DUHOVNI ODMIK - STAREŠINE

ROMARSKI DUHOVNI ODMIK

DUHOVNI ODMIKI
ZA VSE - 2019

»NE SAM,
AMPAK Z NJIM!«
Romanje v Španijo,
od 19. do
29. julija 2019

Romar sem in na poti. Vsak dan sem na poti. Hodim
skozi življenje, da bi postal občestven, oseben, ljubeč,
živ in podarjen, hvaležen in podarjajoč. Če želite doživeti
moč občestva in lepoto zaupanja na poti, dobrodošli!
Naša pot vodi v polnost. Življenje je večno vabilo v
polnost. Vsakdanjost je priložnost in dar.

PRIJAVE: romanje.ignacij@gmail.com
DUHOVNI ODMIK ZA ZAKONCE IN
PRIPRAVNIKE NA ZAKON
»KDO BO
KOGA...?«
Nazarje,
29. november do
1. december 2019

PRIJAVE:

Nazarje,
 18. do 20. oktober 2019
PADAM NAVZGOR – 1

jn159.wordpress.com
p.vili.lovse@gmail.com

od 23. ali 24. do 26. januar 2020
PADAM NAVZGOR – 2


Tel.: 041 632 626

Običajno si predstavljamo, da je druga polovica
življenja predvsem staranje, ukvarjanje z
zdravstvenimi težavami in postopno izpuščanje
svojega telesnega življenja. A kar se zdi kakor
padanje, je padanje navzgor in naprej, v širšo in
globljo Resničnost, v kateri srce najde polnost in jo
lahko deli z vsemi mlajšimi. Živi znotraj večje Zgodbe
in jo izžareva v vsakdanjost.

DUHOVNI ODMIK ZA ŽENSKE
LEPA SI
Nazarje,
27. do 29. sep. 2019
Vodi: Karmen Kristan
karmen.kristan@gmail.com

Moški se bojimo neuspeha in neučinkovitosti, ženske
pa osamljenosti in zapuščenosti. Zato se prvi borimo
za prevlado, ženske pa za nadzor. Kristus oboje
ozdravlja in omogoča življenje osebne ljubezni: jaz
zate, ti zame, jaz v tebi, ti v meni. Oba podarja ista
Ljubezen, da bi se dopolnjevala in izpolnila v
podarjanju drug drugemu.

Neodvisno od zunanjega izgleda, je Bog v žensko srce
položil obilje lepote, ki hrepeni po tem, da se razodene.
Lepa sem, ko sem z Njim, ki Edini lahko poteši vsa
moja najglobja hrepenenja. V meditativnih plesih, na
sprehodih v naravi in ob različnih načinih molitve,
bomo odkrivale pot do Lepote.

DUHOVNI ODMIK ZA ZAKONCE

DUHOVNI ODMIK ZA ŽENSKE

Oblikovanje: Karmen Kristan

Nica - Lurd - Loyola - Javier - Montserrat Manresa - Barcelona

dr. p. Viljem Lovše s sodelavci

ODMIK ZA MOŠKE
Repnje,
20. do 22. september 2019
Odmik za moške
»BOLEČINA - MOJ
Brez bolečine fant nikdar ne postane mož. Nihče ne
more zares računati nanj, če se ni naučil sprejeti in
živeti svojo bolečino kot dar in priložnost. Bog nam je
dal neverjetno moč in to prav sredi bolečine. Ob drugih
možeh mi bo postalo jasno in srce se bo odprlo trdnosti,
ki je v meni, a ni moja.

Nazarje,
25. do 27. oktober 2019
Odmik za moške
»ODPUŠČAM, TOREJ SEM«
Zamera me iztrga iz življenja in odnosov, kot da bi mi iz
telesa odtekala kri. Nimam več sedanjosti. Izginjam.
Odpuščanje me ozdravi. Odpuščeno mi je, zato lahko
odpustim, sebi in vsakomur. Resnični možakar je
močan v odpuščanju.

Nazarje,
22. do 24. november 2019
Odmik za moške
SPOLNOST IN SEKS
Spoštovani možje iskrena moška beseda o naši
izkušnji nam je v veliko pomoč in trdnost. Skrivnosti
odnosa se učimo vse življenje. Močno je položena v
nas. Čudež življenja je povezan z njo. V pogovoru smo
deležni spoštovanja, sprejemanja in hvaležnosti za vse
globine, ki so v nas. Bogu hvala za ženske in žene.

ODMIK ZA MOŠKE

DUHOVNI ODMIK V TIŠINO
Nazarje
25. do 30. junij 2019
Duhovni odmik
»TIŠINA BOLI,
KER ZDRAVI«

DUHOVNI ODMIK S POSTENJEM
Gospod nas je tako čudovito ustvaril, da njegov Duh
vodi delovanje in obnavljanje našega telesa. Med
postenjem se odpremo naši globoki resnici. On je naše
prebivališče, mi pa njegovo. Prostor srečanja smo in
ljubezni. Za vedno.

Doživljamo se kot ujetniki praznine, neprijetne tišine
in dolgočasja. Navadili smo se na hrup raznih
medijev. Tišina nas boli in moti. Ropot medijev,
podob in splošna duhovna onesnaženost so postali
naš bivalni prostor. Namesto raja, živimo vsakdanji
pekel. Vztrajanje v odnosih se nam zdi vse težje in
neizvedljivo. Poslušanje sebe in drugega je pravi
izziv. Si ga upaš sprejeti?

DUHOVNI ODMIK »JEM, DA ŽIVIM«
Nazarje,
26. do 28. april 2019
11. do 13. oktober 2019
Duhovni odmik
»JEM, DA ŽIVIM«

Postenje traja 10 dni ob vodi, čaju, juhah in sadnih ter
zelenjavnih sokovih. Pred postom udeleženci prejmejo
navodila za predhodno postopno razstrupljanje. Post
obnavlja, poživlja in čisti vsako izmed milijonskih celic, ki
sestavljajo naše telo.

TERMINI:
Nazarje: 29. marec do 7. april 2019
Krk: 24. maj do 2. junij 2019
Krk: 6. do 15. september 2019

To kar ješ, postane del tebe, vpliva na počutje in
gradi ali ruši tvoje telo in dušo. Ob dobri, enostavni
hrani, ki s pravilno pripravo v sebi ohranja življenje, je
tudi molitev bolj dobrodošla in lažje prodre iz glave v
srce, pa še v želodec. Pridi, da bomo skupaj odkrivali
skrivnosti in pasti človeku prijazne hrane in z vsemi
čuti razločevali, kaj je dobro in kaj ni. Jem, da živim,
zato potrebujem hrano, ki nasiti in daje življenje.
Nočem biti koš za smeti.
Prijave: karmen.kristan@gmail.com

DUHOVNI ODMIK S HRANO

DUHOVNI ODMIK S POSTENJEM

