Kedves Kollégák és Párjaik!
Szeretettel meghívunk benneteket az altrenatív állatorvosok 2013. évi
találkozójára Piliscsabára, szeptember 27-28-29-én.
Program:
Péntek
Érkezés 27-én délután 17-19 óra között Piliscsaba, Fő út 25 szám alá az
állatorvosi rendelőnkhöz, ahol a faluban folyó vasútépítési
munkálatoknak megfelelően személyesen útbaigazítást adunk a panzió
felé.
Vacsora 19.30-kor,a jelentkezéssel együtt, írjátok meg kérlek azt is,
hogy melyik menüt választjátok:
A. Mátrai borzaska (párizsi bundás hús, fokhagymás tejföl és reszelt
sajt) petrezselymes burgonyával
B. Harcsapaprikás túrós csuszával
C. Vegetáriánus tál rizzsel és friss zöld salátával
20.30-tól Beszélgetés: arról, hogy kit mi foglalkoztat most leginkább
alternatív szakmai szempontból és gondolom ettől nem függetlenül lelki
fejlődésének szempontjából.
Szombat
Reggeli 7-8.15
Kirándulás a Pilisszentkereszti Mária forráshoz, ahol Marco Pogacnik
Földgyógyító által, ezen a helyen lehozott, kapcsolattermtő-gyakorlatot
végzünk majd. A cél, hogy tudatosan kapcsolódjunk a Földnek ehhez az
adott pontjához, ami egy Mária kegyhely, egy szent vizűnek tartott
forrás és a Pilisnek egy akkupunkturális pontja.
Végigjárjuk a Pilisszántói Csillagösvényt a Babba Mária Kápolnáig
idegenvezetéssel. Ha szerencsénk van megnézhetjük a híres Keresztes
követ a Pilisszántói katolikus templomban.
Ebéd Pilisszentivánon a Slötyi tó partján a Csali Csárdában körülbelül
13.30-15 óra között

A délutáni szieszta helyett 17 órakor egy lélekzene „koncert” amelyet a
panzió meditációs termében fekve, behunyt szemmel, csak befelé ,a
lelkünkre figyelve, hallgatunk meg.
Vacsora 19.30-kor
Beszélgetés: a téma folytatása, aki előző este nem jutott még szóhoz és
reflektálás a nap élményeire,már ami megosztható a többiekkel
Vasárnap
Reggeli 8-9.30-ig
Beszélgetés 10-12.30-ig
13 kor elhagyjuk a panziót
13.30-kor a Piliscsaba-Klotildligeti református templomban megnézzük
az „Árva Bethlen Kata” monodrámát Meister Éva erdélyi származású
művésznő előadásában, akit erre a neves alkalomra hívtunk meg. Úgy
gondoltuk, azzal, hogy a templomban lesz az előadás lehetővé tesszük a
falubeli színházkedvelők számára is, hogy megnézhessék, a panzióban
ez nem lett volna lehetséges.
Programon kívül : az előadás után a templomtól 3 percre van a Klotild
pizzéria ott még együtt ebédelhetünk azokkal akiknek az ideje és kedve
megengedi.

A szállásról: a Cosmos(Bioenergetic) panzió az egyetlen olyan
szálláshely Piliscsabán, amelyik 20 főnél nagyobb csoportot el tud
szállásolni. Általában olyan csoportok veszik igénybe akiknek fontos a
csend, az erdő közelsége és a nagy közösségi vagy meditációs terem. A
berendezése egyszerű, de tiszta. Vannak olyan szobák, ahol 2 szobához
tartozik egy fürdőszoba. Nagy előnye, hogy felszerelt konyhával
rendelkezik, ahol tea, kávé és bármi egyéb főzésére és tálalására is
lehetőség van.
A túrákról: Az útvonalak nem nehezek és nem hosszúak. A
Csillagösvényen van meredekebb rész, ezért kényelmes, kisebb
mászásra alkalmas stabil cipőt hozzatok.

Az anyagiakról: Az összköltség fejenként 20 000 Ft.
Az elérhetőségeink: Varga Noémi 00-36-20/233 91 95
Temesi Berci 00-36-20/480 44 40
e-mail cím: bionoe77@gmail.com
Szeretettel várjuk jelentkezéseteket.
Legkésőbb szeptember 15-ig.

