
KÖTŐDÉS – INTIMITÁS - SZEXUALITÁS 

NYÁRI TÁBOR 2017.

Nőtincs, Vendégház

2017. 08. 16-20.

A táborban olyan témákat járunk körbe mint…

…hogyan tanultunk meg kötődni, hogyan vagyunk a 

testünkkel, az intimitással, mennyire tudjuk 

szexuális lényként átélni és kommunikálni 

magunkat. 

Táborunkban a párkapcsolatok lelki hátterét járjuk körbe.

Az anyával kialakult kötődésünket. Az ödipális fejlődési szakasz 

berögzült mintáit. Az eredetháromszögben való lelki-energetikai 

mozgásunkat. A testünk átélését vagy elutasítását. Nyári táborunk 

a 2016 nyarán megkezdett belső gyermek munka folytatásaként 

kötődéseinket teszi fókuszba.

A TÁBOR LÉTSZÁMA LIMITÁLT. MAXIMUM 14 FŐ TUD 

RÉSZT VENNI! 

A TÁBOR VEZETŐJE 

Rudnicai Margit

http://www.belsoeroforras.hu/rolam

http://www.belsoeroforras.hu/rolam


Alkalmazott módszerek: rendszerállítás (mini csoportos munkák és

nagycsoportos állítások), testmunka, belső képes munka, alkotás, asztrológia

(az archetípusok szintjén ).

A tábor program blokkjainak témái

Naponta érvényes (vasárnap rövidebb ebédszünettel)

13 - 15 óra között ebédszünet 

18 - 19,30 között vacsora szünet

Szerda – kezdetek

10 - 13. óra :  belépés a tábor világába

15 - 18. óra : az intimitás alapja – kapcsolat az anyával

19,30 - 21.óra : Hold és Merkúr – ősbizalom vagy őstörés

Csütörtök – az első háromszög

9 - 13. óra :  az eredet háromszögben megjelenő szexualitás - öröm

15 - 18.óra : az Oidipusz mítosz lelki lenyomatai – Incest, tabu, határátlépések

19,30 - 21,30.óra : Nap, Hold, Merkúr  - eredetháromszög archetípusa

Péntek – ismétlés és függetlenedés

9 - 13. óra :  az ödipális háromszög ismétlése kamaszkorban

15 - 18.óra : belső team az identifikáció szolgálatában

19,30 - 21,30.óra : belső team az identifikáció szolgálatában

Szombat – szexualitás

9 - 13. óra :  szexualitás a radixban: Nap, Hold, Mars, Vénusz, Lilith

15 - 18.óra : fej, szív és genitáliák összekapcsolása

19,30 - 21,30.óra : a párkapcsolati tőke

Vasárnap – felnőtt érett kapcsolat

9 - 13. óra : hogyan hagyhatjuk abba a gyerekek háborúját, hogy

megszülessen a felnőttek kötődése?

14 - 17.óra : kapcsolat a saját párkapcsolati fejlődési

lehetőségekkel - táborzárás



RÉSZVÉTELI DÍJ 

JÚNIUS 20-IG TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSSEL:

szállással és teljes ellátással: 82.000,- Ft (5 nap/ 4 

éjszaka), 

napijegy: 13.000,- Ft (mely tartalmazza az ebédet is).

Szakmai munkadíj egész hétre szállás és ellátás 

nélkül 55.000,- Ft.

JELENTKEZÉS

A jelentkezés a jelentkezési lap visszaküldésével és 

20.000,- Ft előleg befizetésével válik véglegessé.

A jelentkezési lap innen tölthető le:

http://www.belsoeroforras.hu/nyari-csaladallitos-tabor-2

Az utalás az alábbi számlaszámra 

teljesíthető(közlemény- résztvevő neve, nyári tábor): 

10700787-56153895-51100005 (CIB Bank –

számlatulajdonos Rudnicai Margit).

SZÁLLÁS ÉS ELLÁTÁS

A vendégházban 15 fő tudunk elhelyezni, 3 fős

szobákban! A vendégházban van konyha, az alábbi

felszereléssel: mosogató, hűtő, gáztűzhely,

mikrohullámú sütő, kávéfőző, vízforraló. Normál és

vega ellátás is kérhető. A reggeli bővített

kontinentális reggeli, az ebéd és a vacsora egyaránt

meleg fogásokból áll.

http://www.belsoeroforras.hu/nyari-csaladallitos-tabor-2

