Mužská cesta pro otce a syny
1. - 4. května a 25. – 28. září 2014
„Chlapec je otcem muže…“ G. Stanley Hall (1904)

Než Tě pustím do světa...
Většina starých kultur se snažila provést své dospívající chlapce v dospělé muže pomocí
prověřených rituálů a iniciačních postupů, protože věděly, že jen tak se z chlapce stane muž.
V naší kultuře tato tradice většinou chybí. Pojďme přesto vyzkoušet sílu mužského
společenství, které může pomoci našim synům v cestě mezi muže.
Mužská cesta pro otce a syny jsou dva workshopy pro muže – otce a syny ve věku 10 - 15 let.
Maximální počet všech účastníků je 16. Hlavními zásadami společné práce jsou bezpečný
prostor, vzájemný respekt, otevřená mužská komunikace a profesionální vedení.
Co zažijete?
společný dialog mužů a synů
 dobrodružství ve skalách i bezpečí v údolí
 příběhy, hry, oheň, rituál, důvěru, práci, sílu, tělo, strach, legraci, iniciaci...


Co získáte?
jedinečný zážitek pro sebe a svého syna
 posílení svého vztahu se synem
 názory a zkušenosti jiných otců


Mužskou cestu prošlápli a workshopy povedou:
Mgr. Michal Vybíral

Mgr. Jan Řezáč

Lektor LOMu

Lektor LOMu

psychoterapeut a otec

rolfterapeut a otec

michal.vybiral@ilom.cz

jan.rezac@ilom.cz

723 283 857
Máme dlouholetou zkušenost s vedením mužských skupin. Naše názory viz. např. Michalovy články
Jsem blázen, když chodím na mužskou skupinu? Nebo Muži a agrese.

Základní informace:
Kde: Krásná příroda Adršpaško – teplických skal. Ubytování: skromná ubytovna U Tyšerů
(rezervovaná pouze pro účastníky), Janovice u Trutnova 346
Kdy: 1. - 4. května a 25. – 28. září 2014
Cena: Otcové 6 700,- Kč, kluci 6 000,- Kč za oba prodloužené víkendy. V ceně je ubytování
(150,- Kč na osobu a den), materiál, organizace a lektorné. V případě potřeby je možné
dohodnout splátkový kalendář – pak je cena za 1 víkend otcové 3 600 Kč, synové 3 200 Kč.
Platí se do 7 dnů po potvrzení účasti na vstupním interview na účet LOMu 2343975001/5500,
variabilní symbol 147, do zprávy pro příjemce napište své jméno. Přihláška je závazná.
Storno poplatky: do 15 dnů před konáním akce 50 %, poté 100 %.
Zájemci o kurz dostanou pozvánku na vstupní interview, při němž si s vedoucím kurzu
vzájemně ujasní potřeby, očekávání a možnosti; bude také prostor na otázky. Interview je
zdarma.
Přihlašujte se prostřednictvím tohoto on-line formuláře.
Dotazy vám rádi zodpovíme na info@ilom.cz.
Přihlášky přijímáme do naplnění volné kapacity nebo do 15. dubna 2014!

