
 

                              Ženy v proměnách času 

            Zdravá ženská rodová linie, přijetí ženství 

                                             29.10. – 1.11. 2020 
 

              

 

                    Každá z nás jsme dcerou. Některá z nás i matkou. Možná si některá z nás jí přeje stát.  

            Mít zdravý vztah se svou mámou, mít zdravý vztah k sobě, k ženství není vždy samozřejmostí.  

                             A přesto si to všechny přejeme-cítit lásku, podporu a důvěru mezi sebou. 

A tak vás srdečně zvu do podporujícího, ženského, vyživujícího, láskyplného kruhu, užít si čas se sebou i         
s jinými ženami a v radosti a lehkosti uzdravit sebe, své ženství, svůj vztah k mamince, dceři a ucítit tak sílu, 
výživu, podporu a lásku svého ženského rodu. Každé z nás přinese setkání přesně to, co pro sebe v daný 
okamžik, na své cestě ženy potřebujeme. 

Program bude veden v souladu s vámi, pro vás i pro vaše dcery. Vítány jsou princezny, dívky, víly, „dračice“, 
dospívající dívky i slečny. Vítány jste s dcerou i bez dcery, s matkou i bez matky. Dívky a slečny si samy 
vyberou, kterou část programu budou chtít být s námi a kdy si udělají svůj program.  

Čeká nás tanec, sdílení, aktivní Osho meditace, program s dcerami, pobyt v přírodě, ženské i holčičí tvoření, 
úplňkové požehnání pro ženské lůno ……. radost, smích a naplněně prožitý čas s ženami i dívkami. 

                                     Místo: centrum Buchov u Postupic – www.centrum-buchov.cz 
Kdy: čtvrtek 29.10. 2020 (od 18 hodin) - neděle 1.11. 2020 (do 16 hodin)  
Cena: 5 100 Kč (na povlečené matraci ve vlastním spacáku) – pro ženy bez dcery 
           5 400 Kč (na povlečené posteli) - omezený počet nutno objednat – pro ženy bez dcery 
Cena zahrnuje ubytování, stravování (plná veget. penze), kurzovné a pronájem centra. 
                                     Přihlášky: rozkvetanizeny@gmail.com u asistentky Kamily 



Ceny pro maminky s dcerou: 
 
7 700 Kč (na povlečené matraci ve vlastním spacáku) – pro maminky s dcerou do 8 let 
8 100 Kč (obě na povlečené posteli) - omezený počet nutno objednat – pro maminky s dcerou do 8 let 
 
7 900 Kč (na povlečené matraci ve vlastním spacáku) – pro maminky s dcerou 9-12 let 
8 300 Kč (obě na povlečené posteli) - omezený počet nutno objednat – pro maminky s dcerou 9-12 let 
 
8 100 Kč (na povlečené matraci ve vlastním spacáku) – pro maminky s dcerou 12-15 let 
8 500 Kč (obě na povlečené posteli) - omezený počet nutno objednat – pro maminky s dcerou 12-15 let 
 
8 800 Kč (na povlečené matraci ve vlastním spacáku) – pro maminky s dcerou 16-18 let 
9 300 Kč (obě na povlečené posteli) - omezený počet nutno objednat – pro maminky s dcerou 16-18 let 
 
  9 800 Kč (na povlečené matraci ve vlastním spacáku) – matka a dospělá dcera 
10 300 Kč (obě na povlečené posteli) - omezený počet nutno objednat – matka a dospělá dcera 
 
 
 
 
 


