
belépés a tábor világába – ismerkedés,
bemutatkozás, célmeghatározás
15-18.óra: - a szociális atom, mint szabotázs térkép
19,30-21.óra: az ocsú, a búza és az ajándék
Szombat – anya, ezért neked adok hálát
9-13. óra:
az anyaseb: sérülés vagy lehetőség
növekedésre?
15-18.óra: a hála, mint a növekedés alapja
19,30-21,30.óra:
bátorság
a
közelségre,
erő
távolsághoz

a

a

Vasárnap – apa, ezért neked adok hálát
9-13.
óra:
az
apasebek
kihatása
a
szabotázs
történelmünkre
15-18.óra: az apa esszenciája
19,30-21,30.óra:
bátorság
a
cselekvéshez,
erő
a
visszavonuláshoz
Hétfő – most jövök végre én
9-13. óra: Én és én, meg a sorsom
15-18.óra: a belső team a vágyott élet szolgálatában
19,30-21,30.óra: hitmondatok – ez már örökké így lesz
- vagy mégsem?
Kedd – hűség önmagamhoz
9-13. óra: a belső team a vágyott élet szolgálatában
14-17.óra: a szabadság ajándékai- táborzárás

RÉSZVÉTELI DÍJ
szállással és ellátással: 95.000,- Ft (5 nap/ 4
éjszaka),
5 napra szakmai munkadíj 50.000,- Ft.
napijegy (az ebédet is tartalmazza): 14.000,- Ft.
A koránkelő kedvezmény június 10-ig történő
jelentkezéssel élt.

JELENTKEZÉS
A jelentkezés a jelentkezési lap visszaküldésével és
20.000,- Ft előleg befizetésével válik véglegessé.
Az utalás az alábbi számlaszámra
teljesíthető(közlemény - résztvevő neve, nyári tábor):
10700787-56153895-51100005 (CIB Bank –
számlatulajdonos Rudnicai Margit)

SZÁLLÁS
A vendégházban 14 fő helyezhető el 3-4 fős szobákban.
A szálláson nincs teakonyha, a hozott élelem tárolása
megoldható, de készíteni nem lehet. A szállás a falu
központban van, itt van bolt és cukrászda is, valamint
egy étterem is a szállás éttermén kívül.

ELLÁTÁS
Normál és vega ellátás is kérhető. Kérhető félpanzió
(reggeli és vacsora), kérhető csak ebéd is, és ellátás
nélkül is rész lehet venni. A napijegy tartalmazza az
ebédet.

INFORMÁCIÓ

