
CESTA PARTNERSTVÍ, ÚCTY A PROJEVENÉ LÁSKY
Nechte se s partnerem provést odpolednem v příjemném a krásném prostředí Lázní Libverda v Jizerských horách,
kde můžete prohloubit či znovu oživit spojení se sebou i jednotu v partnerství. Uvědomujeme si a cítíme, že ženy
mají přirozeně jiné potřeby než muži a naopak – této skutečnosti je program uzpůsoben. Vámi poznané a prožité
ve vás zůstane pro každodenní soužití...

 Oživte svou ženskou a mužskou polaritu pro dosažení své vnitřní harmonie
 Načerpejte novou inspiraci a energii
 Posilněte vzájemnou náklonnost
 Obohaťte a zkvalitněte svůj partnerský a intimní život

VODNÍ NĚHA
Ve prostředí mateřsky teplé vody, v náruči a péči  svého partnera, při  jemných pohybech na hladině vody se
můžete potěšit neobvyklou vzájemnou přítomností či se otevřít důvěře a nechat samovolně rozpustit a odplavit
dříve nahromaděné, hluboce usazené emoce, bloky, traumata - můžete se tak ve dvojici sladit, aniž byste spolu
potřebovali rozmlouvat – voda má velikou moc …

PARTNERSKÁ MASÁŽ
Individuální masáž, již v čase uvolněné mysli i těla – jinou pro muže a jinou pro ženy – si díky zkušenému vedení
budete  moci  užít,  naplněni  oboustranným  přijímáním  a  dáváním,  zcela  ve  vědomí  přítomnosti.  Síla  těchto
okamžiků vás povede k prožitku hlubokého spojení se sebou, plné radosti, dostatku i svobody ve vztahu.

PROGRAM
- procházka lázeňským parkem, cvičení pro posílení polarity ženy a muže, partnerské spolubytí
- příkladem a slovem provázená péče:

 vodní ošetření ženy mužem, poté muže ženou
 tlaková a olejová masáž muže od ženy, olejová aroma masáž ženy od muže

- ukončení programu ve vzájemné důvěře a radosti

TERMÍN A ČAS: individuálně určený, dle možností přihlášených účastníků, odpolední program na 4-5 hodin
MÍSTO: Lázně Libverda (http://www.lazne-libverda.cz/) – „Rehabilitační bazén“. (Parkování zdarma - hotel INN.)
CO S SEBOU: 2 osušky, karimatku, polštářek na sezení, deku, plavky, pohodlný oděv, sarong nebo velký šátek
CENA: 2850 Kč / pár, platba předem na 2600287913 / 2010 FIO, var. s. Vaše telefonní číslo
PRŮVODCI: Olga a Marek Bednářovi – terapeuti a průvodci celostního uzdravení (www.centrumprirodnilecby.cz  )
PŘIHLÁŠKY a dotazy: marek.bednar@email.cz, 777 249 411 (Kapacita: pouze 2 partnerské páry.)

Kterékoli  části  programu se  můžete  zúčastnit  pasivně,  aktivně  či  vůbec.  V  jeho průběhu téměř  nebude  třeba  pro  vzájemnou
komunikaci používat slov. Doteky se uskuteční jen v rámci páru a jen takové, které v páru ucítíte jako vhodné.
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CESTA PARTNERSTVÍ, ÚCTY … - zpětná vazba účastníků:
„…  Ohledně Libverdy, ano, ze začátku jsem si říkala proč tak daleko od Prahy ... Ale pak jsem to pochopila ... je to
nesmírně energizující místo ... vzhledem k tomu, že pršelo, vzduch byl úplně pročištěný, takže park pro mne energeticky
báječný... Prostředí lázní mi úplně vyhovovalo, občas jsem měla problém se úplně uvolnit v té vodě, později jsem ale
měla pocit, že jsem v plodové vodě...
Rituál  na suchu bylo něco co mě dostalo...  až  pak jsem si  uvědomila,  jak bylo pro nás důležité toto zažít,  prožít,
navnímat, zvědomit si vlastní pocity a pocity vůči tomu druhému... a za to díky, za mne moc díky...
Příště možná bych jenom něco ještě upravila v parku, ale to když tak až se potkáme...

Cestou domů jsme se oba shodli, že místo bylo zvoleno správně ... mělo to tak být. V  neděli večer mi začalo být trochu
blbě a ráno jsem pak vykašlala několik starých věcí, ještě jsem to trochu v pondělí pak rozcházela.
Takže za mne - očekávání se opravdu naplnila, u něčeho doslova, taky cítím, že tam stále ještě něco k  odchodu je ...
S mužem jsme se shodli, že bychom si něco podobného za čas rádi zopakovali …

Mějte se moc hezky a ještě jednou díky ...“ - B.
----------------------------------------------------------------------------------
„… Posilám pocity za mě:
- exteriér hypnotický, velmi příjemný, silný
- interiér příjemný
- organizace super, jen my s dětmi jsme trochu složitější na dohodnutí
- průběh moc milý
I když přemýšlím, tak mě nenapadá, co by mělo být jinak… Díky :-)“ - F. (muž)
----------------------------------------------------------------------------------
„Milá Olinko, Marku,
mám velkou potřebu Vám poděkovat za seminář.

Byl  to  pro nás  oba tak silný a  krásný  zážitek.  Vůbec jsem netušila,  kolik  partnerského potenciálu  v  nás  obou je.
Pod vaším laskavým vedením jsme opravdu prožili mezi sebou úctu, lásku a něhu.

Hodně věcí nevyřčených se uvolnilo. Já jsem poznala svého partnera z té nejkrásnější stránky. Ani ve snu bych nečekala,
že můj partner se takhle! otevře a vše tak hezky prožije. Když jsme jeli domů, tak jsme se usmívali, já jsem vnímala, jak
máme oba otevřené srdce, city, blízkost. Můj partner to potvrdil. Byl to pro něho zážitek.

Máte program skvěle připravený. Nic nechybělo ani ničeho nebylo moc. Vnímala jsem tu laskavost, nenásilnost, se
kterou oba seminářem provázíte. Vytvoříte pocit bezpečí, který podpoří celý proces, prožitky.

Krásné prostředí parku.

Píši to proto, že jsem moc vděčná vám oběma za práci, kterou děláte, a také děkuji  sobě, že jsem koupila možná
nejkrásnější narozeninový dárek mému partnerovi :-) - spíše nám oběma.

A také proto že Vás chci podpořit. Pokračujte - udělejte pokračování. My přijedeme.“ - Ivana


